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Abstrakt: 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na téma prostituce. Areálově je téma vymezené na Českou 

republiku. Práce se zaměřuje na současnou situaci. Pozornost bude věnována lidem, kteří mají 

přímou spojitost s prostitucí – prostituující, zákazníci a zprostředkovatelé, ale také většinové 

společnosti. Práce zmapuje, jak současná společnost nahlíží na toto řemeslo. Práce budu 

vycházeno z odborné literatury a terénního výzkumu. V rámci terénního výzkumu bude 

prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťovat postoj veřejnosti. Formou dialogu budu 

získávat informace od odborníků. V neposlední řadě se výzkum zaměřuje na samotné 

prostituující. Poslední část terénního výzkumu budou tvořit i dotazníky internetové podoby. 

 

Klíčová slova:  

Prostituce, prostitutky, prostituti, zákazníci, kuplíři, erotické podniky, veřejnost, právní stránka  
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Abstract: 

 

This bachelor thesis is focused on the current situation of prostitution. Defined area of the theme 

is Czech Republic. The work focuses the current situation. Attention will be given to people 

who have direct connection with prostitution – prostitues, customers and intermediaries, but 

also the society itself. Thesis will map how contemporary society looks at this profession. This 

work will be based on professional literature and field research. During the field research 

informations regarding public attitude in a form of a questionnaire will be collected. 

Informations will be also obtained through dialogues from experts - e.g. sexologists. Last but 

not least the research will focus on prostitutes themselves. The last part of the field research 

will be based on questionnaires in online form. 

 

Keywords:  

Prostitution, prostitutes, male prostitutes, customers, pimps, erotic businesses, the public, the 

legal 
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1. Úvod 

 

Ve své bakalářské práci se snažím postihnout fenomén prostituce. Téma prostituce bylo již 

mnohokrát zpracované zejména z hlediska historického nebo jako sociologický, psychologický 

a právní problém. Prostituce byla zkoumaná jako sociální jev a zkoumány byly důsledky 

prostituce na sexuální pracovnice i na společnost ve formě kriminálních, zdravotních, 

morálních a dalších dopadů. Má práce se snaží pracovat se současnou situací v České republice. 

Hlavním zkoumaným problémem není motivace k prostituci a její dopady. Okruhem mého 

zájmu je poskytnout ucelený pohled na to, jak si prostituce a jednotlivé její složky stojí v rámci 

české společnosti. Pro svojí práci jsem si vytyčila zjistit a odpovědět následující otázky:  

1. Jak česká společnost vnímá prostituci – jako celek a její jednotlivé části – prostitutky, prostituty, 

zprostředkovatele prostituce, klienty a klientky prostitutek a prostitutů?  

2. Jsou v prostituci genderové rozdíly ze strany veřejnosti nebo z pohledu aktérů pohybujících se 

v prostituci? 

3. Jak sami sebe ženy a muži, vykonávající prostituci, vidí v rámci společnosti? Co si myslí o své 

profesi, o klientech a zprostředkovatelích?  

4. Jaký postoj zastává k prostituci a jejím částem klientela prostituce?  

5. Jak na prostituci, ženy a muže ji vykonávající a klientelu, hledí zprostředkovatelé? 

6. Co na prostituci v současnosti a její postavení ve společnosti říkají odborníci?  

Dále pak zvláštní pozornost věnuji fenoménu sexuální asistence, opět z hlediska 

veřejnosti a lidí, kteří ji vykonávají, z hlediska odborníků a z hlediska práva. Snažím se zjistit, 

zda se jedná o prostituci či nikoliv, a co a proč ji činí či naopak nečiní prostitucí. Svoji pozornost 

v rámci celé práce ubírám i na téma genderu, kdy se snažím zjistit, zda existují nějaké rozdíly 

jak ze strany veřejnosti, tak ze strany lidí pohybující se v prostituci. Zaměřuji se i na často 

opomíjené či pouze velmi stručně sepsané informace o mužské heterosexuální prostituci.  

Prostituci tedy zkoumám z hlediska veřejnosti a z hlediska těch, co se v ní pohybují. 

Práce se zaměřuje na současnost, ale s pomocí krátké komparace do minulosti prostituce 

ohraničené začátkem vrcholného středověku na území, současnosti České republiky. Snažím se 

zjistit, zda se postoj k prostituci či k některé její složce změnil, a pokud k takové změně došlo 

tak, co se změnilo a jak se to změnilo.  

Fenomén prostituce se snažím uchopit jako ucelené téma dnešní české společnosti. 

Z toho důvodu zkoumám i právní stránku prostituce, opět s krátkou komparací do minulosti 

práva. Z důvodu rozsahu práce jsem se rozhodla vyloučit dětskou prostituci a její různé formy 
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a podoby. Nucená prostituce, kterou chápu jako druh otroctví, kdy je osoba nepopiratelně objekt 

trestní činnosti, také nespadá do hlavního zájmu práce. 
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2. Terminologie 

 

Prostituce 

Prostituce, zjednodušeně řečeno pohlavní styk z určitého důvodu. Z latinského slova 

prōstituere, jehož jeden z významů je zaprodávat se.  Nalézt ji můžeme napříč všemi kulturami 

a samotný vznik sahá do pravěké doby. Existují dva druhy prostituce – profánní a posvátná. 

Posvátná prostituce je provozovaná z náboženských či z ideologických důvodů. Profánní 

prostituce je vykonávaná za účelem odměny. Postoj k prostituci se v průběhu dějin a v závislosti 

na dané kultuře proměňovaly. Stejně tak každá kultura měla pro prostituující ženy jiná jména a 

ženy dosahovaly jiného postavení. Kromě samotného pohlavního styku měly plno jiných 

povinností a úkolů. Prostituce se dále může rozdělovat na legální a ilegální. Druhá forma bývá 

obvykle spojená s organizovaným zločinem a nedobrovolnou prostitucí. (Malina, Antalík & 

Budil, 2009) Prostituce je určitý druh obchodu, lze ho nazvat podnikáním, kde se nabízejí 

sexuální služby za úplatu. Jde o sexuální uspokojování, jakýmkoliv způsobem na těle druhé 

osoby, od klasické soulože, přes sexuální dotýkání částí těl až po sebeukájení. Úplata nemusí 

být nutně peněžní. (Chmelík, 2003) Prostitucí se zabývají hlavně ženy, nicméně nemalou částí 

prostituujících tvoří děti, a nakonec i muži. Jeden ze znaků prostituce je vzájemná neznalost 

aktérů. (Jandourek, 2003)  

 

Ženská prostituce 

Stručně řečeno jde o placenou činnost sexuálního charakteru, která nemusí být ve formě 

finanční odměny. A to bez ohledu na motivaci k výkonu činnosti, druhu klientely, místa 

výkonu, nabídky sexuálních služeb, či zda se jedná o jedinou práci dotyčné ženy nebo pouze 

příležitostnou činnost. Žena, která se sociálně, psychicky ale i sexuálně vymezila 

společenskému chování, a ocitla se na okraji společnosti pro charakter činnosti i pro určitou 

přítomnost kriminální aspektu. (Lenderová, 2002) Nejčastější označení, které zahrne všechny 

sféry a druhy ženské prostituce, je prostitutka. Ta se dále pak může dělit např. podle místa 

výkonu – pouliční a silniční, barová, bytová, hotelová nebo privátní. (Chmelík, 2003) Další 

varianta termínu prostitutka je společnice, kterou lze vymezit jako jiný druh prostituce, přesto 

že vykonává to, co prostitutka, své služby má doplněny o různé nesexuální činnosti – doprovod 

a reprezentace ve společnosti a další. Společnice je často spojována s pojmem luxusu a 

termínem luxusní prostitutka. V současné době se velmi rozmáhá označení sexuální 

pracovnice. Termín z anglického „sex worker“ vycházející z termínu „sex work, který zavedla 

feministka a prostitutka Carol Leigh v Americe v 70. letech 20 století. Význam pojmu byl 
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sjednocující charakter pro oblast sexbyznysu – od prostituce samotné, přes erotická představení 

až po tvoření pornofilmů. Pojem lze použít i v užším smyslu, a to jako prostitutka. (Šídová, 

Poláková, Malinová, 2013) Pro svoji práci budu upřednostňovat termín sexuální pracovnice 

jako souhrnné označení – nadkategorii všech forem ženské prostituce včetně společnic, pro 

jednodušší orientaci v mé práci. Kdežto pojem prostitutka budu užívat pro označení 

jednotlivých druhů prostituce – pouliční, bytová a další. 

 

Mužská prostituce 

Většinou se o mužské prostituci mluví jako o homosexuální prostituci, která představuje hlavní 

část mužské prostituce, která se nadále zvětšuje. Mladí chlapci nebo muži, kteří praktikují 

homosexuální prostituci i přes skutečnost své nehomosexuální orientace, a to vše pro vidinu 

zisku. (Bláha, 2008) V ojedinělých případech se mluví i o heterosexuální verzi, nicméně velmi 

stroze. Pokud jde o homosexuální variantu, často je spojována s pojmem prostitut, který jsem 

se rozhodla používat ve svojí práci, budu-li uvádět homosexuální prostituci. Stejně jako ženská 

prostituce, i ta homosexuální má dělení podle místa výkonu. Heterosexuální prostituce je často 

spojovaná s pojmem gigolo, méně častá varianta mužského prostituta, postupem času více 

vyhledávaná. (Weiss, 2010) Často jsem se setkala i s názvem společník. Tento pojem však 

představuje velký problém v definici – používá se jako synonymum k označení gigolo, jako 

jiný druh mužské prostituce nebo jako pojem, který není spojen s prostitucí. Pro svoji práci 

jsem se rozhodla pojem společník pojmout jako jiný druh mužské prostituce, kdy sexuální styk 

a jeho různé formy nemusí být hlavní důvod objednání služby, nebo vůbec nemusí dojít 

k naplnění sexuálního aktu, nicméně on sám tuto službu nabízí. Pojem gigolo pak vnímám v 

práci jako obdobu ženské prostituce, kde je hlavní předmět zájmu ve sféře sexuální. I pro 

mužskou verzi se začíná používat sexuální pracovník. Ze stejného důvodu, jako u ženské verze, 

jsem se rozhodla používat termín sexuální pracovník pro souhrnné označení všech forem 

mužské prostituce. 

 

Zprostředkovatel 

V minulosti ale i v současnosti se pod označením kuplíř či pasák označuje osoba, která 

zjednodušeně zprostředkovává sex. Pomůže nebo určí teritorium (rajon), vystupuje jako 

bodyguard a při práci ji hlídá, sám však se dopouští násilí na prostitutce. Ze své činnosti mu 

plyne zisk. (Chmelík, 2003) Jde tedy o osobu, která sehrává aktivní a pravidelnou úlohu ve 

sféře prostituce. Jeho práce by se dala přirovnat k pravidelnému vydírání. (May, Harocopos, 
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Hough , 2002) V současnosti, funguje nový a populární termín manažér. Pro svoji práci užívám 

termín zprostředkovatel, jako zastřešující termín, který zahrnuje všechny druhy kuplířství.   

 

Klientela 

Osoby, které si kupují sexuální službu. Dělení je zde pouze po stránce genderu – klientky a 

klienti. Jsou to zákazníci, kteří si kupují specifický druh služby v určité kvalitě a provedení, za 

níž si platí. Stejně jako v minulosti, tak i nyní se klientela dělí na dva typy – pravidelní a 

náhodní. (Lenderová, 2002) 

 

Sexuální asistence 

Tento pojem prozatím řadím jako speciální a samostatné řemeslo, u kterého se budu v rámci 

práce snažit zjistit, zda do prostituce spadá nebo se této profesy již zcela vymezilo.  

 

„Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a 

asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak 

znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou.“ (Anonym, 2017, online) 
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3. Metodologie 

 

Ve své práci jsem si zvolila téma, které se zaměřuje na prostituci v současnosti, pro lepší 

uchopení problematiky byla současnost určená od roku 2010. K uchopení prostituce pomohla 

studie dosavadní literatury, jejíž část následně umožnila zpracování jednoho segmentu práce – 

historické části. Práce byla zpracovaná na základě literatury, převážně odborné, a pomocí 

terénního výzkumu, na který byl kladen hlavní důraz. První úsek práce se zabývá historií, kde 

byla použita odborná literatura zaměřená na českou společnost od vrcholného středověku po 

druhou polovinu 20. století. Práce se snažila nastínit stručnou historii prostituce, postavení a 

vnímání prostitutek společností, jejich charakteristiku a právní stránku prostituce. Tento 

přehled následně slouží k porovnání současné prostituce, a k zodpovězení otázky, zdali se 

současná prostituce změnila, a pokud se změnila, tak jakým způsobem. Z důvodu rozsahu 

práce, a protože je práce zaměřená na současnost, která vychází z terénního výzkumu, práce 

neaspiruje na komplexní zpracování historické části. 

 

3.1 Výběr respondentů 

Z důvodů zaměření práce byli všichni respondenti občané České republiky. Z důvodu 

objektivity se autorka snažila zjistit názor na prostituci a její části ze všech míst České 

republiky, ve smyslu krajů. Výběr respondentů nebyl nijak limitován, výjimkou věkové 

hranice, kdy autorka sice neurčila minimální věkovou hranici pro účast na výzkumu, nicméně 

cíleně nevyhledávala osoby mladší 15 let. To ale nevylučuje jejich možnou participaci na 

výzkumu. Dále výzkum nijak neomezovaly kategorie pohlaví, vzdělání, náboženského vyznání 

či povolání. Tyto kategorie sloužily pouze ke sledování, zda došlo k utvoření určitých 

charakteristických názorů ovlivněných například pohlavím. Respondenti byli rozděleni do 

příslušných skupin, podle toho zda participují nějakým způsobem v oblasti prostituce, či 

nikoliv. Pro práci byly speciálně vytvořené skupiny a následně do nich byli rozděleni 

respondenti, podle níže vypsaných charakteristik jednotlivých skupin. K tomuto účelu 

posloužily ustálené definice nebo speciálně vytvořené charakteristiky pro mojí práci.   

Pro účel výzkumu byly vytvořeny skupiny – Veřejnost; Sexuální pracovnice 

s podskupinou Prostitutky a Společnice; Sexuální pracovníci s podskupinou Prostituti, 

Gigolové a Společníci; Sexuální asistentky; Zprostředkovatel; Klientela; Odborníci. 

Respondenti byli podle participace na prostituci autorkou rozděleni do jednotlivých skupin, 

nicméně zde funguje jistá prostupnost, zejména ze skupin Veřejnost, Klientela a Odborníci. 

Účast v jedné skupině nevylučuje účast v jiné skupině.  
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Veřejnost – nejpočetnější skupina respondentů, která utváří půlku onoho „uceleného“ 

pohled české společnosti na prostituci. Respondenti byli ti, co vůbec nepřichází s prostitucí do 

kontaktu, nebo s prostitucí přichází do kontaktu pouze jako spotřebitelé, či odborníci, nicméně 

pro účely výzkumu zaměřenou na veřejnost byly jejich výpovědi použity pouze pro tuto část. 

Lidé participující ve skupině Veřejnost, nevylučuje jejich participaci na skupině Klientela či 

Odborníků. 

 

Sexuální pracovnice – ženy, které naplňují definici ženské prostituce – každá, která své 

tělo či jeho část poskytuje k sexuálnímu ukojení za účelem finančního zisku, popř. 

nemateriálního zisku, bez ohledu na cílenou skupinu konzumentů. Zjednodušeně ženy, jež 

poskytují sexuální služby. Pro výzkum byly vytvořeny dvě podskupiny – Prostitutky a 

Společnice. Rozdělení sexuálních pracovnic na dvě zkoumané podskupiny je z důvodu 

rozdílnosti či jiného stupně v rámci prostituce, který autorka nepovažuje za dostatečně 

probádaný v českém prostředí.  

 

Sexuální pracovníci – muži, kteří naplňují definici mužské prostituce – každý, který 

své tělo či jeho část poskytuje k sexuálnímu ukojení za účelem finančního zisku, popř. 

nemateriálního zisku, bez ohledu na cílenou skupinu konzumentů. Zjednodušeně muži, jenž 

poskytují sexuální služby. Pro výzkum byly vytvořeny tři podskupiny – Prostituti, Gigolové a 

Společníci. Autorka se rozhodla v práci termín gigolo nepoužívat jako synonymum pro termín 

společník, ale jako jiný stupeň nebo druh mužské prostituce. 

 

U obou skupin sexuálních pracovníků je potřeba odlišit podskupinu Společníku a Společnic, 

kteří spadají pod prostituci od společníků a společnic, které vůbec nenabízejí sexuální styk a 

jiné sexuální praktiky, jde pouze o shodu jmen. 

 

Sexuální asistentky – ženy, které naplňují definici sexuální asistentky. Skupina je 

zaměřena pouze na ženy, protože mužský ekvivalent v současnosti na území České republiky 

neexistuje.  

 

Zprostředkovatelé – skupina tvořená z lidí, kteří se v prostituci pohybují jako ti, co ji 

zprostředkovávají, tedy kuplíři, pasáci a poměrně nový termín manažeři. Dále zde může spadat 

i Tipař, Náborář, Dopravce, Hlídač aut, Poskytovatel klíčů, Dohazovači a Padělatelé – osoby, 
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které mají v prostituci přidělené určité úkoly tak, aby došlo ke zprostředkování služby. 

(Chmelík, 2003) Autorka se v práci zaměřila na první tři jmenované z důvodu, že pro další 

jmenované je nedostatečná literatura, z níž by mohla čerpat, a je zde problematičnost v nalezení 

respondenta a navázání kontaktu. 

 

Klientela – další skupina, bez které by prostituce nemohla existovat, jsou spotřebitelé – 

klienti a klientky. Ti, kteří jsou konzumenti dané služby, bez ohledu na to, zda službu vyhledali 

pouze jednou, nebo ji využívají pravidelně. 

 

Odborníci – skupina odborníků – psychologů, sexuologů a poradců z různých center 

zabývající se prostitucí, kteří díky své odborné způsobilosti, popřípadě zkušenostem 

vyplývající z jejich práce, autorce můžou pomoc lépe pochopit a uchopit určité aspekty v 

problematice prostituce. 

 

3.2 Metodologie 

Svojí bakalářskou práci považuji za základní výzkum, kdy se snažím shromáždit nová data ve 

zkoumané oblasti a z nich získat poznatky, které mi pomohou rozšířit etnologické poznání. 

(Doušek, 2014) Ve své práci jsem postupovala v souladu s typickými fázemi etnologického 

výzkumu. Při přípravné fázi jsem definovala své téma – prostituce, a prostor výzkumu – Česká 

republika po roce 2010. Při teoretické přípravě jsem si nastudovala dostupnou literaturu 

k mému tématu. Následně jsem zformulovala své výzkumné otázky, které jsou k nalezení 

v úvodu. Poté jsem si zvolila metodu terénního výzkumu, kterou se stala kvantitativní metoda, 

doplněné o rozhovory a pozorování. Kvantitativní metoda používá náhodný výběr, dotazníky i 

pozorování a své data vyhodnocuje statisticky. (Hendl, 2005) Při realizační fázi jsem se snažila 

získat, co nejvíce dat pro zodpovězení svých výzkumných otázek, které jsem následně na konci 

svého výzkumu – v interpretační fázi výzkumu, utřídila, zpracovala a vyhodnotila. 

V předposlední fázi – interpretaci výsledků – jsem analyzovaná data následně porovnala 

s mými výzkumnými otázkami. (Doušek, 2014) Na závěr jsem svůj výzkum uveřejnila v této 

práci.  

 

Výběr metod terénního výzkumu 

Pro první skupinu – Veřejnost – jsem zvolila dotazníkové šetření, které je v podstatě určitou 

formou strukturovaného rozhovoru. (Doušek, 2014) Dotazníky jsem šířila bud osobně metodou 

face to face nebo prostřednictvím internetu, využila jsem zejména sociální sítí 
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www.facebook.com a z internetového portálu www.vyplnto.cz, kde byl dotazník vytvořen a 

přístupný ve dvou kolech, z nichž každý trval čtyři týdny. Dotazníky byly tvořeny ze čtyř částí. 

První oddíl – A. Názory na prostituci – obsahoval 10 otázek a 4 podotázky, druhý oddíl – B. 

Názory na prostitutky a prostituty – se skládal z 5 otázek a 2 podotázek, předposlední úsek 

– C. Názory na zprostředkovatele prostituce (pasáci, kuplíři, erotické podniky) – tvořily 4 

otázky, poslední část – D. Názory na klienty prostitutek a prostitutů – obsahuje 3 otázky a 

jednu podotázku. Dotazník ve své internetové podobě má stejné otázky jako papírový dotazník, 

pouze jeho vzhled se liší, pro internetovou podobu byly podotázky někdy zobrazovány 

samostatně, ale stejně jako v osobním dotazování byly podotázky doplňkové a dobrovolné. 

Dotazníky byly doplněny otázkami osobního charakteru: pohlaví, věk, vzdělání, povolání, 

bydliště, a vyznáním. 

V první verzi papírového dotazníku byl poslední oddíl o jednu otázku delší, ta byla 

následně vynechána, neboť její obsah byl stejný s otázkou z prvního úseku a docházelo ke 

zbytečnému opakování. Otázka č. 9 byla na začátku dotazníkového osobního šetření doplněna 

o svoji podotázku, neboť hned od prvního dokončeného osobního dotazníku, který tuto 

podotázku neobsahoval, bylo respondentem řečeno, z jakého důvodu si to myslí. Stejná situace 

se opakovala i u dalších prvních osobních dotazníkových šetření. Shledala jsem, že tuto 

informaci nechci vynechat a rozhodla jsem se pro další papírové dotazníky i online dotazníky 

rozšířit otázku o podotázku. Otázka č. 10 byla doplněna definicí ve své papírové podobě, 

z důvodu většího počtu respondentů, kteří pojem sexuální asistence neznali, nebo si nebyli jistí.  

U online dotazníku se otázka č. 7 – Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce? 

objevuje dvakrát pod č. 7 a č. 25. Při dokončení a publikování dotazníku v jeho internetové 

podobě se naskytl problém, otázka č. 7 se nezobrazovala, proto byla ta samá otázka vytvořena 

podruhé pod č. 25. Při průběžném kontrolování dotazníku, se otázka č. 7. nikdy nezobrazila, 

přesto po skončení šetření obsahovala odpovědi, které se zcela odlišovaly od téže otázky pod 

č. 25. Chyba, která měla za následek nezobrazování otázky, pravděpodobně způsobila i načítání 

chybných odpovědí. U prvního kola online dotazníků jsem otázku č. 7 pro vyhodnocení v práci 

vynechala z výše zmíněných důvodů a nahradila jsem ji otázkou č. 25 s totožným zněním. U 

druhého kola jsem vytvořila totožný dotazník i se stejnou otázkou pod č. 7. a č. 25. Zde vše 

probíhalo v pořádku, obě otázky byly správně zobrazované a po skončení šetření měly totožné 

odpovědi. 

Pro ostatní skupiny byly použity polostrukturované rozhovory. Otázky byly otevřené a 

v závislosti na odpovědi z předchozí otázky či předchozích otázek a na celkový průběh se 

mohlo měnit pořadí otázek. U tohoto typu rozhovoru funguje jistá flexibilita, od změny v pořadí 
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otázek, vysvětlování otázek až po vynechání otázky nebo doplnění zcela novou otázkou. 

(Doušek, 2014) 

Při terénním výzkumu jsem se snažila vyhnout efektu sociální žádoucnosti, kdy dotázaní 

inklinují k odpovědím, které si myslí, že badatel očekává. (Doušek, 2014) V první řadě se 

snažila otázky sestavit tak, aby byly co nejvíce nezaujaté. Ve druhé řadě při osobním dotazování 

se autorka snažila na respondenty působit, co nejvíce neutrálně, aby nenabádala k určité 

odpovědi – otázky přečetla, popř. zopakovala, nesnažila se otázku dále vysvětlit nebo říkat 

vlastní názor.  
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4. Přehled a hodnocení literatury 

 

Stěžejním dílem mé práce pro historický úsek se stala kniha Chytila patrola aneb Prostituce za 

Rakouska a republiky. (Lenderová, 2002) Publikace obsáhla celou škálu témat. Nejprve se 

zaměřila na historický vývoj prostituce. Samotný historický vývoj je v díle členěn do tří etap – 

prohibice, reglementace a abolice. V jednotlivých obdobích získáváme informace, jak si 

prostituce stála v očích církve, státu a společnosti. Dále autorka ve svém díle popisuje prostituci 

z jednotlivých prostředí, z ulic, z nevěstinců. 

 Následující části se zabývají přímo prostitutkami, klienty a kuplíři. Tato část je pro mou 

práci nesmírně přínosnou. Zatímco historický přehled na začátku díla hlavně naznačoval, jak 

bylo řemeslo vnímáno společností, zde je možnost nahlédnout do světa “za oponou”. Kniha 

ukazuje ženy, které se živily prostitucí, a další jednotlivce, co s ní vstoupili do kontaktu, ať už 

jako zprostředkovatelé či zákazníci. Hlavně část, zabývající se prostitutkami, je pro mě 

nesmírně cenná. Je to část věnovaná tomu, jak se z obyčejné ženy či dívky stala prostitutka, 

také přibližuje povahu a psychiku prostitutky. Podobné je to i u klientů, kde se kniha zabývá 

tím, kdo vlastně byli klienti a proč vyhledávali prostituci. Nakonec je tu nastíněno, jaký měli 

mezi sebou vztah – klient a prostitutka. Opomenuto není, jak byl klient vnímán společností. 

V závěru je část věnovaná kuplířům a pasákům. Tato část knihy pomáhá poznat svět prostituce 

jako ucelený svět, neboť kuplíři a pasáci byli nedílnou součástí prostituce.  

  Dalším stěžejním zdrojem o historické části byla kniha Trestněprávní aspekty 

prostituce v České republice. (Bláha, 2008) Jak už z názvu vyplývá, dílo se věnuje 

trestněprávním aspektům týkajících se prostituce v českém prostředí. Je zde velice dobře vidět 

nejen jak zákon pohlížel na prostituci, ale i to, jak se vyvíjel a čím byl ovlivňován. Máme zde 

nastíněnou prostituci od počátku historie lidstva, přes antickou éru až k počátkům křesťanství. 

Od této části mohu s těmito informacemi začít pomalu pracovat. Následně se už dostává autor 

do dob Rakousko-Uherska, odkud čerpám mnoho podkladů. 

 Všechny tyto informace vychází z nejrůznějších dokumentů – zákonů, nařízení, 

ustanovení apod. Proto je věrohodnost těchto informací vysoká a nesmírně cenná pro moji 

práci. Celé to dokresluje a potvrzuje informace z předchozí publikace. Když váhám mezi 

rozdílnými či protichůdnými informacemi z používaných pramenů, toto dílo mi pomůže a 

vyjasní mi situaci, právě na základě informací vypracovaných z výše zmíněných dokumentů. 

Začátky prostituce, přibližně od 14. století až do novověku, mapuje kniha Intimní 

historie od antiky po baroko. (Vondruška, 2007) Ač se nejedná o odborné dílo, ale beletristické, 
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přesto jsem v kapitole o prostituci vyhledala plno podmětných informací, které doplňovaly 

informace z předchozích publikacích. 

Dílo Nejstarší řemeslo (Bassermann, 1993) poskytuje stručně sepsanou českou historii 

prostituce a rozvádí některá historická období v rámci evropské prostituce. Pro mnou práci je 

cenné zejména období Marie Terezie a jejího striktního postoje proti prostituci, v jehož 

důsledku vzniká nový fenomén – vídeňské služebné, čímž zároveň ukazuje pružnost a 

přizpůsobivost prostituce. Dále pak období vlády jejího syna Josefa II., který vystupoval proti 

nařízení své matky. V závěru je zajímavé především poslední stádium a etapa bordelů na 

začátku 20. století. Zajímavé a cenné jsou i změny prostituce v období 1. a 2. světové války. 

Okrajovými díly historického úseku, jsou dále knihy od Rožánka Pud pohlavní a 

prostituce: vývoj a poruchy pudu pohlavního: výstřednosti v ukájení jeho: Vývoj, dějiny, zřízení 

prostituce a její vliv na choroby pohlavní a ženské (Rožánek, 1903), ze které jsem čerpala např. 

popis pasáka a jeho postavení ve společnosti. 

 

Pro uchopení společnosti, v níž se prostituce odehrávala, jsem zvolila literaturu 

zaměřenou na kulturní dějiny. Hlavním titul pro tuto oblast, byl Čas zdravého ducha v zdravém 

těle. (Blümlová, Kubát, 2009) Tématem knihy sice není obecně prostituce, nýbrž společnost 

19. a 20. století ve vztahu k zdraví. Kapitoly o osvětě, hygieně a odívání mi pomohly lepé 

poznat společnost, jejíž součástí byla i prostituce. Doplňují a pomáhají lépe uchopit témata 

zdravotní policie, veřejné hygieny a celkového přístupu k tehdejšímu trendu osvíceného 

přístupu ke zdraví a nárokům na společnost. 

Velmi přínosnou částí je kapitola zabývající se nemocemi. Ilustrované konkrétně na 

prostituci v Čáslavi. Kromě samotného popisu prostituce v Čáslavi, po stránce především 

zdravotní – lékařské prohlídky, zdravotní nařízení, pohlavní nemoci, se dostáváme i k části 

popisující, jak taková nevěstka žila. Máme zde i vylíčeno, co měla mít při provozování své 

práce pro svoji a klientovu ochranu, i to, jak se má použít.  

 

Co bylo okrajovou částí pro historický úsek − mapování společnosti, je pro téma současné 

prostituce jeden ze základních pilířů. Z toho důvodu jsem zvolila nejprve literaturu zaměřenou 

na společnost. K tomu to účelu jsem si vybrala především publikace Sexuální chování v České 

republice – situace a trendy (Weiss, Zvěřina, 2001) a okrajově Úvod do sociologie. (Jandourek, 

2003) Sexuální chování v České republice – situace a trendy (Weiss, Zvěřina, 2001) přibližuje 

sexuální chování české společnosti v současnosti, zároveň i odpovídá na otázku, proč je kolem 

sexu tolik tabu a regulací a co naše pojetí sexuální morálky při vývoji ovlivnilo. Pro zjištění 
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chování české společnosti v oblasti sexu využívá dat nasbíraných při výzkumu formou 

dotazníkového šetření z roku 1993 a pro porovnání vývoje z roku 1998, kde zjišťuje věk 

prvního styku, počty partnerů, antikoncepční chování, zkušenosti s komerčním sexem a další. 

V části komerčního sexu získávám informace o tom, kolik českých mužů si zaplatilo za sex a 

kolik českých žen si nechalo zaplatit za sex nebo zda se během sexu za úplatu chránili. Kniha 

Úvod do sociologie (Jandourek, 2003), doplňuje předchozí dílo a poskytuje informace o 

genderu a sexualitě. Skrz tyto témata mapuje společnost i prostituci. Seznamuje s dvojí 

morálkou, feminismem a genderovou nerovností. 

 

Další tituly se zabývají přímo prostitucí v obecné rovině, se zaměřením na určité oblasti. 

Dílo Sexuologie (Weiss, 2010) považuji za jeden z hlavních pilířů pro zkoumání prostituce, a 

zároveň otevírá téma současné prostituce. V první řadě sleduje prostituci z pohledu lékařského, 

morálního, kde přibližuje křesťanskou tradici, v jejíž důsledku je pohlíženo na prostituci jako 

na hřích nebo postavení české společnosti v otázce komerčního sexu, dále pak z pohledu 

ekonomického, sexuologického či psychologického hlediska, kde přibližuje např. problém 

sebepojetí, dopady tohoto řemesla a typy obranných mechanizmů. Z knihy čerpám 

charakteristiku a typologii prostitutek. 

Publikace, která vznikla pod záštitou organizace Rozkoš bez Rizika Ze sexbyznysu na 

trh práce (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013) je pro moji bakalářskou práci druhým 

stěžejním dílem. V první řadě za to vděčí své aktuálnosti, dále pak faktem, že obsah knihy tvoří 

tým žen, které pravidelně se sexuálními pracovnicemi přicházejí do kontaktu. První cenné 

informace jsou o současné podobě prostituce včetně nových trendů, jako slevy či happy hour a 

další. V první řadě pojímá otázku způsobu a důvodu vstupu do sexbyznysu z geografického či 

migračního hlediska nebo kvůli nefunkčnosti rodin. Velmi zajímavá část uvádí kladné stránky 

prostituce, které netvoří pouze finanční stránka, jak je často zmiňováno v ostatních publikací, 

hraje zde i roli seberealizace formou estetickou nebo vzdělanostní. Poslední podnětné téma 

v knize se zabývá současným fenoménem sexuální asistence, kde máme nastíněn přechod mezi 

sexuální pracovnicí a sexuální asistentkou ale i náplň, charakteristiku a právní vymezení. 

Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita (Chmelík, 2003) pojímá prostituci 

především z pohledu mravnostní trestné činnost, nicméně je velmi cenou část hovořící o 

morálce, promiskuitě a monogamii. Z oblasti monogamie získávám informace, že člověk spíše 

tíhne k promiskuitě, jak lze vidět na mnohoženství, manželské nevěře, rozvodech a prostituci. 

Dále se pak dílo zabývá právními aspekty, kde čerpám informace o nekomplexnosti prostituce, 
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jako sociálně-patologického jevu, na které se váže zdravotní, sociální, bezpečností a další rizika 

nebo snaha regulace ve formě novely, která umožnuje obcím stanovit závaznou vyhlášku.  

Kniha Co s prostitucí?: veřejné politiky a práva osob v prostituci (Havelková, Ballak-

Hančilová, 2014), doplňuje moji práci o mediální diskurz, který má často tendenci paušalizovat 

obraz prostituce. Dále se autorky kriticky zabývají analýzou právní úpravy i návrhu na její 

změnu. Např. se zaměřuje na návrh hlavního města Prahy z roku 2013, jehož obsah počítá, že 

osoby vykonávající prostituci by vystupovali jako podnikatelé, s čímž souvisí i průkazy, 

zdravotní způsobilost či kontroly.  

 

Další publikace se již přímo zaměřují na oblast sexuálních pracovníků a 

zprostředkovatelů. Je prostitucí volbou? ze Sborník přednášek ze XIV. konference Společnosti 

sociálních pracovníků České republiky (Malinová, 2004), kde zakladatelka organizace Rozkoš 

bez Rizika Hana Malinová, přibližuje otázku volby v dráze prostituce. Nesmírně cennou částí 

pro mou bakalářskou práci shledám nové pojetí a rozdělení prostitutek, a to na základě jejich 

motivace a volby k vykonávání prostituce. Na závěr je nastíněna důležitost prevence ve formě 

zdravotních prohlídek. 

Oblastí charakteristiky prostitutky a kuplíře a jejich vzájemného vztahu se zabývá studie 

Z lásky nebo za peníze: kuplíři a provozovatelé prostituce (May, Harocopos, and Hough, 2002). 

Zaměření této práce je hlavně pro policejní aktivity, nicméně pro studijní účely je také velmi 

přínosná. Jsou zde přiblíženy výhody policejního dohledu a specializace policie přímo pro 

prostituci, což pomáhá k lepšímu pojetí problematiky kuplířství i k budování pevných vztahů 

s prostitutkami. Velmi zajímavou částí je rozdělení a charakteristika kuplířů a partnerů žen 

vykonávající prostituci, kteří obvykle nenaplňují podstatu lidového pojetí kuplířství a 

charakterizování prostitutek s kuplíři a s partnery. Na konci je část zaměřena na manažery saun 

a masážních salonů, jejich profily, pravidla, způsoby fungování a typy žen, které zde vykonávají 

své řemeslo. 
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5. Historie prostituce 

 

5.1 Stručná historie prostituce 

Na vrcholu středověku, 13. století, doba, kdy se urbánní sídliště stala městy s právními a 

správními institucemi, se zcela institucionalizovala prostituce ve městech. Zásluhou křesťanství 

končí doba polygamie a soužití se souložnicemi, minimálně veřejně, a tak nastupuje doba 

prostituce. (Bassermann, 1993) Prostituce se rozmáhá jako důsledek křesťanství a jeho přísného 

sexuálního řádu, který byl zaměřený na monogamii. (Denzler,1999) 13. století představovalo 

pro prostituci příznivé období. Zakládání měst pomohlo rozvoji prostituce, na okrajích měst 

fungovaly nevěstince pod názvy – domky, domky svodnické či hampejzy. Nevěstky byly 

cechovně organizovány a pod dohledem úřadů. Prostituce se provozovala jako živnostenská 

činnost. Majitelky nevěstinců – svodnice či harapanečnice, vybíraly jednu třetinu výdělku od 

nevěstek. Okrajově se prostitucí živily i potulné zpěvačky a komediantky, tomuto druhu 

prostituce se říkalo kočovná. Společnost shledala potřebu nevěstek, ale přesto na ně pohlížela 

jako na nepočestné ženy. Práva prostitutek byla určitým způsobem upravená – například 

nesměly přijít na určité oslavy. (Bláha, 2008) Vesnická společnost prostituci téměř nezná, i 

v době moderní se s prostitucí venkov setkává v ojedinělých případech. (Bassermann, 1993) 

„Již koncem poloviny 13. století nejprozíravější teologové značně oslabili závažnost hříchu 

pouhého smilstva.“ (Lenderová, 2002, p. 24) 

Podobně tomu bylo i ve 14. století, které se také považuje za pokračování příznivého 

období pro prostituci, nicméně postupně v průběhu století se pomalu začínají ozývat odpůrci 

prostituce, především z řad církevních. Objevuje se i snaha o převýchovu nevěstek. (Bláha, 

2008) „Po roce 1300 autoři traktátů a příruček pro zpovědníky zařadili smilstvo mezi hříchy 

lehčího rázu. Klerici se začali zajímat o otázky zisku a kvality práce lehkých žen, […] Někteří 

z nich dospěli k názoru, že svobodní muži se mohou stýkat s prostitutkami s podmínkou, že po 

svatbě zachovají věrnost manželce.“ (Lenderová, 2002, p. 25) Prostituce tedy získává svolení 

církve. Nevěstince se staly prostředkem veřejné prosperity. (Lenderová, 2002) Informací 

z českých zemí není tolik, přesto víme, že někteří preláti vedli veřejné domy. Jedním takovým 

byl kanovník Ludvík Kojata, ten vedl nevěstinec v době vlády Karla IV. rovnou ve vlastním 

domě, kde nabízel až osm nevěstek. Příjmy z prostituce neplynuly pouze církvi, plynuly i do 

městských pokladnic. (Vondruška, 2007) „V předhusitské Praze se užívaly názvy hampejz, 

dům kurevný či stydká chalupa. Nevěstkám se běžně říkalo kurvy, ale také řadou víceméně 

hanlivých přezdívek – báryně, harapanny, helmrechtnice, láryně, mandeleny, prázdné ženky 
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aj.“ (Vondruška, 2007, p. 159) Hampejz, staročeské slovo, je definováno jako „domek hříšných 

a obecných žen, místo, kde v kuželky hrají.“ (Bassermann, 1993, p. 314) Hříšnými a obecnými 

ženami jsou myšleny nevěstky a kuželky odkazují na hazard, který poukazuje na propojenost 

prostituce s hráčstvím a zločinem. Výnos staroměstské rady z konce 14. století, který zakazuje 

obyvatelům měst z chudých vrstev, jakož byli například rychtářovi pacholci, čeleď pivovarská 

a vodácká apod., chodit s nevěstkami na koledu během Štědrého dne, ukazuje přívětivý postoj 

k prostitutkám této společenské vrstvy. (Bassermann, 1993) 

Začátek 15. století, v době expanze husitství, se šířily reformní zbožnosti a mravnosti, 

v důsledku toho byly nevěstky vyhnány z Prahy a nevěstince rozbořeny. (Bassermann, 1993) 

„Proti nevěstkám brojili všichni kališničtí kazatelé […] považovaly vymýcení prostituce Čtyři 

artikuly pražské a ještě roku 1435 podminovaly pražské obce přijetí císaře Zikmunda za 

českého krále slibem, že nedopustí návrat nevěstek do města.“ (Vondruška, 2007, p. 160) Přesto 

když v Čechách usedl na trůn císař Zikmund Lucemburský, s nímž přišlo i procesí nevěstek, 

museli to mravokárci akceptovat. Prostituce začala na krátkou dobu, než Zikmund opustil 

Prahu, opět prosperovat. Ale ani poté zcela nemizí. Vyšehradská právní kniha přichází 

s postulátem roku 1460, aby se nevěstky odlišily závoji se žlutými okraji od počestných žen. 

(Bassermann, 1993)  

Ránu prostituci přinesla epidemie syfilidy, která se šíří po Evropě na přelomu 15. a 16. 

století. Zavírají se nevěstince, což má za následek rozmach tajné prostituce, ta je nicméně tvrdě 

trestána. (Bláha, 2008) Nelze však mluvit o faktické prohibici, i když prostituce přestává být 

delikvencí. Právní myšlení v době raně novověké nerozdělují mezi prostitucí a infidelitou, 

trestá smilstvo obecně. (Lenderová, 2002) „I když kališnicky mravné městské řády v Čechách 

16. století prostituci nepovažovaly za legální, reálně nadále existovala.“ (Bassermann, 1993, p. 

319) Katolická města s přílivem cizinců musela vyjít vstříc poptávce. Končí doba přísné mravní 

zásadovosti. Například v Praze se staly vyhlášenými oblastmi prostituce Na Františku 

nebo Celetná ulice. (Bassermann, 1993) Uvolnění a opětovný rozkvět prostituce přichází 

s vládou císaře Rudolfa II. Tajná prostituce se rozšiřuje do lázní, některé z nich sklízí věhlas i 

v dalších částech Svaté říše římské. Přesto všeobecně byla prostituce jen z části trpěná a stále 

byla trestaná. (Bláha, 2008)  

V důsledku prostituce ve vojsku vzniká speciální funkce Hurenweibel, důstojník či 

poddůstojník, který měl na starosti vybudování tábořiště tak, aby do něho nevnikly nevěstky a 

nerozebraly zásoby a celkově dohlížel na činnost nevěstek. Prostituce ve vojsku zažívá velmi 

dobré období zejména v době třicetileté války. (Bláha, 2008) „Prostituce ve zdraví přežila 

třicetiletou válku i hrozné morové epidemie konce 17. a počátku 18. století.“ (Bassermann, 
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1993, p. 321) Ani přechod z protestanství k militantnímu katolicismu pro prostituci moc 

neznamenal a nijak zvlášť ji neovlivnil. Nevěstince sice nebyly legální, ale byly tolerovány, a 

to bez výraznějších intervenci. Doba válečná prostituci velmi přála. (Bassermann, 1993)  

 

„V habsburské říši se o očistu mravů pokusila Marie Terezie. Komise cudnosti 

(Keuschheitskommission) […] při mravnostní policii, měla pomocí vyzvědačů vnikat v noci do 

městských domů a přistihovat sexuálně potřebné in flagranti.“ (Lenderová, 2002, p. 27) 

Nevěstky byly trestány, například veřejně pranýřovány nebo vyhnány z města. Postih se týkal 

i klientů. Svobodný klient, který byl chycen s nevěstkou, se s ní měl oženit, pokud nebyl 

svobodný, hrozila mu akuzace pro cizoložství. (Lenderová, 2002) Marie Terezie v důsledku 

svého náboženského přesvědčení a nelibosti vůči povalečům mužským i ženským, měla velmi 

přísný postoj k prostituci. Nelibost k prostituci a její kroky proti ní, lze spatřit i ve dvou 

pohromách, které zasáhly Vídeň – mor v letech 1713–1714 a velké povodně roku 1741. 

Deklarovala nařízení a nechala vzniknout strážce mravnosti, ti se nakonec stali horším zlem 

než prostituce. „Slídění zasahovalo do běžného života v takové míře, jakou si dnes nedovedeme 

vůbec představit.“ (Bassermann, 1993, p. 177) V době, kdy nevěstky měly ztíženou práci, 

vyvinul se nový fenomén – vídeňské pokojské. Některé pocházely i z Čech. Pracovaly ve 

šlechtických domech, kde návštěvníku nehrozilo nebezpečí, byly přeci ve slušném domě. 

Později byl oděv pokojských využíván i nevěstkami, „protože v tehdejší Vídni byla spousta 

mužů, kteří po pokojských přímo šíleli.“ (Bassermann, 1993, p. 180) V době vlády Josefa II., 

který usedl na trůn po své matce Marii Terezii, byla komise cudnosti anulovaná. (Lenderová, 

2002) Taktika Josefa II. byla snaha o převýchovu, důraz kladl na zdravotní stránku. Dobu vlády 

Josefa II. lze označit za dobu reglementace, prostituce byla trpěna díky pravidlům, nařízením, 

vymezeným místům určeným k prostituci a registraci prostitutek. „Systém reglementace tak 

bez podstatných změn fungoval až do 20. století, i když se již od roku 1875 rozšiřuje 

abolicionistická koncepce prostituce.“ (Bláha, 2008, p. 13) 

Pomezí 18. a 19. století představuje dobu intelektuální, věda zažívá rozkvět. Dochází ke 

zlepšování lékařského poznání a zdravotní péče. V důsledku toho vznikají novodobé podoby 

morálních principů – žádoucího a nežádoucího chování jedince. Tyto principy se odvolávají na 

prospěšnost, a především zdravotní nezávadnost, to se promítalo do individuálního života 

člověka. To vše má vliv i na prostituci, církev už není jediná, kdo udává tón společnosti. 

(Blümlová, Kubát, 2009) 19. století přináší znovuoživení Prahy a rozvoj prostituce. To souvisí 

především se vznikem industriálních center. „Řemeslná prostituce byla sice v Rakousku a 

později v předlitavské části Rakouska-Uherska zakázaná, […] nevěstky však byly trpěny.“ 
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(Bassermann, 1993, p. 322) Následně byla prostituce povolena v rozmezí určitých nařízení. 

Policie tolerovala nevěstince, pakliže nevěstky byly evidované, chodily na lékařské kontroly. 

Podobně na tom byly pouliční nevěstky, které měly „knížku“. Policie stíhala především 

poloprofesionálky a amatérky. (Bassermann, 1993) V tomto století patří prostituce „k projevu 

svobodné zábavy a veselosti světského člověka. (Bassermann, 1993, p. 325) V poslední čtvrtině 

19. století, roku 1875, se rozšiřuje abolicionistické hnutí. V této době je založena i organizace 

Federation Abolicioniste Internationale (FAI), které ve vztahu k prostituci zdůrazňuje morální 

stránku. (Bláha, 2008) 

Přelom 19. století a 20. století se vyznačuje velkým rozmachem prostituce. Ten byl 

ovlivněn úspěchy v lékařství ve vztahu k léčení pohlavních nemocí, kde můžeme jmenovat 

Alberta Nessera, který objevil původce kapavky, či Fritze Richarda Schaudinniho, jenž objevil 

mikroby způsobující syfilidu. (Bláha, 2008) Začátek 20. století se vyznačuje postupným 

koncem bordelů, které vycházejí z mody. Bordely na sebe vázaly zájem mravokárců, bylo 

poměrně jednoduché vypozorovat, kdo z lidí do nich chodí. „společnost začala totiž dávat 

přednost tajné prostituci a hodinovým hotelům, protože jí připadaly diskrétnější.“ (Bassermann, 

1993, p. 257) Prostituce se přesouvá do ulic. Roku 1922 jsou nevěstince definitivně zrušeny a 

zakázány, stejně jako i policejní a správní dozor, v důsledku zákona „O potírání pohlavních 

nemocí“, (Bassermann, 1993) který byl vydán v rámci Československé republiky. Končí 

reglementace, která je nahrazena abolicí. Koncepce abolice nestíhá samotnou prostituci ale 

doprovodné jevy, například vybízení ke smilstvu nebo tímto smilstvem pohoršuje druhé. Dále 

doba aboliční zřídila zdravotnické prohlídky, které byly doplněny o policejní podporu pro ty, 

co se nechtěly dobrovolně podřídit vyšetření. Veřejné domy se zavřely, a naopak začaly vznikat 

ústavy pro nápravu nevěstek. V této době vzniká i rozsáhlá policejní evidence prostitutek. 

Evidence prostitutek byla ve 40. letech zneužita po účely německých okupačních úřadů. 

Prostitutky, které se dopustily jiné trestné činnosti, byly posílány do sběrných koncentračních 

táborů pro tzv. „převýchovu“, ostatní byly zařazeny do pracovního procesu. (Bláha, 2008)  

V době 60. let 20. století je prostituce radikálně postižena bojem proti příživnictví, 

přesto i nadále přežívá, hlavně „ta nejprimitivnější forma neorganizované prostituce… a ovšem 

tajná exkluzivní zařízení pro státní a stranickou špičku.“ (Bassermann, 1993, p. 326) Představa 

o vymýcení prostituce, kterou režim nastavil, je fikcí. (Bassermann, 1993) Revoluce z roku 

1989 znamenala velké uvolnění v sexuální sféře. Emancipace sexuality, homosexualita a 

celková nabídka sexuálních služeb. Prostituce se přenesla do ulic a stala se sociálně obtížnou a 

nebezpečnou. Policie má ztíženou práci s prostitucí, která měla stále závažnější charakter.  Bylo 

potřeba znovu připomenutí podepsání mezinárodní konvence z roku 1951, neboť čeští občané 
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si přáli znovu otevření veřejných domů. Přesto se stala nabídka sexuálních služeb v České 

republice velmi široká – od typické prostituce přes masážní salony až po erotické kluby, neboť 

slovíčka jako sexuální styk jsou nahrazeny slovem erotika. „Hlavní doménou tvrdého sexu se 

však stává pouliční prostituce, která je cenově nejdostupnější a občas si ji může dovolit i náš 

občan.“ (Bláha, 2008, p. 20) 
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5.2 Obecná historická charakteristika aktérů prostituce – Prostitutky, Klienti a Kuplířství 

 

Prostitutky 

„Ženy, které se rozhodly pro kariéru nevěstky, se musely smířit s nezáviděníhodným 

postavením.“ jedním z aspektů toho byl i oděv, kdy se měly „odlišovat od „počestných“ žen, 

stály na okraji společnosti“ (Lenderová, 2002, p. 139) pro činnost, kterou vykonávají i pro 

blízkost a provázanost se zločinem. Přesto její odraz ve společnosti nebyl jednoznačný. Postoj 

společnosti byl kolísavý, od větší míry tolerance, kdy byla chápána jako nutné zlo, přes soucit 

a chtíč až po nechuť a odpor. (Lenderová, 2002) 

 Prostituce byla považovaná za druh ženské kriminality, doplněk k mužské kriminalitě. 

Biologizující teorie předpokládali, že zločinné vlohy jsou podmíněné na základě tělesných 

znaků, proto jsou nevěstky mentálně, psychicky i fyzicky degradované. Tato teorie vnímá 

prostituci i jako protějšek k mužské kriminalitě. (Urban, Dubský, 2008) Alfred Blaschko byl 

vůči nevěstkám shovívavější, dle něho mohla mít nevěstka vrozené negativní vlastnosti, ale to, 

co ji skutečně ovlivňovalo, bylo prostředí, v němž vyrůstala. Iwan Bloch, německý lékař, 

antropolog a „otec sexuologie“ se věnoval studii sexuální morálce a prostituci. (Weiss, 2010) 

Zastával názor, že „Osobní vlastnosti prostitutky jsou spíše výsledkem než příčinou jejího 

zaměstnání.“ (Lenderová, 2002, p. 152) Postupem času odborné studie docházely k názoru, že 

neexistují povahové či fyzické charakteristické znaky, které by vystihovaly nevěstku. Přesto lze 

určit nějaké vlastnosti, jimiž nevěstky musely disponovat, nebo si je časem získat, například 

morální otrlost, otupělost k vlastní totožnosti nebo nižší stupeň sebeúcty, nízký hodnotový 

žebříček, nevzdělanost. Opravdu vzdělané ženy v prostituci byly výjimkou. Neměli jen 

negativní vlastnosti, byly i velkorysé, solidární, zbožné, veselé a optimistické. (Lenderová, 

2002) „Prostitutka zesiluje na sobě i v sobě všechny aspekty, které muži pokládají za typicky 

ženské.“ (Gödtel, 1994, p. 50) Původ prostitutek byl velmi rozsáhlý. Od vrcholného středověku 

přes novověk až do konce 20. století tvořily prostitutky z nejnižší vrstvy pravděpodobně 

největší zastoupení, ale i nižší střední a střední vrstva měla své zastoupení v prostituci, nakonec 

i dívky z vyšší společenské vrstvy, byť ojediněle, se výjimečně vydaly na dráhu nevěstky. Jak 

velké bylo zastoupení dívek z ostatních společenských vrstev, záleželo na době, v době 

hospodářských krizí se prostituci věnovaly ženy z vyšších společenských tříd, více než jindy. 

(Lenderová, 2002) Vedle svobodných dívek se prostituci věnovaly, ať už profesionálně nebo 

pouze příležitostně, i vdané ženy, rozloučené či rozvedené ženy i vdovy. Na rozdíl od nevěstek 

z větších a velkých měst, nevěstky „v menších městech nepředstavovaly izolovanou a 
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samostatně uchopitelnou skupinu, ale pohybovaly se v obtížně diferencovatelné vrstvě 

marginalizovaných obyvatel s proměnlivým statutem.“ (Blümlová, and Kubát, 2009, p. 174) 

 

Klienti 

Klient byl pro veřejnost obvykle indiferentní postavou, pokud měl správný věk, neměl 

manželku a nedopouštěl se nepřístojností na veřejnosti. Byl pouze zákazníkem kupující si 

službu za peníze. Averzi ke klientovi chovali spíše jen mravokárci. Přesto se v průběhu dějin 

objevily tendence trestat klienta, ty patřily k ojedinělým případům. Naopak klienta spíše 

reglementační nařízení, či různá poučení, chránily před pohlavní nemocí. Nevěstince pro změnu 

chránily identitu svého zákazníka. „Klientela se formovala souběžně se vznikem prostituce. Ve 

středověku ji tvořili hlavně studenti a nemravní klerici, zámožní i méně zámožní měšťané, méně 

často urození muži…“. (Lenderová, 2002, p. 161) Zákazníky lze rozdělit do dvou skupin – 

pravidelní a náhodní. Pravidelnými zákazníky byli i ženatí muži, kteří byli nespokojení s 

manželskou sexualitou či s manželstvím celým. Mnoho z pravidelných klientů bylo sexuálně a 

citově nevyzrálých. Dalšími takovými byli zákazníci se zvláštními sexuálními požadavky, muži 

neúspěšní s nízkým sebevědomým ale i klienti s fyzickým handicapem. Druhá skupina jsou 

zákazníci, kteří styk s prostitutkou berou jako pomoc v nouzi, v období sexuální absence 

z nejrůznějších příčin, obvykle ale preferují sex ve stálém svazku. Svoji roli může hrát i alkohol. 

Ve středověku i na konci raného novověku jsou to především studenti a celkově mladí nesmělí 

muži, kdo tvoří velkou část pravidelné klientely.  Válka, vojna a nevěstky velmi často k sobě 

patřily. Armádní příslušníci se řadili mezi zákazníky nevěstek, ať už jako pravidelní či nahodilí 

klienti. (Lenderová, 2002) 

Rozkvět prostituce v  19. století byl způsoben i pozdějšími sňatky, styk s nevěstkou 

neženatého muže nebyl vnímán natolik zdravotně závadný jako masturbace nebo 

homosexualita. Mladí klienti z dob konce 19. a začátku 20. století často navštěvovali nevěstince 

v duchu přechodového rituálu – přechod z dětství do dospělosti. Mladí klienti byli oblíbenou 

klientelou pro nevěstky, neboť byli milí, veselí, naivní. Často se i do nevěstek zamilovávali. 

Mladí zákazníci – studenti, byli často považování za oběť prostituce, prohibice a abolice se 

právě na ně často odvolávají ve svých krocích. Takto mladá skupina klientely se ve druhé 

polovině 20. století již neobjevuje, předmanželský pohlavní styk se stává ve 20. století, 

především v jeho 2. polovině století přijatelným, přesto „…tolerantní postoj společnosti 

k předmanželskému a mimomanželskému styku nijak neeliminuje objem prostituce, stejně jako 

ji neeliminuje žádná aboliční politika.“ (Lenderová, 2002, p. 165) 
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Kuplířství 

Kuplířství zahrnuje obvykle tři typy profesí – zprostředkovatelé nevěstinců, kuplíři a pasáci.  

Literatura, divadlo nebo malířství obvykle znázorňovalo ženu jako majitelku nevěstince – 

bordelmamá, skutečností ale je, že o tuto profesi se podělili obě pohlaví, někdy i muži 

převládali. Přesto to byla právě ženská verze, která byla oblíbenou postavou veseloher a 

literatury. Majitel či majitelka museli budit respekt nevěstek a klientů a důvěru policie. Byli to 

osoby s citem pro obchod a podnikání. Měli zodpovědnost za svá děvčata, proto je vedli 

k dobrým mravům, „aby byla zdvořilou a ne zlodějskou, aby totiž nemyslela, že všechno, co 

vidí, musí býti její“ (Lenderová, 2002, p. 190)  

O kuplířích obecně není tolik informací, pakliže se nedostali do problému se zákonem, 

což se většinou nestávalo, a to i přes fakt, že mohlo jít i o osoby známé. Kuplíři, byli ti, kteří 

„smilnice u sebe přechovávají, neb k vedení jejich obchodu schránky propůjčují […] jenžto 

s dohazováním osob takových se zanášejí […] jenžto sice za námluvčí v srozumění takových 

nedovolených se užívati nechají“. (Lenderová, 2002, p. 177) Mezi kuplíře se řadili i ti, jejichž 

práce byl nábor nevěstek pro nevěstince. (Lenderová, 2002) 

„Činnost pasáka představovala nejjednodušší formu kuplířství. Etymologie slova je 

zcela jasná: pást své stádo, své ovečky. Někdy se sice podílel na náboru prostitutek, do popředí 

se však dostávaly dva další aspekty jeho činnosti: byl jakýmsi manažerem nevěstek, a 

především na ní tvrdě a nesmlouvavě parazitoval.“ (Lenderová, 2002, p. 181) Pasák prezentuje 

to nejhorší z celé prostituce, vždy byl osobou jednoznačně odsuzovanou. Ten, kterému byla 

práce „proti srsti“. Nechtěl pracovat, ale toužil po zisku. Často jednou nohou ve vězení, někdy 

i skutečně. Obvykle to byla osoba z dolních vrstev společnosti, nicméně mezi pasáky lze najít 

i zastoupení z dalších společenských vrstev, umělce, synky z dobrých rodin, studenti, advokáti, 

lékaři a jiné. (Rožánek, 1903, Lenderová, 2002) Pasák měl s prostitutkou specifický druh 

vztahu, měl nad ní kontrolu a „chránil“ ji, a nevěstka byla na svém pasáku často po citové 

stránce závislá. Pro udržení své nevěstky pasák často využíval lichotek, svádění, ale i násilí a 

výhružek. (Lenderová, 2002) 
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5.3 Právo a prostituce ve 20. století v českém prostředí 

 

Přelom 19. století a 20. století se vyznačuje velkým rozmachem prostituce. V době 1. světové 

války se prostituce stále více šířila, což vedlo k nařízení pod číslem 61.381 o potlačení 

prostituce, vydané dne 3. 7. 1915 rakousko-uherským velitelstvím armády a stahující vojenské 

i civilní osoby. Jednalo se o neustálou kontrolu nevěstek, ale i žen pracujících v hotelích, 

hostinců a na dalších podobných místech, při infikování vojenské osoby bylo třeba vyhledat 

danou ženu, a každý příchod nevěstek musel být zadržen přísnou pasovou kontrolou. 

Ministerstvo vnitra vydalo nařízení pod číslem 17.406 ve dne 8. 1. 1916, nařízení mělo 

pokračovat na armádní nařízení. 

Doba reglementace je nadobro vystřídaná abolicí v roce 1922, kdy byl schválen zákon 

čísla 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí, který zahrnuje například § 13 dozor nad 

prostitucí, § 14 zrušení všech veřejných domů, § 15 zřízení ústavů pro nápravu prostitutek, § 

16 systém kontroly nad zpustlou mládeží. Dekret 88/1945 Sb. O všeobecné pracovní povinnosti 

z roku 1945 stíhal ty, kteří se vyhýbali řádné práci, což znamenalo i prostitutky. (Bláha, 2008) 

„Ustanovení § 72 a § 134 trestního zákona správního z roku 1950, který stíhal i 

homosexuální prostituci, opět netrestala samotnou prostituci, ale pouze způsob získávání 

prostředků k obživě.“ (Bláha, 2008, p. 18) Dne 14. března 1958 Československo podepsalo 

mezinárodní konvenci – Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využíváním 

prostituce druhých, která například nedovoluje provozování, spravování či financování 

nevěstince. Novela trestního zákona č. 63/1956 Sb., který obsahoval § 188, ten postihoval osoby 

společensky neužitečné, a navazoval na zákon z roku 1945, byl zaměřený proti přiživujícím se 

na práci druhých. Podobně tomu bylo i s trestní zákon číslo 140/1961 Sb. z roku 1961, který 

přijímá § 188a s nepatrnými úpravami v novém ustanovení § 203 o příživnictví, které setrvalo 

do roku 1990 bez velkých změn.  

„Po listopadové revoluci byl vydán zákon číslo 175/1990 Sb., který s účinností od 1. 7. 

1990 zrušil ustanovení § 203 trestního zákona číslo 140/1961 Sb. a ustanovení § 10 zákona 

číslo 150/1969 Sb., o přečinech […] zákonem ČNR číslo 67/1993 Sb. se mění a doplňují zákon 

ČNR číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon ČNR číslo 283/1991 Sb., o Policii ČR a zákon 

ČNR číslo 533/1991 Sb., o obecní policii a jsou nově zaváděny některé skutkové podstaty 

přestupků. Proto je za určitých okolností možné prostituci i kuplířství postihovat jako 

přestupek.“ (Bláha, 2008, p. 18) 

„Jelikož však kompetentní legislativní orgány našeho státu stále nepřijímají předpis 

s generální platností a působností na celém území České republiky, jsou obecní zastupitelstva 
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v oblastech, kde je prostituce největším problémem, nucena přijímat předpisy regulující 

provozování prostituce alespoň regionálně.“ (Bláha, 2008, p. 20) První takovou regionální 

vyhláškou byla vydaná Radou města Dubí ve dne 28. 7. 1992. Nejprve se setkala s nevolí 

generální prokuratury ČR, která vyhlášku prohlásila za nezákonnou, nakonec byla vyhláška 

shledána za adekvátní k místní situaci a město Dubí nakonec získalo uznání za průkopnické 

řešení problému „a vyhláška Rady města Dubí se tak stala základem pro další regionální úpravu 

předmětné problematiky.“ (Bláha, 2008, p. 21)  
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6. Prostituce v současnosti 

 

6.1 Sexuální pracovnice 

Původně se měla tato kapitola nacházet v části Výsledků terénní práce, bohužel se mi 

nepodařilo zajistit žádného respondenta, abych mohla zpracovat tuto část výzkumu.  Protože 

záměrem mé bakalářské práce je obsáhnout všechny aktéry prostituce, tedy včetně sexuálních 

pracovnic, rozhodla jsem se kapitolu nevynechat, ale zpracovat ji v rámci teoretické části. 

Pomocí literatury a článků jsem utvořila určitý obraz sexuálních pracovnic, který mi umožní 

získat informace pro zodpovězení výzkumné otázky. 

 

Kdo jsou ženy, které pracují jako sexuální pracovnice? 

„Sexuální pracovnice jsou skupinou velmi různorodou – z hlediska výchovy, vzdělání, původu, 

rodinného zázemí, charakteru atd. – a je samozřejmě mezi nimi rozdíl i v tom, jak se s 

nabízením a poskytováním sexuálních služeb osobně vyrovnávají. Některým ženám to jde 

snáze, jiným hůře a některým to prostě nejde vůbec.“ (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013, 

p. 74) Největší skupinu tvoří Češky a Ukrajinky, dále pak Slovenky a Bulharky. Střední škola 

bez maturity a s maturitou je nejčastější variantou minimálně u prvních třech skupin. 

Vysokoškolsky vzdělané ženy tvoří 4,2%. (Malinová, 2004) Při výzkumu z roku 1998 

zabývajícím se otázkou, kolik žen má zkušenosti s poskytnutím komerčního sexu, odpověděly 

kladně 4 % dotázaných žen. (Weiss, Zvěřina, 2001)  

 

Jaké motivy nebo okolnosti zapříčinily jejich vstup do prostituce v roli sexuálních 

pracovnic?  

Sexuální pracovnice lze rozdělit podle více aspektů. V první řadě je můžeme rozdělit na 

dvě skupiny – submisivní a sebevědomé. První skupinou jsou ženy submisivní povahy. Mají 

většinou pasáka, který vše řídí, od pracovního po soukromý život. Někdy je i jejím sexuálním 

partnerem. Pracovnice, jež vyrostly v ústavní péči nebo v rodině s nedemokratickými principy 

s právem silnějšího, nemají tendence mít kontrolu nad vlastním životem. Právě tato skupina 

bývá ohrožená obchodem s prostitutkami. Jejich místo působení je ulice ne night kluby. Druhou 

skupinou jsou ženy sebevědomější. Práci v prostituci berou jako možnost se osamostatnit, 

emancipovat se, díky získané ekonomické svobodě. O práci si rozhodují obvykle samy. Působí 

v night klubech, na privátech či jako eskort. Některým práce přináší uspokojení, včetně 

sexuálního. Z jejich řad se utvářejí společnice. (Weiss, 2011) 
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Dále můžeme sexuální pracovnice selektovat dle profesionality.  

Profesionálky – prostituce je pro ně zaměstnání. Mají pravidla a hranice, např. sexuální 

praktiky, pracovní dobu…, Investují do sebe a jsou finančně nezávislé. Prostituce je pro ně 

emancipací. Pracují obvykle samy a to v hotelech, klubech, privátech nebo jako eskort. 

Poloprofesionálky – prostituce je pro ně přechodná činnost. Mají své hranice, které však 

překračují. Jsou pod ekonomickými a jinými tlaky. Mají pasáka či rodinu, které odevzdávají 

peníze. Některé jsou závislé na drogách. Je to nejpočetnější skupina. 

Amatérky – prostituce je příležitostná činnost, kterou vykonávají mladé dívky na útěku, jež  

jsou submisivní a často závislé. Dále pak starší ženy, které touží po dobrodružství nebo po 

jednorázovém přilepšení. Nebrání se rizikovým praktikám. Jejich místo působení je venku, 

v barech a hernách. (Weiss, 2011) Další motivací může být sociální postavení. (Jandourek, 

2003) 

Rozdělení žen v prostituci lze dělit i dle možnosti o sobě rozhodovat, která má čtyři 

kategorie. První z nich je opět „Profesionálka“, která má možnost volby v soukromém i 

pracovním životě. „V závislosti“ – skupina žen, která je závislá na drogách, partnerovi či 

automatech. Ze závislosti na partnera je neschopná se vymanit. Třetí kategorie je zcela 

bezmocná v ovlivňování vlastní situace. Obvykle jde o cizinky. Poslední skupinou jsou osoby, 

které nemají šanci uplatnění na trhu práce. Často jsou to mladé a pohlední ženy a dívky, mladé 

a starší Romky, bezdomovkyně. Roli zde hraje i negramotnost. Je to prostituce z nouze. 

(Malinová, 2004) Můžou to být ženy z geograficky nevlídných míst, například, kde vládne 

velká chudoba, komplikovaná politická situace a jiné. Část žen jsou ženy z nefunkčních rodin, 

od absence rodiče či rodičů, přes ohrožování a zneužívání dítěte, po rodiče odbývající své děti 

věcmi, kde chybí citová vazba. (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013) Přesto je poměrně 

těžké charakterizovat několika slovy sexuální pracovnice a jejich důvody a motivace 

k prostituci.  

Obecně se jeví jako hlavní důvod ekonomická stránka, od touhy po vyšším životním 

standartu po tíživou finanční situaci. V roce 1991 byl proveden výzkum s ženami z českých 

věznic, které předtím pracovali v prostituci, ty uváděly jako svou motivaci „touha po lehkém 

životě“, „luxusní zahraniční zboží“, „malý výdělek v zaměstnání“, „dobrodružný život“ a 

„rozvrácené manželství“. (Weiss, 2011, p. 647) Finanční motivaci dokazují i rozhovory 

s dívkami a ženami pracující jako sexuální pracovnice. Jedna uvádí, že prostituce ji napadla až 

ve chvíli, kdy se ocitla ve velké finanční krizi. (Yasminn, 2014) Druhá žena s podobnou 

finanční tísní, kvůli neplánovanému těhotenství potřebovala peníze. (Malinda, 2008) I když 
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finance jsou hlavní motivací, nemusí jít zákonitě o finanční nouzi, jako v případě další slečny, 

která se pouze chtěla vymanit z průměrnosti. (Čížková, 2011) 

 

Pozitiva, aneb klady práce v prostituci 

Prostituce přináší sexuálním pracovnicím i pozitivní dopady. Dílo Ze sexbyznysu na trh práce 

uvádí tři kategorie pozitivní dopadů – typ křečice, učednice a manažerka. 

Typ křečice – ženy, které si během působení v prostituci naspoří na život, není jich však 

mnoho. 

Typ učenice – ženy, které rozšíří či se naučí novým schopnostem, ty pak mohou uplatit 

v nejrůznějších sférách života, figuruje zde fyzicko-estetický bonus, kdy si osvojí péči o svůj 

zevnějšek, o svoji prezentaci; vzdělávací bonus, rozumí dobře lidské sexualitě, zlepší se po 

jazykové stránce, orientují se v symptomech chorob… mohou se uplatnit jako ošetřovatelky; 

bonus sebekoučování, nemají předsudky, nevyvolávají konflikty, poznají a stanoví si meze, umí 

se prodat, prosadit, vyjdou s každým. 

Typ manažerka – už nepracují jen na sebe, či pro sebe, umí řídit i ovládat své okolí, jsou 

dobré obchodnice, umějí se přetvařovat, mají dobrý odhad na lidi, umějí komunikovat s muži 

nejrůznějších úrovní a kruhů, naslouchají a budí dojem pohody (Šídová, Poláková, and 

Malinová, 2013) 

 

Prostitutka vs. společnice, je v tom rozdíl? 

Na začátku práce, v terminologii, jsem s od sebe oddělila termín prostitutka a termín společnice, 

jako dva druhy, či stupně sexuálních pracovnic. Přesto zde panuje určitá chaotičnost a 

nepřehlednost, zda skutečně jde o různé pojmy. Dílo Mravnost, pornografie, a mravnostní 

kriminologie mluví o privátních prostitutkách, (Chmelík, 2003), dílo Sociální deviace hovoří o 

luxusních prostitutkách (Urban, Dubský, 2008) a kniha Ze sexbyznysu na trh práce sama osobně 

nerozděluje sexuální pracovnice tímto stylem, nicméně se o společnici zmiňuje. Jde tedy o 

různé pojmy, analogii nebo dokonce synonymum? Bohužel jsem neměla možnost provést 

výzkum ani s jednou žen, jež samy sebe nazývající společnice nebo prostitutka, musela jsem si 

postačit s již uskutečněnými rozhovory. (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013) 

Článek Luxusní společnice: dobře placený sex, popisuje společnici, jako ženu či dívku, 

za kterou se každý ohlédne. Je přitažlivá, okouzlující a elegantní. Celkově působí nedostupně. 

Označení prostitutka je zcela nevhodné. Dívka nabízí společnost, uvolněnou konverzaci, nebo 

svojí oslnivost. Pokud jde o sex, o tom se raději taktně nemluví, nicméně se s ním počítá. 

(Pacek, 2003) Paní Yvona, bývalá luxusní společnice ve článku Zpověď luxusní společnice: 
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Můj muž byl můj zákazník uvádí, že výraz prostitutka a společnice se neliší, v případě společnice 

jde pouze o elegantnější verzi téhož slova. Dále uvádí, že tento druh prostitutky nešlape 

chodník, nespadá ani pod night club. (Čížková, 2011) Další dívka, která minimálně v době 

rozhovoru se stále živila jako luxusní společnice, uvádí ve článku Rozhovor s prostitutkou, že 

se nejedná pouze o sex, ale o různé doprovody, večeře, nebo konverzaci. To za, co si klienti 

platí, shrnuje jako příjemně prožitá chvíle. Zatímco jedni si pod tímto pojmem představí sex, 

pro druhé je to příjemná večeře nebo konverzace. (Yasminn, 2014) 

 

Je někdo z rodiny či přátel obeznámen, že pracují jako sexuální pracovnice? Pokud ano, 

jaký zastávají postoj k těmto ženám a k jejich práci? 

V případě jedné ženy, která se živí jako prostitutka, sama uvádí, že s touto skutečností jsou 

obeznámeni její matka. Své matce to však řekla hned, a ta to přijala. (Malinda, 2008) Zatímco 

další dívka, která pracuje jako luxusní společnice, narovinu uvádí, že se s touto informací 

nikomu nesvěřila. Naopak, snaží se, aby tato skutečnost nebyla nikdy odhalena. (Yasminn, 

2014) 

 

Kdo je jejich klientela?  

Klientelou ženské prostituce jsou v drtivé většině muži. Nicméně, najde se i ženská klientela 

jako spotřebitelé ženské prostituce, tedy homosexuální sféra, i přesto, že se o homosexuální 

ženské prostituci mluví, jako by neexistovala. Čtrnáct procent pracovnic uvedlo, že poskytly 

služby i ženě. Dále není specifikováno, zda byla sama či v páru, (Weiss, 2011) přesto to ukazuje 

na existenci homosexuální klientely, tedy i existenci homosexuální ženské prostituce.  

Budeme-li mluvit konkrétně o klientele společnic, pravděpodobně o skutečně luxusních 

společnicích, pak jejich klientela je tvořena těmi nejbohatšími lidmi. Jedni z oblíbenců agentur 

zprostředkovávající tyto slečny jsou fotbalisté a hokejisté, ale jen ti nejlépe vydělávající. 

Celkově zbohatlíci se mnohem více umějí odvázat. (Pacek, 2003) 

 

Sexuální pracovnice vs. legalizace? 

V knize Ze sexbyznysu na trh práce se mluví o vyhlášce regulující prostituci, a následně se 

zabývá názory na vyhlášku sexuálních pracovnic. Bohužel nebylo přesně řečeno, zda by tyto 

ženy byly pro legalizaci v obecné rovině či nikoliv, pouze zde byly sledovány postoje 

k jednotlivým částem vyhlášky. Až 67 % sexuálních pracovnic se nelíbila představa vyžádání 

oprávnění k provozování své činnosti. Pouhých 28 % nemělo problém poskytnout údaje 

osobního rázu, nejvíce byl tento problém u matek. Velká kritika zazněla u oprávnění vázající 
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se ke správnímu obvodu obce. Podobná kritika byla i u platnosti těchto oprávnění na jeden rok. 

Respondentky se velmi shodly v názoru proti pokutám spojených s provozováním prostituce 

bez oprávnění. Pozitivní přístup byl k části vyhlášky  – týkající se zakázání pouliční prostituce, 

s čímž souhlasilo až 58%. Většina respondentek, až 78 % by nemělo problém se zdravotními 

prohlídkami a jejich potvrzením o způsobilosti k výkonu své práce. A téměř polovina 

dotazovaných neměla problém s držením platného „oprávnění“, k celenému utvoření obrazu je 

potřeba dodat, že většina vyhlášky –  85 % respondentek byla z klubů, privátů či z eskortu. 

(Šídová, Poláková, and Malinová, 2013) 

 

6.1.1 Shrnutí 

Sexuální pracovnice tvoří velmi různorodou směs českých žen a cizinek. Dle průzkumů z knihy 

Sexuální chování v ČR - situae a trendy, májí 4 % dotázaných žen zkušenosti s komerčním 

sexem. (Weiss & Zvěřina, 2001) Dle motivace k výkonu činnosti můžeme tyto ženy dělit do 

několika kategorií. Máme zde ženy submisivní a sebevědomé, kde první jmenované jsou pod 

„péči“ pasáka, zatímco pro druhé zmiňované je prostituce možností svobody a emancipace. 

Sexuální pracovnice lze dělit dle profesionality na profesionálky, ženy, které o sobě rozhodují 

a mají svá pravidla, prostituce je pro ně práce. Poloprofesionálky, ženy, které mají své hranice, 

které samy překračují. Je to pro ně dočasná práce a jsou nejpočetnější skupinou. Amatérky, 

velmi mladé, často negramotné či starší ženy, prahnoucí po dobrodružství a přilepšení. 

Příležitostná činnost. Další možností rozdělení těchto žen je dle možnosti o sobě rozhodovat. 

Hlavní motivací se jeví ekonomická stránka věci a od toho odvíjející se životní standart. Práce 

v prostituci přináší i své klady a to na třech úrovních. První úroveň může být finanční stránka 

v podobě úspor, ta však nebývá tolik častá. Další sféra se pohybuje v učení rozvíjení svých 

dovedností a znalostí. Poslední úrovní je pak umění ovládat své okolí, stát se dobrými 

obchodnicemi. Obeznámenost rodiny a známých se skutečností, že žena pracuje, jako sexuální 

prostituce je velmi individuální. Klientelu tvoří v drtivé většině muži, kteří tvoří také 

rozmanitou škálu jedinců. Zákazníci společnic jsou pak velmi bohatí, a často i úspěšní, muži. 

 V terminologii stále panuje problematičnosti mezi prostitutkou a společnicí, nicméně se 

spíše zdá, že společnice je synonymum pro luxusní prostitutku či privátní prostitutku. Nelze ale 

jednoznačně vyloučit, že nemůže jít o jiný druh či úroveň prostituce. 

 Co se týče legalizace nelze říci, že by sexuální pracovnice byly proti či pro legalizaci. 

Průzkum byl zaměřen na názory na jednotlivé části, z nichž vyplynulo, že největší problém 

tvoří vyžádání si oprávnění ke své činnosti, problém byl v poskytnutí svých osobních údajů. 
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Více než polovina respondentek se pak kladně stavilo k zákazu pouliční prostituce a ještě větší 

procento nemělo problém se zdravotními prohlídkami. 

 

6.2 Sexuální asistence 

Velmi specifický, poměrně nový pojem sexuální asistentka, sexuální asistent. Problematicky 

uchopitelný termín, ve smyslu ve vztahu k prostituci, jestli jde stále o druh prostituce či nikoliv. 

Kromě definice z kapitoly terminologie se o sexuální asistenci dále píše „nabízejí podpůrné 

aktivity pro osoby s handicapem. Pomáhají jim prožívat jejich sexuální potřeby. Služba se 

obecně nazývá sexuální asistencí či sexuálním doprovázením, [...] alternativní 

zprostředkovávání partnerů/partnerek, surrogacy terapie (náhradní partnerství) a práce jako 

dotykový pracovník/pracovnice.“. (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013, p. 126) Z toho 

vyplývá, že kromě různých poradenských aktivit a koučování dochází i k uspokojování 

sexuálních potřeb klienta či klientky. A to dokonce ve většině případů má mužská klientela 

zájem především o sexuální interakci, ale mimo jiné i například o objímání, polibky, masáže 

ale i o povídání. (Anonym, 2017) 

V první řadě je potřeba odlišit pojem sexuální asistentka od intimní asistentka, která 

nenabízí všechny formy asistence. Intimní asistence či tzv. pasivní sexuální asistence lze 

vyloučit jakožto formu prostituce. Což nevylučuje, že ji mohou vykonávat, a často vykonávají 

bývalé sexuální pracovnice. (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013) Nicméně pasivní 

asistence není více prostituce než sexuologie a poradenská centra tímto směrem určená. V této 

kapitole se zaměřuji na aktivní sexuální asistenci. 

 

Kdo tvoří klientelu sexuální asistence? A z jakého důvod vyhledávají tuto službu či 

pomoc? 

Kniha Ze sexbyznysu na trh práce uvádí, že jsou to především heterosexuální muži z 96 %, a 

v malém 4 % zastoupení heterosexuální ženy s postižením. O sexualitě žen s postižením se 

věnuje málo pozornosti, obvykle je zájem zaměření v rovině represivní, což bývá ochrana před 

otěhotněním či sexuálním násilím. Sexuální doprovázení žen s postižením je marginálním 

předmětem zájmu. Někdy jde o zprostředkovanou asistenci, kdy asistentky vyhledá sama rodina 

či někdo z personálu ze zařízení pro postižené. (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013) Zájem 

se začíná ozývat i z řad domovů pro seniory. (Anonym, 2017) 
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Kdo poskytuje aktivní sexuální asistenci a co tato služba zahrnuje? 

Oficiálně se touto prací živí pět sexuálních asistentek, což je dle ředitelky Rozkoše bez Rizika 

teprve začátek. Je poptávka i po mužské verzi, v budoucnu by se tedy mohli školit na sexuální 

asistenty i muži. Jsou to ženy, které se pro sexuální asistenci samy rozhodly a měly i 

mnoholetou zkušenosti s prací s muži a tělem. (Trachtová, 2015) 

Sexuální asistence zahrnuje nejrůznější aktivity, nejen čistě sexuální interakce, jak by 

se mohlo zdát na první pohled. Sexuální asistence pomáhá hendikepovaným od samotných 

základů, například porozumění rozdílnosti mezi ženou a mužem, nebo učí jedince orientovat se 

v oblasti vlastní hygieny. Dále asistentky pomáhají klientovi nebo klientce jak se přitažlivě 

obléci, jak navázat partnerský vztah, nebo jak vyhledat pornografii, a jak se používají sexuální 

pomůcky. Samozřejmě i samotná sexuální interakce je zde přítomná. Od pomoci při 

sebeuspokojování, přes erotické pasáže až po asistenci při samotném pohlavním styku. Vše se 

odvíjí od domluvy se zákazníkem. (Anonym, 2017) Nicméně, ne všechny sexuální asistentky 

nabízejí to samé. Některé nabízejí své služby včetně sexuálního styku a jiných sexuálních 

praktik. Další jsou zásadně proti. (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013) 

 

Sexuální asistence a právo 

Z právního hlediska si sexuální asistence stojí stejně jako prostituce. V tomto důsledku, pokud 

by někdo zprostředkoval sexuální asistentku muži či ženě s hendikepem, bez ohledu zda by to 

byl někdo z personálu ústavu nebo někdo z rodiny dotyčného, vztahovalo by se na 

zprostředkovatele to, co na jakéhokoliv jiného zprostředkovatele prostituce, tedy postih 

z kuplířství. 

 

Postoje sexuálních asistentek ke své práci 

Z článku Sexuální asistence pro postižené? Služba se v Česku ujala, volají i domovy důchodců 

vyplývá, že je pro jednu sexuální asistentku velkým pozitivem, jak je ona sama a její práce 

vnímána, těmi, kterým poskytuje svoji sužbu. Ani její klienti, ani rodina nebo pečovatelé 

klienta, dotyčnou nevnímají v negativním světle. (Anonym, 2017) Další sexuální asistentka 

uvádí v článku Sexuální asistence jako dobrý skutek, že se věnuje něčemu skutečně 

smysluplnému. (Mitrofanovová, 2015) 

  

Rozdíl mezi sexuální asistencí a prostitucí: 

Rozdílů mezi sexuální asistentkou a sexuální pracovnicí je několik. V první řadě jde o hlubší 

pochopení hendikepovaného jedince a jeho individuální prožívání sexuality. Činnost 
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sexuálních asistentek je vykonávaná systematicky a svojí pozornost věnují i rodině 

hendikepovaného nebo i personálu v zařízení, ve kterém se hendikepovaný nachází. Pomáhají 

k osvojení dovedností pro budoucí život. (Anonym, 2017) 

 

6.2.1 Shrnutí 

Sexuální asistence pomáhá lidem s fyzickým či duševním hendikepem a seniorům pomáhat 

s jejich sexualitou. Ženské sexualitě s hendikepem se nevěnuje tolik pozornosti, kolik by se jí 

mělo věnovat. Klientelu tvoří především muži s hendikepem. Sexuální asistenci 

zprostředkovávají i zaměstnanci ústavů a rodiny znevýhodněných. Kromě různých 

poradenských služeb a různých pomocných aktivit, až v 60 % dochází k pohlavnímu styku a 

jiným sexuálním aktivitám, např. masturbace. Z hlediska právního, není služba zakázaná, ale 

ani dovolená. Zprostředkování třetí osobou lze bát jako kuplířství. Sexuální asistentky svoji 

práci považují za potřebnou a bohulibou. Rozdíl mezi sexuální asistencí a prostitucí je stále 

problematický. Sexuální asistenci lze považovat za velmi důležitou a potřebnou. Zcela jistě jde 

o náročnou práci a předchází ji zaškolení, nicméně stále naplňuje rysy prostituce. Bez ohledu 

na ušlechtilost a profesionalit, dochází většinou k sexuálnímu uspokojení klienta za úplatu, 

která nepředstavuje zanedbatelnou částku. Jako hlavní rozdíl mezi sexuální asistencí a 

prostitucí je dlouhodobější a systematická interakce, a interakce s rodinou či pracovníky 

v zařízení.  

 

 

  

http://www.sexualniasistence.cz/
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7. Výsledky terénního výzkumu 

 

7.1 Veřejnost 

V průběhu svého výzkumu jsem provedla dotazníkové šetření naživo s 26 respondenty na 

území Prahy a Nových Jiren od roku léta 2016 do jara 2017. Následně jsem prostřednictvím 

internetu uskutečnila, ve dvou kolech, 189 dotazníkových šetření na jaře 2017.  

 Při každém dotazníkovém šetření jsem používala stejný počet i stejně formulované 

otázky. Rozdíl byl pouze v rozložení a vzhledu otázek připravených pro online verzi, kde byly 

odpovědi doplněny o kolonku odpovědi Nevím, z důvodu nemožnosti interakce s respondenty.  

 Vyhodnocení otázek jsem pojala ve dvou sférách. V prvním případě jsem otázky 

rozdělovala do připravených kategorií – Ano/…/Ne, Pozitivní/…/Negativní, a ve druhém 

případě jsem odpovědi rozdělovala podle jednotlivých charakteristik. Jednotlivé odpovědi 

figurovaly v kategoriích pouze jednou a součet odpovědí tvořil počet respondentů – 215. 

Výjimkou byla otázka č. 3, u podotázky, a otázky č. 4 a č. 13, kde odpovědi obsahovaly více 

názorů nebo charakteristik a z toho důvodu mohly být jednotlivé výpovědi použity častěji než 

jednou. Dotazníky se skládaly z 22 otázek a 8 podotázek. Viz Příloha č. 1 – příloha č. 215. 

 

7.1.1 Výsledky šetření 

1. Co si představíte pod termínem prostituce? 

 

Sex za úplatu / Sexuální služba / Sex 123 / 1 / 1 

Poskytování vlastního těla / za úplatu 7 / 2 

Prodejná láska / Prodejná láska za úplatu 1 / 1 

Něco pěkného / Něco špatného 2 / 2 

Ženy, co TO dělají pro úplatu / Ženy co prodávají své tělo 7 / 2 

Lidé / Ženy a muži, co To dělají pro úplatu 2 / 8 

Šlapky a jiné… 7 

Nejstarší řemeslo 2 

Byznys / Obživa 2 / 1 

Bez odpovědi / Nevím 2 / 1 

Spoře oděné či nahé ženy / Lehké ženy 2 / 3 

Ženy na ulici a jinde 5 

Specifická 22 
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Sexuální pracovnice nebo pracovník 2 

Nezákonná činnost 1 

Chudák ženská 1 

Nemorální chlapy 1 

Nespecifikovatelné 4 

 

Více než polovina, 57,2% respondentů si pod pojmem prostituce představuje sexuální styk za 

úplatu v různých formulacích, ale vždy se skládající ze sexu a určitého druhu odměny, 

převážně finanční. Nejčastější formulací bylo „Sex za peníze“, dále pak např.: „poskytování 

sexuálních služeb na úplatu“, „prodej sexu“ a jiné podobné formulace. Ve dvou případech byl 

zmíněn sex či sexuální služba, kde již dále respondenti neuváděli žádný druh odměny. V osmi 

případech si respondenti pod prostitucí představují poskytování vlastního těla, popřípadě za 

úplatu, v různých formulacích. V devíti případech v odpovědích figuruje žena, coby 

poskytovatel prostituce. O jednu více odpovědí respondenti reflektují ve svých odpovědích i 

mužskou stránku, nebo zvolí neutrálního slova Lidé, jako poskytovatele sexuální služby. 

Určitou část odpovědí tvoří i hanlivá označení sexuálních pracovnic, vztahující se pouze 

k ženám. Po dvou odpovědích mají formulace ve smyslu něco pěkného „Poteseni“ a něco 

špatného „Spina“. Dvakrát si respondenti představují pod prostitucí Nejstarší řemeslo. Pro 

některé dotazované je to druh podnikání, popř. obživy. Někteří dotazovaní si představí Lehké 

ženy nebo nahé, popř. spoře oděné ženy. Pět respondentů si představuje ženy či dívky 

převážně na ulici. Ve dvou případech pojem prostituce znamená pro dotazované sexuální 

pracovník či pracovnice. Po jedné odpovědi zazněla Nezákonná činnost, Chudák ženská a 

Nemorální chlapy. V jednom případě respondent uvedl, že neví co si pod tímto termínem 

představit a dva respondenti neodpověděli na otázku. Ve čtyřech případech nebylo možné 

vyčíst z odpovědi význam, např.: „S náboženského hlediska to skutečně vůbec neuznávám.“. 

Poslední poměrně velká část dvaceti dvou odpovědí, tvoří odpovědi, které obsahují více než 

jednu charakteristiku prostituce. Z těchto odpovědí opět nejčastěji zaznívá sexuální styk za 

úplatu v různých formulací. Po třech odpovědích zde figurují nemoci, finanční stránka, určitý 

druh donucení a prodej těla. Po dvou odpovědích zde figurují lehké ženy nebo ženy na ulici. 

Ve dvou případech byla zmíněna i mužská stránka coby poskytovatele. Ostatní odpovědi 

následovali po jednom zodpovězení. 
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Shrnutí otázky 

Respondenti si obvykle pod pojmem prostituce představí prodej sexu v různých formulací, 

nejčastěji pak jako – sex za peníze. Ostatní charakteristiky byly poměrně vyrovnané, 

představovaly spíše malý podíl jednotlivých respondentů, oproti první skupině. Po genderové 

stránce začíná být u respondentů více vyrovnané vnímání ženské a mužské stánky jako 

sexuálních pracovníků a pracovnic. 

 

2. Jaký je Váš názor na prostituci? 

Pozitivní Spíše 

pozitivní 

Neutrální Spíše 

negativní 

Negativní Specifický Bez 

odpovědi 

12 2 97 11 50 41 2 

 

Ve 45,1 % zazněla neutrální odpověď, v různých formulacích, respondentů ve vztahu 

k prostituci („Nevadí mi“, „Neutrální“, „Každý ať dělá,  co umí.“, „Je to každého věc.“ a jiné). 

Druhou nejpočetnější skupinou byl negativní postoj respondentů. Ve dvanácti případech 

zazněly pozitivní ohlasy na prostituci („Kladný“, „velmi pozitivni“ a jiné). O jednu méně 

odpověď zazněla v kategorii Spíše negativní. Pouze ve dvou případech byly odpovědi laděny 

spíše pozitivně a stejný počet dotazovaných nezodpověděl otázku. Poslední, ale třetí největší 

skupina, je kategorie Specifický, kde nebylo možné jednoznačně vyčíst odpověď ve smyslu 

názoru na prostituci, často jako konstatování prostituce jako nabídky a poptávky či byla, je a 

bude („Byla tady "odjakživa" a bude.“, „Kde je poptávka, je i nabídka.“ nebo „mírně negativní 

až neutrální„). 

 

Shrnutí otázky 

Převládá neutrální názor u respondentů, za ním následuje o polovinu menší zastoupení 

odpovědí v negativním postoji k prostituci. Pozitivní a spíše pozitivní postoj jsou víceméně 

okrajové. Větší část je tvořena odpověďmi, z nichž nešlo určit kategorii. 

 

 

3. Myslíte si, že prostituce na sebe váže nějaké riziko? 

Ano Nevím Ne Bez odpovědi 

200 2 13 x 
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Až 93 % souhlasilo s tvrzením, že prostituce sebou nese určité riziko, 6 % zastávalo názor, že 

je to bezpečná práce bez rizik. Pouze jedno procento si nebylo jisto. 

Velká část respondentů volila všechny čtyři předpřipravené možnosti jakožto rizika 

prostituce. Nejčastěji je prostituce spojovaná s fyzickým dopadem ve smyslu nemocí, zejména 

pohlavních nemocí. Na druhém místě byl nejčastěji zmiňován psychický dopad na sexuální 

pracovníky, dále pak sociální dopad. Nejméně dotázaní uváděli kriminální dopad, kde byl 

zmiňovány drogy či násilí. V pěti případech respondenti přišli s vlastním námětem jakožto 

dopad na sexuální pracovníky. Ve dvou případech to byl finanční dopad, dále pak morální 

hledisko, nedostatečná právní ochrana a narušování veřejného pořádku. Poslední zmíněné by 

mohlo spadat i do kriminálního dopadu. 

 

Shrnutí otázky 

Téměř většina dotázaných je přesvědčena o určitém riziku vázající se na prostituci. Nepatrná 

část je proti tomuto tvrzení a myslí si, že je prostituce bez rizika. Pouze dva dotázaní si nebyli 

jistí. 

 Nejčastějším rizikem bylo zmíněné fyzické hledisko, kde dominovali pohlavní nemoci. 

O čtvrtinu méně výpovědí zazněli dopady psychické a sociální. Nejmenším rizikem byla 

kriminální stránka věci. 

 

 

Kriminální 

dopad 

Fyzický dopad Psychický 

dopad 

Sociální dopad Jiný dopad 

129 188 141 135 5 

 

4. Kdo si myslíte, že se prostitucí živí? 

 

Ti, co potřebují či chtějí peníze, 

či luxus 

55 Zoufalí lidí, lidé na dně 

(materiálně i psychicky) a 

nemají to lehké v životě 

42 

Ti, co se nedokáží živit jinak, 

najít jinou práci nebo nemají 

jinou možnost 

25 Mužské hledisko 

 

29 

Ti, co to baví a chtějí sex či jsou 

promiskuitní 

24 Nevzdělaní lidé a sociálně slabí 

 

23 
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Ti, co na to mají povahu či 

žaludek 

5 Studentky a chytří lidé 18 

Pěkné, přitažlivé ženy a mladé 

dívky 

5 Závislí, především na drogách 

 

15 

Ti, co mají problém v hlavě a 

sníženou morálku 

4 Z donucení (životní 

situací/druhou osobou) / obchod 

s lidmi 

12 

Žádná, neúplná či problematická 

rodina, bez zázemí… 

4 Prostitutky, prostituti / kuplíři 12 / 7 

Ti, co si to chtějí vyzkoušet či 

zažít něco nového 

4 kriminální skupiny / Odpad 

společnosti 

2 / 7 

Ti, co si sebe neváží, bez 

sebevědomí 

3 Matky / Děti 5 / 1 

Ti, co nechtějí pracovat 2 Cizinky a cikánky 6 

Lidé bez práce / Lidé s dluhy 1 / 1 Kombinované 14 

Bez odpovědi / Nevím 1 / 2 Ostatní / Neutrální 3 / 23 

 

Velká část respondentů ve svých výpovědích uvedla více než jednu, mnohdy i více než dvě 

charakteristiky, pro popis, koho si představí jakožto osobu živící se prostitucí. V případě více 

než čtyř jednoduchých charakteristik, nebo více než tří rozvinutých charakteristik, jsem 

odpovědi takového rázu přiřadila do kategorie Kombinované. Ostatní jednotlivé popisy jsem 

rozdělila do výše uvedených kategorií.  

 Nejčastěji si respondenti představí lidi, co potřebují či chtějí peníze. Následuje 

kategorie, do níž patří odpovědi různého zoufalství a nouze, lidí co se dostali na dno apod. 

V rámci všech odpovědí zaznělo celkem dvacet devětkrát mužský element, nikdy nefiguroval 

v odpovědi sám, obvykle byly odpovědi ve stylu „Ženy i muži“ nebo „Ženy, nebo muži které 

potřebují peníze.“ a jiné. Dále si lidé často představí lidi, co se nedokáží uživit jinou cestou. O 

jednu méně odpovědí s dvaceti čtyřmi odpověďmi, si dotázaní představují osoby, které práce 

v prostituci baví či mají rádi sex. Lidé hloupí, či s nízkým vzděláním a osoby ze sociálně 

slabšího prostředí jsou další skupinou lidí, kterou si respondenti představí jako vykonavatele 

prostituce. Na druhou stranu respondenti připouští, že se v sex byznysu pohybují i chytří lidé, 

zejména studentky. O něco menší skupinu pak představují lidé závislí především na drogách a 

osoby, které jsou životem nebo druhou osobou donuceny k práci v prostituci. Část dotázaných 

si rovnou představí prostitutky a kuplíře, někteří i kriminální skupiny lidí. V pěti odpovědích 
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to musí být lidé, co na to mají povahu a ve čtyřech případech to nemají, dle respondentů, v hlavě 

v pořádku. Někteří si představí mladé pěkné ženy. Ve čtyřech případech jsou to lidé 

z neúplných, či žádných rodin. Stejnou část pak tvoří odpovědi, kde figurují ti, co si to chtějí 

vyzkoušet. V pěti případech jsou zmíněny matky, jednou je zmíněné i dítě. Jednou z posledních 

jsou pak cizinky a Romky. Malou část tvoří lidé bez sebeúcty, lidé bez práce, či s dluhy a ti, co 

nechtějí pracovat. 

 Dva respondenti nevěděli, jak odpovědět, a jeden dotazovaný neodpověděl. Ve čtrnácti 

případech byly odpovědi složené z více charakteristik. Poměrně velkou část tvoří neutrální 

odpovědi, z nich nešlo jednoznačně získat odpověď. A na konec ve třech případech zazněli 

různá jména. 

 Velká část respondentů své odpovědi pojila k ženské stránce, bud přímo, kde rovnou 

uvedla žena, dívka nebo nepřímo, studentky, matky, prostitutky. Nicméně ještě větší část 

své odpovědi formulovali neutrálně. Co do pohlaví se týče, nejčastěji zazněli Lidé a Osoby, 

dále pak respondenti používali ukazovací zájmena. 

 

Shrnutí otázky 

Nejčastěji jsou respondenti přesvědčení, že to vykonávají lidé, co potřebují nebo chtějí peníze. 

S touto odpovědí často souvisela další častá charakteristika osob v prostituci, lidé zoufalí a na 

dně. V poměrně vyrovnaných třech skupinách, si dotazovaní představili osoby, co se nedokáží 

jinak živit a nedaří se jim nalézt jinou práci, lidé s nízkým vzděláním a sociálně slabí jedinci 

ale i osoby, které to baví. Pro určitou část dotazovaných figurují studenty a drogově závislí 

coby sexuálních pracovníků a pracovnic. Ostatní odpovědi jsou spíše okrajové. Respondenti 

často zmiňovali i muže, coby sexuální pracovníky, nebo mluvili v neutrálním formě, kde 

mluvili o lidech či osobách. 

 

5. Znáte někoho osobně, kdo se prostitucí živil či živí? 

Ano Nevím Ne Bez odpovědi 

69 23 123 x 

 

57,2% dotázaných nezná osobně nikoho, kdo by se živil prostitucí. Dalších 32,1% respondentů 

někoho takového zná osobně, zbylých 10,7% si tímto není jisto. 
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Shrnutí otázky 

Převážná část nikoho takového ve svém okolí nezná. O necelou polovinu méně dotazovaných 

zná někoho osobně ze sféry prostituce a malá část respondentů si tímto není jistá. 

 

6. Využil/a jste v minulosti někdy služeb prostituce? 

    Pokud ano, co bylo vaší motivací? 

Ano Ne Bez odpovědi 

23 187 5 

 

Velká část, necelých 87 % respondentů nevyužilo služeb prostituce v minulosti. Pět 

respondentů nezodpovědělo na otázku a zbylá část má zkušenosti z prostituce coby zákazník. 

Důvody pro využití této služby byl v jedenácti případech sex v různých po dobách 

odpovědi („Uvolnění sexuálního napětí“, „Nedostatek sexu.“, „Nebyl sex doma“ a další). Dále 

jako důvod zazněla zvědavost, zábava, uskutečnění určité sexuální praktiky, nuda i opilost. 

 

Shrnutí otázky 

Drtivá většina nikdy služeb prostituce nevyužila. Pro respondenty, kteří v minulosti této služby 

využili, byl motivací sexuální aspekt. 

 

7. Umíte si představit, že byste v budoucnosti někdy využil/a služeb prostituce? 

    Pokud ano, co by bylo vaší motivací? 

Ano Nevím Ne Bez odpovědi 

41 31 143 x 

 

Přes 66 % si neumí představit, že by někdy v buducnosti služeb prostituce využilo. Necelých 

20 % by si dokázalo tuto možnost představit. Jako motivace pro využití služby nejčastěji 

zazněla v různých podobách odpověď sex. Častým důvodem byla i zvědavost a nové zážitky, 

dále pak moci si vyzkoušet něco nového či něco, co by respondent nemohl vyzkoušet ve svém 

životě („Zkusit lesbický sex, aniž by mě někdo hodnotil“, „praktiky které mi partnerka nechce 

udělat, které bych chtěl vyzkoušet“ a jiné). Několikrát zazněla i možnost vybrat si sexuální 

pracovnici. Zbylá část respondentů nevěděla jak se rozhodnout. 
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Shrnutí otázky 

Přes polovinu respondentů si nedovede představit, že by si někdy v budoucnosti vyzkoušeli 

služeb prostituce. Pro ty, co by v budoucnosti těchto služeb využili, byla motivací především 

sexuální stránka, dále pak zvědavost a získávání nových zážitků. 

 

8. Mohl/a byste se někdy živit prostitucí?  

    Pokud ano, z jakého důvodu? 

Ano Nevím Ne Speciální 

odpovědi 

Bez odpovědi 

23 27 162 2 1 

 

Až 75 % dotázaných by se nemohlo živit prostitucí z žádného důvodu. 12 % nevědělo jak se 

k této situaci postavit. O něco nižší počet předpokládá, že by se mohl, či mohla, živit prostitucí, 

většina však respondentů svoji odpověď uváděla v souvislosti s krizovou situací, obvykle 

spojovanou s tíživou finanční situací a zajištěním rodiny, zejména dětí. 

Ve dvou případech zazněla specifická odpověď, která se nedala jedno značně zařadit do 

prvních kategorií („záleží, jak se prostituce chápe“ a „s hezkými ženami asi ano, ale určitě ne 

na HPP :-D“). Jednou byla otázka nezodpovězena. 

 

Shrnutí otázky 

Většina dotázaných je přesvědčena, že by se nikdy nemohla živit prostitucí. Malá část 

respondentů, kteří se k otázce postavili kladně, uváděli nejčastěji za důvod určitou krizi či krajní 

situaci. 

 

9. Měla by být prostituce brána jako normální povolání? 

    Pokud ano, proč by měla být prána jako normální povolání? 

Ano Nevím Ne Speciální 

odpovědi 

Bez odpovědi 

96 34 80 4 1 

 

Pro to, aby se prostituce brala, jako normální zaměstnání, bylo 44,6 5%. Často odůvodněná 

z důvodu odvodu daní a pro provádění zdravotních kontrol, popř. celková kontrola nad 

prostitucí. Zazněly i důvody ve stylu „je to služba jako jiná“, „Nevím jak jinak by měla být 

brána.“ nebo „Služba jako každá jiná.“. Proti prostituci jako normálnímu povolání bylo 37,2%. 
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Ve čtyřech případech nešlo jednoznačně určit jednu z předchozích kategorií („Možná v 

registrováných nočních klubech ano, určitě ne na ulici.“ nebo „Jak kdy“). V jednom případě 

došlo k nezodpovězení otázky. 

 

Shrnutí otázky 

Poměrně dva vyrovnané tábory odpovědí, kde převažuje kladný postoj k prostituci, coby 

normálnímu povolání. Druhým táborem byl negativní postoj proti prostituci – jako normálnímu 

povolání. 

  

10. Považuji sexuální asistenci za prostituci?  

      Pokud ji považujete za prostituci, z jakého důvodu? 

Ano Nevím Ne Speciální 

odpovědi 

Bez odpovědi 

70 54 88 2 1 

 

Ve 40,1 % není sexuální asistence považovaná za prostituci. Poměrně velká část respondentů 

si není jistá. Ve 32,55 % dotázaní zastávali názor, že jde stále o prostituci. Respondenti zde 

obvykle apelují, že sexuální asistence splňuje znaky prostituce, tedy poskytování „sexu za 

peníze“ („Nelze to chápat jinak, plně to odpovídá definici.“, „Člověk je placen za sex, takže je 

to prostituce“, „protože je to prostituce“ nebo „naplnuje furt stejné atributy“). Někteří 

zohledňují morální stránku služby, kdy část dochází ke konstatování, že je pokládají za lepší 

prostituci („jde o prostituci, ale nahlížím na ní lépe“, „Je to placená sexuální služba, 

samozřejmě prospěšná.“ nebo „…Ale rozhodně vnímám SA jinak. Lépe. Jako přínosnou…“). 

Ve dvou případech byly odpovědi zařazeny do speciální kategorie, neboť nešly jednoznačně 

vyhodnotit („příjde mi to rozkošný“ a „mislim ze dochotcovia chcu sex“). V jednom případě 

otázka nebyla zodpovězena. 

 

Shrnutí otázky 

I zde je poměrně vyrovnaný počet odpovědí, pro a proti tvrzení, které považuje sexuální 

asistenci za prostituci. Převažuje postoj, který odmítá tvrzení, že se stále jedná o prostituci. O 

něco méně respondentů je přesvědčeno, že sexuální asistence je stále prostituce, neboť splňuje 

její znaky – sex a peníze. 
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11. Co si myslíte o ženě, která se živí prostitucí? 

Pozitivní 

postoj 

Spíše 

pozitivní 

postoj 

Neutrální 

postoj 

Spíše 

negativní 

postoj 

Negativní 

postoj 

Specifická 

odpověď 

Nevím Bez 

odpovědi 

3 4 73 46 33 52 x 4 

 

Nejčastěji respondenti zastávají neutrální postoj „Její věc.“, „Neodsuzuji.“, „Nikoho 

nesoudím“ a jiné. Druhou nejpočetnější skupinou odpovědí jsou lehce negativní odpovědi, do 

nichž jsem zařadila i postoje lítosti „Je mi jí líto, přijde mi to smutné.“ nebo „Že je chudák, že 

nemá na lepší zaměstnání.“. Následovala skupina s negativními postoji k sexuálním 

pracovnicím, kde často respondenti zpochybňovali inteligenci těchto žen, častovali je 

vulgárními označeními apod. „Že je amorální a nemá dostatek jiných duševních kvalit, aby si 

vydělala peníze obvyklým způsobem.“. Našly se i pozitivní postoje od čtyř dotazovaných a o 

jednu méně odpovědí i kladné postoje například „moja hrdinka“. Mnoho odpovědí nebylo 

možné jednoznačně vyhodnotit, především z důvodů „posuzování případ od případu“, kdy 

respondenti dělali například rozdíl mezi dobrovolnou a nedobrovolnou prostitucí, či motivací 

k vykonávání prostituce „záleží na tom, jestli se prostitucí živí dobrovolně nebo ne...pokud ne, 

pak ji lituji; pokud ano - nezáleží mi na ní“. Dále jsem do této skupiny zařadila odpovědi, které 

nepodávaly názor na ženy coby sexuální pracovníky, ale pouze popisovaly druhy nebo aspekty 

prostituce „2 typy lidí - 1) nemá jinou možnost 2) má to jako zábavu“ nebo důsledky „Ma 

hodne penez“. Ve čtyřech případech respondenti neodpověděli na otázku. 

 Velmi často se v odpovědích v kategoriích spíše negativní a negativní objevovaly 

slova či fráze – lituju ji/jich; hloupá; něco špatného; chudák. Neutrální odpovědi se často 

pojily s různými formulacemi – nesoudím; nic špatného; je to její věc; nevím, co si o tom 

mám myslet; neznám, nesoudím. 

 

Shrnutí otázky 

Převažuje neutrální postoj respondentů, obvykle formulován, že to je jejich věc, nebo že 

nesoudí apod. Další dvě větší skupiny tvoří spíše negativní a negativní postoj k ženám coby 

sexuálním pracovnicím, obvykle jsou odpovědi pojeny s lítostí nebo vulgárními názvy 

sexuálních pracovnic. Okrajově se vyskytuje spíše pozitivní postoj a ještě o trochu méně zcela 

pozitivní postoj. Mnoho odpovědí bylo nejasných či nevyhodnotitelných.  

 

 



50 
 

12. Co si myslíte o muži, který se živí prostitucí?  

 

Pozitivní 

postoj 

Spíše 

pozitivní 

postoj 

Neutrální 

postoj 

Spíše 

negativní 

postoj 

Negativní 

postoj 

Specifická 

odpověď 

Nevím Bez 

odpovědi 

2 4 65 32 43 61 3 5 

 

Podobně jako v předchozí otázce si stojí mužští sexuální pracovníci v očích respondentů. I 

v tomto případě převládá neutrální postoj dotazovaných. Oproti předchozí otázce následuje 

jako druhá kategorie negativní postoj dotazovaných „Velmi nevhodné.“. Dále následovaly 

odpovědi zařazené do spíše negativní kategorie. Téměř stejně velkou skupinu odpovědí jako u 

neutrálního postoje tvořily speciální odpovědi zařazené do specifické kategorie. Nejčastěji šlo 

o odpovědi obsahující více postojů, například podle dobrovolnosti či motivace k práci 

v prostituci „obdivuji ho pokud to chce dělat, lituji pokud musí“. Velmi často respondenti 

uváděli, že netuší, že se i muži živí prostitucí „i takove pripady jsou?“ nebo „prostituci mám 

spojenou pouze se ženami“. Dále jsem zde zařadila odpovědi, které neodpovídají na otázku, ale 

popisují doprovodné aspekty, nebo jinak popisují prostituci „zřejmě bude gay či gigolo“, „Je 

bohatý“ nebo „Kolik může mít nemocí“ a jiné. Řadila jsem sem i odpovědi typu „burezant“ 

neboť nešlo poznat, zda jde o hanlivé označení, vyjadřující negativní postoj nebo pouhé 

popisování druhu mužské prostituce, byť ne zrovna korektním způsobem. Ve čtyřech případech 

je postoj respondentů spíše pozitivní a o polovinu méně případů zcela pozitivní „borec“. Ve 

třech případech respondenti nevěděli, jak opovědět, a v pěti případech došlo k nezodpovězení 

otázky. 

 U negativních odpovědí velmi často zaznívala různé nadávky „Debil“, „Čuňata“ nebo 

„Ubožák.“. Celkově respondenti často používali stejné odpovědi jako u předchozí otázky pro 

ženské sexuální pracovnínce, nebo odkazovali svoji odpovědi na předchozí otázku „To samé 

jako o ženě.“ nebo „Viz odpověď 14.“, nejčastěji zaznělo z druhu těchto odpovědí To samé. 

 

Shrnutí otázky 

Nejčastěji mají respondenti neutrální postoj k mužským sexuálním pracovníkům. Opět často 

doplněné o odpovědi formulovanou style nesoudím a je to jejich věc. O třetinu méně 

respondentů zastávalo negativní postoj, často doplněn o nadávky. Následovali spíše negativní 

odpovědi dotazovaných. Mnoho odpovědí bylo nejasných či nevyhodnotitelných. Okrajovou 

skupinu tvoří spíše pozitivní a pozitivní názory respondentů na sexuální pracovníky. 
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13. Z jakých důvodů se, dle vašeho názoru, živí prostitucí? 

Finanční problémy, lidé bez 

peněz či touhou po zisku / 

Dluhy 

130 / 6 Baví je to a sexuálně 

uspokojuje 

39 

Nemají jinou možnost / 

Nenašli jinou práci 

20 Zoufalí, tíživá životní situace, 

lidé na dně 

18 

Drogy a jiné závislosti 12 Z donucení 9 

Ti, co nechtějí jinak pracovat / 

z nudy 

9 / 2 Bez rodinného zázemí, z 

nefunkčních rodin 

6 

Nevzdělaní / podcenění a nízká 

sebeúcta 

3 / 4 Ti, co chtějí / Ti, co si to chtějí 

vyzkoušet 

5 

Psychické problémy 2 Ostatní 11 

Nevím 9 Bez odpovědi 2 

 

Většina respondentů ve svých odpovědí uváděla více důvodů. Ve více než v polovině případů 

si dotazovaní myslí, že důvodem k vykonávání prostituce jsou důvody spojované s finanční 

stránkou, od nedostatku financí až po touhu po zisku, nebo lidé s dluhy. Následuje skupina 

odpovědí těch respondentů, které je jejich práce baví, nebo sexuálně uspokojuje. O něco méně 

jsou pak důvody z nemožnosti nalézt jinou práci a ti, co nemají jinou možnost a zoufalí jedinci, 

kteří se dostanou na své dno. Menší skupiny tvoří lidé závislí na drogách, ti, co práci vykonávají 

z donucení nebo ti, kteří nechtějí jinak pracovat. Okrajově jsou to pak lidé z nefunkčních rodin, 

nevzdělaní jedinci, osoby s nízkou sebeúctou a psychicky narušení jedinci. Malou část tvoří ti, 

co si tu práci zvolili dobrovolně, protože chtějí, a zvědaví jedinci. V devíti případech 

respondenti nevěděli, jaká motivace vede lidi pracovat v prostituci a ve dvou případech došlo 

k nezodpovězení otázky. Několik posledních odpovědí bylo nespecifikovaných nebo z nich 

nebylo možné vyvodit výsledky, tyto odpovědi byly zařazeny do kategorie ostatní. 

 

Shrnutí otázky 

Největší část motivace pro práci v prostituci jsou finance. Následuje motivace v podobě zábavy 

a uspokojení. Menší část pak tvoří zoufalství a problematičnost získat jinou práci, nebo ze 

závislosti. Malou část tvoří i nedobrovolné vykonávání práce, nezájem o jinou práci nebo špatné 

rodinné zázemí. Určité procento tvoří jedinci nevzdělaní a zvědaví. 
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14. Vadilo by vám, kdyby někdo z vašich známých či kolegů se prostitucí živil?  

      Pokud ano, jaký: 

Ano Nevím Ne Neutrální 

odpovědi 

Bez odpovědi 

60 51 96 4 4 

 

Až 44,65 % respondentům by tato skutečnost nevadila. 23,72 % dotázaných nevědělo, jak se 

k situaci postavit. O něco vyšším procentu, 27,9 % dotázaných by vadilo, kdyby někdo z jejich 

známých nebo kolegů se živil prostitucí. Jako důvody zazněly starost o dotyčného, strach ze 

šíření nemocí, celkový negativní postoj k prostituci. Ve čtyřech případech byla odpověď 

nejednoznačná a musela být zařazená do speciální kategorie („Je to jejich věc“ nebo „každého 

život“). Čtyřikrát byla otázka nezodpovězena. 

 

Shrnutí otázky 

Nejčastěji respondentům nevadila skutečnost, že někdo z jejich známých nebo kolegů by se 

živil prostitucí. O třetinu méně dotazovaných by s touto skutečností měl problém. O něco menší 

část si není jistá. 

 

15. Vadilo by vám, kdyby někdo z vaší rodiny či blízkých přátel se prostitucí živil?  

      Pokud ano, jaký: 

Ano Nevím Ne Speciální 

odpovědi 

Bez odpovědi 

121 35 56 2 1 

 

V případě rodinného příslušníka či blízkého přítele se odpovědi velmi změnily. Ve 26 % by 

tato skutečnost respondentům nevadila. U odpovědí ano se zdvojnásobila odpověď na 56,3 %. 

Důvody zde byly ve stejném duchu, jako u předchozí otázky, s tím že zde byl brán větší apel 

na rodinný aspekt. Ve dvou odpovědích nebylo jednoznačné stanovisko („záleží na důvodech, 

proč by dotyčný/á tak činil/a“ a „záleží na důvodech, proč by dotyčný/á tak činil/a“). V jednom 

případě došlo k nezodpovězení otázky. Zbylá část respondentů nevěděla, jak se k situaci 

postavit. 
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Shrnutí otázky 

Více jak polovina respondentů by měla problém s faktem, kdyby někdo z jejich rodiny nebo 

přátel se živil prostitucí. O polovinu méně respondentům by tato skutečnost nevadila, zbylá část 

nevěděla jak odpovědět. 

 

16. Co si myslíte o lidech, kteří zprostředkovávají prostituci? 

Pozitivní 

postoj 

Spíše 

pozitivní 

postoj 

Neutrální 

postoj 

Spíše 

negativní 

postoj 

Negativní 

postoj 

Specifická 

odpověď 

Nevím Bez 

odpovědi 

5 2 32 7 130 30 5 4 

 

Více než polovinu respondentů zastává negativní postoj k osobám zprostředkovávající 

prostituci „Zločinci, měli by jít do vězení“, „bezpáteřní“ nebo „Tak o tech to nejhorsi,lide bez 

skrupuli.“. Dále pak dotazovaní zastávají neutrální postoj. Okrajově pak spíše negativní a 

pozitivní a spíše pozitivní postoj k těmto lidem. Pět respondentů nevědělo jak odpovědět a čtyři 

dotazovaní neposkytli odpověď. Specifické odpovědi pak tvořily výpovědi respondentů 

obsahující více postojů nebo výpovědi, z nichž se nedalo jednoznačně určit kategorii.  

 

Shrnutí otázky 

Z velké část převládá negativní postoj k lidem coby zprostředkovatelům prostituce. Následuje 

mnohem menší zastoupení neutrálních odpovědí. Názory v pozitivní rovině jsou výjimečné. 

 

 

17. Co si myslíte o podnicích nabízející sexuální služby? 

Pozitivní 

postoj 

Spíše 

pozitivní 

postoj 

Neutrální 

postoj 

Spíše 

negativní 

postoj 

Negativní 

postoj 

Specifická 

odpověď 

Nevím Bez 

odpovědi 

11 22 67 8 57 38 6 6 

 

Největší část dotázaných zastává neutrální postoj k podnikům nabízející sexuální služba. O 

deset méně respondentů má negativní přístup k těmto podnikům. Následují spíše pozitivní 

postoje, o polovinu méně respondentů má k nim zcela pozitivní přístup. Nakonec osm výpovědí 

laděných spíše negativně. Po šesti výpovědích respondenti uvedli, že neví a ve stejném počtu 

došlo k nezodpovězení otázky. Poměrně velkou část tvořily odpovědi, nesdělující názor 
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respondentů, ale popis daného místa a určitých doprovodných jevů „Lidé by v nich měli 

pracovat dobrovolně“ nebo „Že musí mít neskutečný obrat..“, dále jsem sem zařadila odpovědi 

obsahující více postojů. Respondenti často uváděli, že tyto podniky jsou lepší či bezpečnější 

než ulice pro sexuální pracovnice. Několikrát dotazovaní apelovali na kontroly a zdravotní 

prohlídky pro tyto podniky. 

 

Shrnutí otázky 

Nejčastěji zaznívá neutrální postoj. O něco méně respondentů má negativní názor. Spíše 

pozitivní a pozitivní názor na podniky nabízející sexuální služby tvoří třetí skupinu v pořadí. 

Velká část respondentů neuvedla svůj názor, pouze popisovala určité aspekty těchto podniků.   

 

18. Myslíte si, že se na lidi či podniky zprostředkovávající prostituci váže kriminální 

činnost? 

Ano Nevím Ne Bez odpovědi 

148 49 18 x 

 

Až 68,8% respondentů je přesvědčeno, že lidé, nebo podniky zprostředkovávající prostituci na 

sebe váží nějakou kriminální činnost. Část respondentů, 22,8 % si tímto není jistá a zbylá část 

respondentů si myslí, že na sebe zprostředkovatelé váží kriminální činnosti. 

 

Shrnutí otázky 

Necelé tři čtvrtiny respondentů jsou přesvědčeny, že zprostředkovatelé na sebe vážou 

kriminální činnost. Necelá čtvrtina respondentů si není jistá touto skutečností a několik 

jednotlivců si nemyslí, že by zprostředkovatelé na sebe vázali nějaké riziko. 

 

19. Měli by být zprostředkovatelé prostituce stíháni policií? 

Ano Nevím Ne Bez odpovědi 

103 54 58 X 

 

O něco nižší počet respondentů než u předchozí otázky, celkem 47,9 % respondentů by bylo 

pro stíhání zprostředkovatelů policií. 26,9 % zastává opačný názor, a je proti stíhání 

zprostředkovatelů. O něco nižší počet respondentů si není jistý, zda by měli, či neměli, být 

stíhaní. 

 



55 
 

Shrnutí otázky: 

Téměř polovina respondentů souhlasí, že by měli být zprostředkovatelé prostituce stíhaní 

policií. Dvě čtvrtiny respondentů neví nebo jsou proti stíhání zprostředkovatelů. 

 

20. Co si myslíte o muži, jenž si zaplatí prostitutku či prostituta? 

Pozitivní 

postoj 

Spíše 

pozitivní 

postoj 

Neutrální 

postoj 

Spíše 

negativní 

postoj 

Negativní 

postoj 

Specifická 

odpověď 

Nevím Bez 

odpovědi 

1 X 77 14 53 65 1 4 

 

Nejčastěji respondenti zastávali neutrální postoj. Následoval negativní postoj k mužské 

klientele. Malá část dotazovaných zastávala spíše negativní postoj. Pozitivní postoj zazněl 

pouze v jednom případě. Druhou největší skupinou byly specifické odpovědi, které v mnoha 

případech spíše popisovaly, kdo je klient a z jakého důvodu službu vyhledal, oproti sdělení 

názoru, co si osobně myslí o takovém muži, coby klient prostituce. Také, zde často zazněly 

odpovědi reflektující různé důvody a druhy motivace k využití služby, v jehož důsledku 

zastávali více postojů. V jednom případě respondent nevěděl, jak odpovědět a čtyřikrát došlo 

k nezodpovězení otázky. 

 Často respondenti volili slova obsahující nedostatek sexu, chtíč, potřebuje to apod. 

V případě negativních odpovědí např. ubožák, chudák a jiné. 

 

Shrnutí otázky 

Nejčastěji zaznívá neutrální postoj respondentů. O necelou třetinu menší část dotazovaných má 

negativní postoj k mužské klientele. Poměrně velká část respondentů odpovídala různým 

popisem klienta a jeho motivace, namísto vlastního názoru.  

 

 

21. Co si myslíte o ženě, jež si zaplatí prostituta či prostitutku? 

Pozitivní 

postoj 

Spíše 

pozitivní 

postoj 

Neutrální 

postoj 

Spíše 

negativní 

postoj 

Negativní 

postoj 

Specifická 

odpověď 

Nevím Bez 

odpovědi 

2 1 71 16 52 63 5 5 
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Velmi podobně dopadla otázka zaměřená na ženskou klientelu. V první řadě většina 

respondentů zastávala neutrální postoj. Dále pak následoval negativní postoj. V malém 

zastoupení zazněl spíše negativní názor. Okrajově zazněly pozitivní a spíše pozitivní názory na 

ženskou klientelu. Velkou skupinu tvořily odpovědi specifické, kde opět nejčastěji docházelo 

spíše k popisu klientek a jejich důvodů k využití prostituce, než k samotnému názoru na tyto 

ženy „Že to bude starší panička.“, „Chce si vyzkoušet, jaké to je.“ nebo „Chce být hýčkána. 

Chybí jí něco od partnéra, pokud má.“ a jiné. Pět respondentů na tyto ženy nemělo názor a 

dalších pět dotazovaných se nevyjádřilo k otázce. 

 Často zde figurovala odpověď odkazující na předchozí odpověď v rámci předchozí 

otázky. 

 

Shrnutí otázky 

Převládá neutrální názor respondentů na ženskou klientelu. O něco méně následuje negativní 

postoj dotazovaných. Velká část znovu neodpověděla na otázku tak, aby se jejich odpovědi daly 

vyhodnotit v rámci kategorií. 

 

22. Myslíte si, že existuje nějaký dopad na člověka, který si zaplatí za sex?  

      Pokud ano, jaký: 

Ano Nevím Ne Speciální odpovědi Bez odpovědi 

107 61 40 5 2 

 

Téměř polovina respondentů, 49,8 % je přesvědčena, že využití prostituce v roli klient či klienta 

jako spotřebitele, sebou nese určitá rizika. Nejčastěji bylo zmiňované nebezpeční nemocí, 

zejména pohlavních nemocí. Následovala v menší míře rizika psychického, morálního a 

sociálního rázu. Nebyla opomenuta ani finanční stránka věci. Okrajově byly zmíněny i pozitivní 

dopady, jako získání nových zkušeností a zážitků nebo pozitivní dopad jakožto příjemný 

zážitek. 28,4 % respondentů si nebylo jistých, zda má nebo nemá prostituce nějaká rizika. V pěti 

případech byla odpověď nejednoznačná a zařazená do speciální kategorie („Zkušenost jako 

každá jiná.“ nebo „Záleží na osobnosti a psychice jednotlivce“ a další) a ve dvou případech 

došlo k nezodpovězení otázky. Zbylých 18,6 % respondentů je přesvědčených, že prostituce 

nemá žádné dopady pro klientelu. 
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Shrnutí otázky 

Většina respondentů si je uvědomuje určitého rizika i pro osoby v roli zákazníka. Nejčastěji je 

zmiňováno riziko pohlavních nemocí. Poměrně velká část si není jistá a část je respondentů je 

přesvědčená, že neexistuje žádné riziko pro klienty a klientky komerčních sexuálních služeb. 

 

Pohlaví: 

Žena Muž Bez odpovědi 

126 88 1 

 

Dotazníkové šetření bylo zastoupeno oběma pohlavími. O třetinu více převažovali 

respondentky. 

 

Postoj k náboženství: 

Věřící Ateista 

57 158 

 

Převážná většina respondentů se řadí mezi ateisty.  

 

Vzdělanost respondentů: 

Základní Vyučen Střední 

s maturitou 

Vyšší odborné Vysokoškolské 

21 18 89 8 79 

 

Dotazovaní byli především z řad střední školy zakončené maturitou. Dále druhou nejpočetnější 

skupinou byli respondenti z vysokých škol. 

 

Věkové zastoupení respondentů: 

mladší 15 let 5 

16 – 20 let 29 

21 – 30 let 106 

31 – 40 let 33 

41 – 50 let 17 
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51 – 60 let 19 

61 – 70 let 3 

starší 70 let 3 

 

Respondenti obsáhli každou věkovou skupinu. Nejčastěji to byly osoby mezi 21 až 30 lety. 

Nejmenší podíl dotazovaných je z kategorie mladších 15 let a lidí straších 61 let. 

 

Místo odkud byli respondenti: 

Hlavní město 

Praha 

77 

Středočeský 17 

Jihočeský 8 

Plzeňský 10 

Karlovarský 1 

Ústecký 9 

Liberecký 2 

Královéhradecký 9 

Pardubický 17 

Olomoucký 24 

Moravskoslezský 19 

Jihomoravský 10 

Zlínský 6 

Kraj Vysočina 6 

 

Dotazovaní pocházeli ze všech krajů České republiky. Nejpočetnější skupinu tvořili obyvatelé 

Prahy, dále pak osoby z Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje. Nejméně zastoupené 

kraje byly Liberecký a Karlovarský. 

 

7.1.2 Shrnutí 

Většina respondentů si pod prostitucí představuje sex či sexuálního uspokojení za peníze nebo 

jinou formu odměny. Všechny ostatní charakteristiky jsou spíše záležitostí menší skupiny 

jednotlivců. Dotazovaní předpokládají, že se prostitucí nejčastěji živí lidé finančně strádající a 

celkově zoufalí jedinci. Často i ti, kteří neumí nic jiného nebo nemůžou sehnat práci lidé 
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s nízkým vzděláním a sociálně slabí. Určitá část je o těchto lidech přesvědčena, že je jejich 

práce baví. Prostituce je sice obvykle pojena s ženskou stránkou, nicméně stále více 

respondentů zmiňuje i muže nebo používá neurčité označení. Dotazovaní si také uvědomují, že 

prostituce již nemusí zahrnovat pouze zoufalé či hloupé lidi, ale i chytré lidi, například 

studentky. Jako hlavní motivace se jeví finanční stránka prostituce. V menší míře pak 

uspokojení z práce, zejména v sexuální rovině, ti kteří nevidí jinou možnost a jsou zoufalí, 

ovlivnění drogami nebo i z donucení. 

 Celkově postoj společnosti na prostituci je převážně neutrální, dále pak negativní. 

Vysloveně pozitivní postoj zastává malá část dotazovaných. Názory k aktérům prostituce, 

sexuálním pracovníkům a pracovnicím není už tolik vstřícný, a naopak je více laděn v negativní 

tónině. I u těch, co měli pozitivní názor na prostituci, klesá pozitivní názor u pracovníků o tři 

čtvrtiny dolů U obou případů pracovníků stále převládá neutrální postoj, ženy jsou v tomto 

případě o něco lépe neutrálně vnímány. U žen je poté na druhém místě nejpočetnější spíše 

negativní názor. U mužů se na druhé místo řadí negativní postoj. Sexuální pracovnice jsou spíše 

hodnoceny jako chudáci a jsou litovány respondenty, u sexuálních pracovníků zaznívají spíše 

vulgární označení. 

 Respondenti se k názorům na klientelu vyjádřili poměrně podobně u obou pohlaví. 

Názory na klienty i klientky se nesou v neutrálním postoji ve velmi podobném zastoupení 

odpovědí. Nepatrně lépe si vede mužská klientela. Následuje negativní postoj dotazovaných, 

opět ve velmi vyrovnaném zastoupení výpovědí. Oproti sexuálním pracovníkům a pracovnicím 

jsou klienti a klientky o něco lépe vnímáni. Hůře si ale stojí v pozitivním a spíše pozitivním 

vnímání respondentů, zde nepatrně převažuje ženská klientela kladněji hodnocena.  

 Nejnegativnější postoj v rámci všech aktérů prostituce směřuje ke zprostředkovatelům 

prostituce. Více než polovina dotázaných k těmto lidem chová negativní postoj. Oproti tomu, 

názor na podniky nabízející sexuální služby, je rozmanitější, a především převládá neutrální 

názor, i když ne o tolik oproti negativnímu postoji. Určitou část tvoří i názory laděné spíše 

pozitivně a pozitivně, oproti zprostředkovatelům, kde tyto názory byly pouze okrajové. Bez 

ohledu na předchozí názory si většina myslí, že se na tyto lidi a místa váže kriminální činnost. 

Přesto by pro stíhání policií byly pouze dvě třetiny z těch, co si myslí, že kriminální stránka u 

zprostředkovatelů a podniků je přítomná, většinou. Pro stíhání policií těchto lidí a míst byly 

většinou ženy. Poměrně velká část si není jistá nebo je proti stíhání policií těchto lidí a míst.  

 Poměrně vyrovnaný je postoj respondentů na obou stranách k otázce prostituce coby 

normálnímu povolání. Převažuje však kladný postoj těch, kteří souhlasí, aby prostituce byla 
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brána jako normální povolání. Dotazovaní často zmiňují pro své kladné postoje hledisko daní 

a provádění zdravotních kontrol. Kladně se spíše vyjadřovali muži než ženy. 

Specifickou otázkou byl postoj k sexuální asistenci, většina ji nepovažuje za prostituci, 

obvykle apelují na stránku pomoci druhému. Nicméně poměrně velká část respondentů stále 

považuje asistenci za prostituci, neboť naplňuje její rysy, kdy dochází k sexuálnímu uspokojení 

za úplatu. 

 Až 93 % respondentů si uvědomuje riziko či rizika, která se vážou na prostituci. 

Nejčastěji citované riziko je ohrožení nebo poškození zdraví, zejména pohlavními nemocemi 

nebo násilím. Nejméně častý je překvapivě kriminální dopad. Respondenti si i často uvědomují 

psychický a sociální dopad prostituce na sexuální pracovníky a pracovnice. Mnohem méně 

respondentů připouští možnosti nějakého rizika pro klienty a klientky. I když převažuje názor, 

který souhlasí s riziky, velká část si není jistá část si myslí, že není žádného rizika pro klientelu. 

Ti, co souhlasí, obvykle citují pohlavní nemoci jakožto riziko. 

 Velká část nezná nikoho, kdo se živí prostitucí osobně. Pokud by se nejednalo o rodinu, 

většině by ani nevadila skutečnost, že někdo z jejich známých nebo kolegů se živí nebo živil 

prostitucí. Pokud jde o rodinu, panuje názor z velké části negativní. Více než polovina 

respondentů by měla problém s faktem, že někdo jim blízký se živí nebo živil prostitucí. 

Převážná část respondentů niky nevyužila prostituce a o něco menší část ji ani nechce někdy 

v budoucnosti využít. Ti, kteří již využili těchto služeb, nebo se nebrání této možnosti do 

budoucnosti, jsou motivováni především sexuální stránkou, dále pak zvědavostí a poznáváním 

nového. V obou případech převažují muži, coby bývalí nebo budoucí zákazníci. Téměř tři čtvrtě 

dotazovaných by se nikdy nemohlo živit prostitucí, ostatní, kteří připouštějí takovou to 

možnost, mluví obvykle o krizi a krajní situaci. 
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7.2 Klientela 

Během mého terénního výzkumu se mi podařilo navázat kontakt a úspěšně uskutečnit 

rozhovory s 12 zákazníky, z nichž dvě byly ženy, a zbylých deset byli muži. Každý 

z respondentů minimálně jednou využil placeného sexu poskytovaného sexuální pracovnicí 

nebo pracovníkem. Ve všech případech šlo o heterosexuální placený sexuální styk. Pro 

respondenty a respondentky jsem měla připravených čtrnáct otázek s devíti podotázkami, které 

jsem pokládala většinou chronologicky. Otázku jsem nepoložila, když v rámci jiné odpovědi 

došlo k zodpovězení i dané otázky. 

 

7.2.1 Klienti 

Od března 2017 do července 2017 jsem získala deset mužských respondentů, kteří si jednou 

nebo vícekrát koupili prostitutku nebo společnici. Rozhovory se uskutečnily online 

komunikací, prostřednictvím facebook.cz nebo lide.cz. Na závěr jsem se každého respondenta 

zeptala, zda by chtěl k tématu něco dodat. 

 

Výsledky šetření 

Věk respondentů jsem rozdělila do tří skupin. Dvě stejně zastoupené skupiny – okolo 40 (4x) a 

okolo 30 (4x); a poslední skupina – okolo 20 (2x). Z toho pět respondentů bylo z Prahy, ostatní 

pak z Ostravy, Brna, Hodonína, Rakovníka a Zlínského kraje (blíže to respondent 

nespecifikoval). Šest dotazovaných se považuje za ateisty, jeden má svou víru, ale nepřiklání 

se k žádnému náboženskému směru, ostatní se nevyjádřili. Nejvyšší dosažené vzdělání 

respondentů byla maturita (5x), jednou výuční list a ostatní neodpověděli. Viz Přílohy č. 2.1-

2.10.  

 

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

 

Ano, změnil Ne, nezměnil Nevím Bez odpovědi 

3 5 1 1 

 

U půlky dotázaných nedochází ke změně názoru, které jsou dále nespecifikované nebo se nesou 

v duchu neutrality. Pouze jeden z této kategorie zastává názor: „Vždy jsem povazoval 

prostitutky za potřebné.“ Jeden z respondentů nevěděl jak to zhodnotit a jeden dotazovaný 

nepodal takovou odpověď, ze které by se dala vyčíst odpověď. Zbývající tři respondenti změnili 
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názor na prostituci, jeden z nich došel k realistickému zjištění, že se prostituce lidí od 

znázornění ve filmech, a dva z nich změnili názor k lepšímu „K lepšímu. S Takovou ženou si 

člověk může pokecat o všem, rádi naslouchají“ a „Myslel jsem, že to je jak ve filmu ale není, 

většinou jsou to normální holky s normálníma problémama, který si taky rády popovídají.“  

 

Shrnutí odpovědi 

Ani osobní kontakt s prostitucí nemění u poloviny respondentů názor na komerční sex. U 

respondentů, kteří změnili názor, dochází většinou k pozitivní změně ve vnímání prostituce. 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k ženám vykonávající tuto profesi? 

 

 

 Pozitivní Spíš 

pozitivní 

Neutrální Spíš 

negativní 

Negativní Speciální Bez 

odpovědi 

O 

prostituci 

2 x 6 1 1 x x 

O ženách 2 1 3 2  1 1 

 

V šesti případech mají klienti neutrální postoj k prostituci „Práce jako každá jiná. Poptávka- 

nabídka“; „Neopovrhuji jima, je to práce... ne jako každá jiná, ale je to snadnější a lepší 

výdělek než v Lidlu u kasy. Ale za ženu bych prostitutku nechtěl.“. Dva respondenti pokládají 

prostituci za pozitivní „je důležitá a úžasná“. Pouze jednou zazněla negativní a spíše negativní 

odpověď. Ve třech případech jsou reakce na ženy jako sexuální pracovnice neutrální, ve dvou 

pozitivní a ve dvou případech spíše negativní. Jednou zazněla odpověď spíše pozitivní. 

V jednom případě byla odpověď řazena do speciální kategorie, neboť se respondent vyjádřil: 

„záleží zda jsou sympatické či nikoliv“, tedy případ od případu. Jeden dotazovaný neodpověděl. 

 

Shrnutí odpovědi 

U klientů převládá neutrální názor na prostituci. Názor k ženám je více různorodý. Lehce 

převažuje neutrální postoj, dále pak lehce pozitivní postoj. 
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3. Mohl byste s ženou, která se živí jako prostitutka, mít přátelský vztah? 

 

Ano, mohl Ne, nemohl Nevím Bez odpovědi 

10 x x x 

 

Jediná otázka, na které se všichni respondenti shodli a všichni dotazovaní odpověděli „Ano“. 

Čtyři z dotázaných prozradili, že se s ženou, pracující jako sexuální pracovnice, přátelí. Dva 

respondenti se rozpovídali i o milenecké stránce. Zatímco jeden z nich by mohl mít i milenecký 

vztah se sexuální pracovnicí, druhý nikoliv.  

 

Shrnutí odpovědi 

Z výpovědí vyplývá, že klientům nedělá problém mít přátelský vztah se ženou pracující jako 

sexuální pracovnice. 

 

4. Jaký byste měl postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento druh 

služby? 

    Jaký byste měl postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

 

 

 Pozitivní Spíše 

pozitivní 

Neutrální Spíše 

negativní 

Negativní Speciální Bez 

odpovědi 

Zákazník 1 1 7 x 1 x x 

Pracovník x 1 2 3 3 1 x 

 

Nejčastěji uváděli respondenti názory spadající do kategorie „Neutrální“ a to v sedmi 

případech. „Nijaký je to nakup služby“, „Moji kamarádi to dělají, nevadí mi to.“. Následovala 

kategorie odpovědí po jednom respondentovi „Negativní“ - „..nelíbilo by se mi to.“, „Spíše 

pozitivní“ – „chapal bych to.“ a „Pozitivní“ – „Je to normální a lidské.“ 

V případě využití služby prostituce rodinou, či blízkými přáteli, nejčastěji zazněl názor spíše 

negativní a negativní ve třech případech. Dvakrát zazněla neutrální odpověď, jednou spíše 

pozitivní a z jedné výpovědi nebylo možné vyvodit závěry.  
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Shrnutí odpovědi 

Respondentům, nijak zvláště nevadí představa, že by někdo z jejich rodiny či přátel služeb 

prostituce využil. Pokud jim to začne zasahovat do osobního života, kdy by někdo z rodiny či 

přátel pracoval v prostituci, postoj začíná být laděn negativně. 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučil byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využil znova? (Popř. komu  

     a proč) 

 

Ano, 

přišla 

Spíše, 

přišla 

 

Neutrální Spíše, 

nepřišla 

Ne, 

nepřišla 

Speciální Bez 

odpovědi 

3 1 x 1 x 4 1 

 

Nejčastěji padla odpověď specifická, zde jsem zařadila ty, kteří hodnotili službu „jak kdy“, 

„Případ od případu.“, „To není jak je profesionální ale jak sedne.“ a jednu odpověď 

respondenta, který nevěděl, kde je pomyslná hranice profesionality. Tři respondenti pokládali 

koupenou službu za profesionální. Po jedné odpovědi zazněly spíše nepřišla „Profesionální 

moc ne, spíš jen zajimavá“ a spíše přišla „Ano, v rámci možností ano.“. Jeden z respondentů 

neposkytl odpovědět.  

 

 Ano Ne Nevím Bez odpovědi 

Znovu využití 4 1 x 5 

Doporučení 6 2 x 2 

 

Ve věci znovuvyužití služby odpověděli čtyři z respondentů kladně. V jednom případě 

zaznělo, že by službu znovu nevyužil. Nejčastěji zůstala otázka nezodpovězená. V šesti 

případech by byla služba doporučená a to i v případě jednoho klienta, který by ji sám znova 

nevyužil. Po dvou odpovědích zaznělo Ne a Bez odpovědi. 

 

Shrnutí odpovědi 

Poskytnutá služba byla hodnocena v kladném světle i s ohledem na to, že se odvíjí případ od 

případu. Ke znovuvyužití v minulosti či budoucnosti se doznali tři respondenti, půlka 
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dotazovaných se nevyjádřila. Bez ohledu na profesionalitu služby či znovuvyužití, by většina 

službu doporučila. 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostitutky / společnice k Vám? 

 

Příjemný Spíše 

příjemný 

Neutrální Spíše 

nepříjemný 

Nepříjemný Speciální Bez 

odpovědi 

7 x 1 x x 2 x 

 

Většina se shodla, že přístup společnice či prostitutky byl příjemný „Velmi příjemný a laskavý“, 

„chovala se přátelsky a mile“ nebo „Profesionalni a moc mily“. Další dva respondenti měli 

odpovědi spadající do speciální kategorie, názor který byl utvářen případ od případu „Kladný 

až přátelský, záleželo na typu dívky... Párkrát i chladný a bez zájmu“. Jednou zazněla neutrální 

odpověď „To je hloupa otazka protoze to je na klientovy jak si urci aby se chovala“. 

 

Shrnutí odpovědi 

Přístup sexuální pracovnice ke klientovi je obvykle příjemný, přátelský, milý… Většina 

respondentů má dobré zkušenosti v této sféře. 

 

7. Setkal jste se pouze s prostitutkou nebo i zprostředkovatelem? (Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám 

choval?  

 Jak se choval k prostitutce? 

 

Ano, setkal Ne, nesetkal Nevím Bez odpovědi 

1 9 x x 

 

Zde byly odpovědi velmi homogenní. Bez jednoho respondent a vypověděli ostatní, že se se 

zprostředkovatelem niky nesetkali. Nicméně jeden z dotazovaných měl tuto zkušenost a to 

celkem dvakrát, kdy narazil na zprostředkovatele, a dokonce dvakrát na manžela sexuální 

pracovnice. Není dále specifikováno, zda manžel zastával pouze roli manžela nebo se i více 

angažoval na poli prostituce. V případě vztahu mezi zprostředkovateli a sexuálními 

pracovnicemi, klient označil jejich chování „nadřízeně“. Bez dalších informací by se daly tyto 

vztahy označit za normální vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 
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Shrnutí odpovědi 

Z výpovědí vyplývá, že je nepravděpodobné setkat se se zprostředkovatelem. Jediný kontakt je 

mezi klientem a sexuální pracovnicí, bez prostředníka. 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

 

Sexuální touha Zvědavost Samota Bez odpovědi 

8 2 1 x 

 

U 8 respondentů hrála sexuální stránka hlavní nebo min. vedlejší roli pro zaplacení si sexuální 

služby, z nichž tři dále rozváděli své potřeby „toua mit sex s mladsimy zenamy“ nebo 

doplňovali svojí odpověď o další důvody „..bez dalších závazků“, „Získání zkušenosti, 

vyzkoušení netradiční věci,“. U dalších dvou klientů hrála roli zvědavost a samota. Zvědavost 

zazněla celkem dvakrát, jednou zazněla samostatně a jednou jako součást, kde hrála roli i 

sexuální touha. 

 

Shrnutí odpovědi 

Hlavní motivací k využití služby, pro většinu dotázaných, byla sexuální touha. Dále pak 

zvědavost a samota. 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

    Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne Speciální Bez 

odpovědi 

4 x x 1 5 x x 

 

Celkem 4x zaznělo „Ano“, z nichž dva respondenti uvedli pozitivní či příjemný dopad, jeden 

poznamenal, že to byl finanční dopad a poslední odpovídající došel k názoru, že mu to změnilo 

morální pohled „Mám dojem,ze to zanechalo určitý pohled na hodnotu nahoty a lidského těla. 

Dopad,asi myšlenky,ze si za penize lze koupit téměř vše.“. Odpověď „Ne“ zazněla pětkrát s tím, 

že v jednom případě sice zazněla sice odpověď „Ne“ nicméně dodává „..spis me to utvrdilo 

vvtom ze partneku nelze nahradit“ což by šlo chápat, jako dopad jistého prozření pro preferenci 
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budoucího sexuálního výběru. Poslední respondent byl zařazen do kategorie „Spíše ne“ – 

„Myslím,že nezanechalo“ 

 

Shrnutí odpovědi 

Respondenti se shodují, že využití placeného styku na nich nezanechalo negativní dopad. Pokud 

došlo k nějakému dopadu, by to pozitivní nebo finanční dopad. 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne Speciální Bez 

odpovědi 

8 x x 1 1 x x 

 

Celkem osm respondentů souhlasí, že prostituce na sebe váže určité riziko. Pět respondentů si 

myslí, že největším rizikem v tomto oboru jsou nemoci pohlavní i kožní. Jednou bylo zmíněno 

psychické trauma a jednou problém sexuální otupělosti do budoucna. Dále zaznělo 2x riziko, 

že se aktéři předem neznají  „Riziko,ze ani jedna strana nevi s kým se reálně setká s zda bude 

vše tak jak se vzájemně domluvili.“ a riziko násilí „asi možnost napadení a surovosti ze strany 

mužů“. Jedna odpověď „Ne“, byla podmíněná chráněním se a „ Spíše ne“ zazněla jedenkrát. 

 

Shrnutí odpovědi: 

Drtivá většina se shoduje, že prostituce na sebe váže určitá rizika, z nichž nejčastěji je 

zmiňováno nebezpečí přenosu pohlavních nemocí.  

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce? 

 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne Speciální Bez 

odpovědi 

4 3 x 1 1 1 x 

 

Pro legalizaci prostituce byli čtyři respondenti, jeden z respondentů svojí odpověď dále 

rozváděl: „na místě, kde bude možné prokázat totožnost osoby; a zdravotní stav; normálně by 

se z toho měly platit daně“. Pro „Spíše ano“ byli tři dotazovaní – „asi ano zakázat to nejde tak 
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tomu dát asi pravidla; spíš měla“. Po jedné odpovědi pak byly výpovědi „Spíše ne“ - „Možná 

by to nějaké věci usnadnilo, ale asi ne.“, „Ne“ – „rozhodne ne to neni normalni práce“ a 

„Speciální“ kdy respondent dělá rozdíl v druhu sexuální asistentky – „Prostituce ne; Ano 

spolecnoce..“. 

 

Shrnutí odpovědi 

Názory na legalizaci se nesou obecně vkladném postoji respondentů. 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (podnik, hotel, ulice..) 

      Jak na Vás působil podnik, kde jste využil služeb prostituce? 

 

Podnik Hotel Ulice / 

venku 

Privát V bytě u 

respondenta 

Jiný Bez 

odpovědi 

3 3 3 6 1 1 x 

 

Nejčastěji byla respondentům poskytnuta služba v bytě sexuální asistentky, na „privátu“ a to 

v 6 případech. Privát byl popisován slovy „normálně ložnice“, „vzorně uklizíno“, „velmi 

příjemně“ a „útulně a sexy“, v jednom případě „určitou nervozitu“ v závislosti na vzhledu a 

vybavení bytu. Po dvou odpovědích zazněly „Podnik“ a „Hotel“. Ve třech případech byla 

služba poskytnuta venku – na ulici, v autě a přímo venku. Čtyři respondenti mají zkušenosti 

z více než jednoho místa 

 

Shrnutí odpovědi 

Místo využití služby je nejčastěji na privátu, který je obvykle popisován jako příjemné a 

uklizené místo. Přímo v podniku, na hotelu či na ulici průměrně vyhledávané.  

 

13. U koho jste si zvolil službu – prostitutka / společnice? 

       Proč jste si zvolil právě jí? 

 

Prostitutka Společnice Nevím Nevidím 

v tom 

rozdíl 

Nespecifikovatelný Bez 

odpovědi 

2 3 x 2 2 2 
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Dva respondenti neodpověděli na otázku, další tři si zvolili společnici. V dvou případech si 

dotazovaný vybral prostitutku. Ze dvou odpovědí se nedala vyčíst odpověď. Poslední dva 

dotazovaní uvedli, že v tom nevidí rozdíl „v těchto dvou pojmech nerozeznávám významový 

rozdíl..“ Důvod preference nebyl moc upřesněn, zmiňováno bylo jednou větší bezpečí a dvakrát 

byl důvodem sex. 

 

Shrnutí odpovědi 

Většina by službu volila u společnice, například z důvodu většího bezpečí po zdravotní stránce. 

Je problém v pojetí terminologie společnice, zda jde stále jen o druh prostitutky nebo jiný druh 

prostituce. Klienti zmiňovali jako důvod výběru společnice sex, to je však v rozporu s definicí 

společnice z kapitoly o terminologii. 

 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využil těchto služeb? 

 

Ano, ví Ne, neví Nevím Bez odpovědi 

8 1 x 1 

 

U celkem osmi klientů ví někdo z jejich rodiny či přátel, že využili sexuální služby. Z těchto 

odpovědí jsou to přátelé, kdo jsou touto informací obeznámeni, a to v pěti případech. Další tři 

blíže nespecifikovali, kdo je touto informací obeznámen. Jeden respondent se zdržel odpovědi 

a jeden respondent o svých aktivitách nikomu neřekl. 

 

Shrnutí odpovědi 

Je obvyklé, že někdo z okolí respondentů je obeznámen se skutečností využití této služby. 

Nejčastěji jsou to přátelé dotazovaných. 
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7.2.2 Klientky 

Během léta 2016 a zimy 2017 se mi podařilo získat dvě respondentky, které si zaplatily služby 

gigola nebo společníka. Jeden rozhovor se uskutečnil v chatovací místnosti Lide.cz a jeden 

rozhovor se uskutečnil face to face. Na závěr jsem se každé respondentky zeptala, zda by chtěla 

něco k tématu dodat. Vzhledem k faktu, že jsem pracovala pouze se dvěma respondentkami, 

nepovažuji za nutné vyhodnocovat jednotlivé otázky, pouze na závěr je shrnu.  

 

Výsledky šetření 

Věk respondentek byl 36 a 47 let a obě žijí v Praze. Za ateistky se považují obě dotázané. 

Nejvýše dosažené vzdělání respondentek byla vysoká 1x a maturita 1x. Odpovědi svých 

respondentek jsem nedávala do kategorií, vzhledem ke skutečnosti, že jsou pouze dvě. Viz 

Příloha č. 2.11 a Příloha č. 2.12. 

  

1. Změnil se Váš názor/pohled na prostituci po vlastních zkušenostech? 

    Pokud ano, v čem se změnil? 

Respondentka č. 1: „Celkový pohled na prostituci? Mám zkušenosti pouze s částí mířenou na 

ženy. Takže ne.“ 

Respondentka č. 2: „Asi spíše ne.“ 

 

2. Jaký máte postoj k řemeslu prostituce? 

    Jaký máte postoj k mužům vykonávající tuto profesi? 

Respondentka č. 1: „Pakliže jde o dobrovolnou prostituci, tak kladný, bez ohledu na pohlaví. 

V opačném případě silně negativní. Jsou pro mě poskytovatelé služby, jako když jdu k masérovi, 

takže neutrální v obecném smyslu a pak záleží na konkrétním muži a jeho chování.“ 

Respondentka č. 2: „Na prostituci takovou? Asi to toleruji. Nejde o to, že by mi to přímo vadilo, 

jedná se spíše o všechny ty rizika a pak také to není něco na úrovni. Je to takové podřadné, ne 

ta práce ale to jak to lidi vnímají. Proto k tomu nemůžu mít kladný vztah, ale chápu to, takže 

můj názor je asi tolerantní. Na jednu stranu je obdivuji na stranu druhou mám z nich takový 

zvláštní pocit, neumím to vysvětlit.“ 

 

3. Mohl byste s mužem, která se živí jako prostitut, mít přátelský vztah? 

Respondentka č. 1: „Přátelský ano“ 

Respondentka č. 2: „Ne na veřejnosti, ale jinak ano.“ 
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4. Jaký byste měla postoj, kdyby někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel si koupil tento 

druh služby? 

    Jaký byste měla postoj, kdyby se někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel živil prostitucí? 

Respondentka č. 1: „Proč ne, pokud je na to psychicky vyzrálý a zodpovědný, nevidím v tom 

problém. Kdyby se někdo tím živil? Tam je to těžší. Ne, že bych to odsuzovala, ale klient je na 

tom vždycky líp než ten, co sexuálně uspokojuje. Klient je ve větším bezpečí a ani společnost to 

tolik neodsuzuje, to platí ještě více, když jste muž. Nebyla bych nadšená a pro, ale smířila bych 

se s tím.“ 

Respondentka č. 2: „Z kamarádek by mi to nevadilo, kdyby si objednali mužskou společnost. U 

dětí by se mi to moc nelíbilo, přeci jen jsou to mé děti. Ale to druhé ne. Moc nebezpečné a 

společensky neúnosné, je to pokrytecké a hloupé ale zatím to tak je.“ 

 

5. Přišla Vám poskytnutá služba profesionální? 

    Doporučila byste to někomu dalšímu nebo byste tuto službu využila znova? (Popř. 

komu a proč) 

Respondentka č. 1: „Ano, rozhodně. To co vyhledávám já, bych mohla doporučit jen ženským, 

ale kamarádkám bych to doporučila, kdybych nabyla dojmu, že mají zájem či potřebu. Ano, 

využila jsem v minulosti opakovaně a plánuji i v budoucnosti.“ 

Respondentka č. 2: „Ano, přišla mi profesionální. Diskrétně ano. Ano, využila znovu.“ 

 

6. Jaký byl přístup a chování prostituta / gigola / společníka k Vám? 

Respondentka č. 1: „To záleží. Celkově můžu říct profesionální. Ale mezi českými a 

zahraničními gigoly je rozdíl. Ti čeští profesionální gigolové, jak bych to řekla, jsou stereotypně 

ovlivnění. Víte, když si zaplatím gigola a řeknu, co přesně chci a jak to chci, a tím myslím jen 

sex, tak je na nich poznat překvapení, i když většinou pozitivní, ale setkala jsem se i s ne tolik 

nadšeným překvapením. Stejně je to svým způsobem obtěžující, že furt i gigolo čeká, že si budete 

chtít jen povídat. Tohle se mi v zahraničí nikdy nestalo. Třeba to negativní, jeden měl furt 

potřebu se ujišťovat se, zda si nechci nejprve popovídat, projít se, udělat masáž… Možná mu 

šlo jen o peníze, ale myslím, že to hlavně nečekal.“ 

Respondentka č. 2: „Velmi příjemný a milý. To co jsem chtěla a potřebovala.“ 
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7. Setkal jste se pouze s prostitutem (gigola / společníka) nebo i zprostředkovatelem? 

(Pasák, kuplíř..) 

 Pokud jste se setkal i se zprostředkovatelem, jaký jste z něho měl pocit? Jak se k Vám   

choval? Jak se choval k prostitutovi (gigolu / společníkovi)? 

Respondentka č. 1: „Jen s ním“ 

Respondentka č. 2: „Pouze se společníkem“ 

 

8. Co je či bylo Vaší motivací, k využití této služby? 

Respondentka č. 1: „Sex“ 

Respondentka č. 2: „Nenaplňující manželství“ 

 

9. Máte dojem, že to na Vás zanechalo nějaký dopad? 

     Pokud ano, jaký dopad to na Vás zanechalo? 

Respondentka č. 1: „Ne“ 

Respondentka č. 2: „Na testech jsem nikdy nebyla, jestli myslíte tohle, stejně s manželem 

nespím. Ale myslím, že ne.“ 

 

10. Po vlastních zkušenostech, máte pocit, že tato práce na sebe váže nějaké riziko? 

       Pokud ano, jaké? 

Respondentka č. 1: „U té mužské, heterosexuální? Minimální, ale vždy je možnost pohlavní 

choroby, když jste promiskuitní.“ 

Respondentka č. 2: „Myslím, že ne u mužské. Jinak určitě.“ 

 

11. Mělo by být prostituce brána jako normální práce?  

Respondentka č. 1: „Ano, mnohé by bylo jednoduší.“ 

Respondentka č. 2: „Nevím, možná až to nebude pro lidi tolik negativní a bude to bezpečný, tak 

pak asi ano, teď asi ne.“ 

 

12. Kde jste těchto služeb využil? (doma, hotel, jiné místo...) 

Respondentka č. 1: „U mě doma, hotely.“ 

Respondentka č. 2: „V hotelech, soukromých bytech; a různé akce podle místa“ 
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13. U koho jste si zvolila službu – prostitut / gigolo / společník? 

       A proč jste si zvolila právě jeho? 

Respondentka č. 1: „Gigolo, společník, nevím, jaký je v tom rozdíl, ale prostitut se používá pro 

homosexuální klienty asi.“ 

Respondentka č. 2: „Společník, to je více na úrovni a nejde tam jen o styk.“ 

 

14. Ví někdo z Vaší rodiny či blízkých přátel, že jste využila těchto služeb? 

Respondentka č. 1: „Z rodiny ne, blízké kamarádky ano.“ 

Respondentka č. 2: „Ne.“ 

 

7.2.3 Shrnutí 

Osobní zkušenosti s komerčním sexem nehrají velkou roli ve změně názorů na prostituci 

samotnou. Názor na prostituci se obecně nese v duchu neutrálním. Postoje k sexuálním 

pracovnicím jsou více různorodé. Většinou neutrální či pozitivně laděné názory. Nehledě na 

osobní mínění o ženách v prostituci, žádnému klientovi by nedělalo problém se se sexuální 

pracovnicí přátelit. Většina dotázaných by měla neutrální postoj ke skutečnosti, že někdo 

z jejich rodiny nebo přátel by využil komerčního sexu, na rozdíl od možnosti pracování 

v prostituci, kde převažoval negativní názor. Poskytnutá služba respondentům obecně přišla 

profesionální, i když záleží případ od případu. Přístup sexuální pracovnice byl hodnocen jako 

příjemný. Většina by i službu doporučila. Necelá půlka by sama služby znovu využila nebo již 

využila. Klienti obvykle jednají pouze se sexuální pracovnicí. Důvodem k vyhledání 

komerčního sexu byl především sex. Celkově na nich služba nenechala negativní dopady. 

Přesto si uvědomují, že prostituce má svá rizika, nejčastěji zmiňované jsou pohlavní nemoci. 

Pro legalizaci by byla větší část, ale někteří si ještě nejsou zcela jistí. Nejpopulárnějším místem 

pro využijí služby je privát, dále pak podniky k tomu určené, hotely a venku. Bez ohledu na 

místo využití služby, panuje převážná shoda na příjemnosti místa. Službu využili u společnice 

častěji než u prostitutky, nicméně spíše vyplývá, že respondenti zaměňují pojem prostitutky za 

společnici či luxusní prostitutky za společnici, neboť důvodem k výběru společnice zazněl 

důvod sex, což nekoresponduje s terminologií. Většinou je někdo z okolí respondenta, který ví 

o jeho aktivitách na poli prostituce, v roli zákazníka. 

 Ani u ženské klientely se názor nemění na prostituci po osobních zkušenostech. Názor 

na prostituce se nese v neutrálním a kladném postoji. Názor na sexuální pracovníky je velmi 

nespecifický, ale rozhodně není negativní. Ani respondentkám by nevadilo se přátelit s muži, 

kteří pracují v prostituci. Podobně jako respondenti, ani respondentkám by nevadilo, kdyby  
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jejich přátelé využili komerčního sexu. V případě výkonu práce rodinou nebo přáteli je postoj 

spíše negativní až negativní. Služba dotazovaným přišla profesionální a znovu by ji využily, 

stejně tak i doporučily. Chování sexuálního pracovníka lze shrnout jako profesionální a 

příjemné. Nicméně záleží na dotyčné osobně. Pravděpodobně panují u části českých sexuálních 

pracovníku stereotypní představy. I ženská klientela jedná obvykle jen se sexuálním 

pracovníkem. Motivy k vyhledání služby jsou velmi individuální. Na vlastní osobě nespatřují 

žádné dopady, ale v rámci mužské prostituce vidí minimálně zdravotní riziko. V názoru na 

legalizaci nepanuje shoda, nicméně je postoj spíše kladný. Místo využití služby se obvykle 

uskutečňuje v hotelech či soukromých bytech. Ani ženská klientela nevnímá terminologii 

jednoznačně. Jednou je to pro ně synonymum, podruhé jde dle některých o jiný druh sexuálního 

pracovníka. Své sexuální aktivity většinou nesdělují. 
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7.3 Sexuální pracovníci 

Během výzkumu se mi podařilo kontaktovat čtyři muže, kteří se živí jednou z forem prostituce. 

Nejprve jsem oslovila celkem devatenáct gigolů a společníků, kteří měli své webové stránky, 

s žádostí o rozhovor, kde jsem i uvedla název své bakalářské práce. Pouze ve čtyřech případech 

jsem obdržela odpověď, z nichž dva mi napsali, že mi nemůžou vyhovět, neboť se necítí býti 

prostituty. Další dva respondenti, sami sebe označující jako „společník“, souhlasili, bohužel 

jeden z nich ještě před začátkem došel také k názoru, že se necítí býti prostitutem. Následně 

jsem se snažila oslovit na různých seznamkách (lide.cz, xchat.cz)muže nabízející se jako 

společníci nebo gigolové. Dalšího respondenta se mi podařilo získat z webové stránky 

www.backpage.cz, sám sebe na stránce označil jako „gigolo“. Poslední dva respondenty, kteří 

se označili jako společníci, jsem získala na sociální sítě www.lide.cz. Sexuální pracovníky, 

zaměřující se na mužskou klientelu, jsem sice na internetu vyhledala, ale nepodařilo se mi 

s potencionálními respondenty navázat kontakt. 

 Pro mužské sexuální pracovníky jsem měla připravené dva typy otázek, podle toho, kam 

se sami řadí ve své práci. První typ otázek byl určený pro prostituty a byl směřován jak na 

pracovníky s homosexuální klientelou, tak i na pracovníky s heterosexuální klientelou. Tento 

typ jsem neuplatnila v práci, neboť jsem nedokázala zajistit příslušného respondenta. Druhý typ 

otázek byl určený pro společníky a gigoly. Otázky byly stejný jak pro společníky, tak pro 

gigoly, pouze jsem slovo „společník“ a „gigolo“ i jejich pořadí v otázkách měnila, podle toho, 

jakého pracovníka se jednalo.  

Odmítavá odpověď od jednoho společníka. 

„Dobrý den, 

 

omlouvám se,ale nemohu Vám bohužel vyhovět. 

Nejedná se totiž o prostituci,jelikož nejsem žádná prostitutka nebo prostitut. 

Mé služby jsou směřovány zcela jiným směrem a úrovní.Nezlobte se. 

 

S pozdravem xxx“ 

 

Sexuální pracovníci 

Společník č. 1: Profesionální společník, muž ve věku okolo 35 let, své služby propaguje na 

svých webových stránkách. Stylem a způsobem komunikace působí ze všech respondentů „na 

úrovni“, jako skutečný profesionál. Rozhovor jsme uskutečnili na základě e-mailové 

korespondence. Přál si zachovat anonymitu. Viz Příloha č. 3.1. 
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Gigolo: Muž  ve věku okolo 30 let, který sám sebe inzeruje jako gigolo v kategorii pánského 

eskortu. Rozhovor jsme uskutečnili na základě e-mailové korespondence. Přál si zachovat 

anonymitu. Viz Příloha č. 3.2. 

Společník č. 2: Muž ve věku okolo 20 let, který se považuje za společníka. Rozhovor jsme 

uskutečnili prostřednictvím chatu v poměrně přátelském duchu. Styl a způsob komunikace je 

zde poněkud horší, ve smyslu gramatiky a stylistiky.  Přál si zachovat anonymitu. Viz Příloha 

č. 3.3. 

Společník č. 3: Muž ve věku okolo 20 let, který se považuje za společníka. Rozhovor jsme 

uskutečnili prostřednictvím chatu v poměrně přátelském duchu. Styl a způsob komunikace je 

zde poněkud horší. Přál si zachovat anonymitu. Viz Příloha č. 3.4. 

 

7.3.1 Výsledky šetření 

1. Kdo všechno jsou Vaše klientky (věk, povolání, místo odkud pochází; popř. vzdělání, 

pokud jste s těmito informacemi obeznámen) 

Společník č. 1: „Klientky jsou různé, ale většinou jsou to ženy z vyšších kruhů, ale najdou se i 

ženy, které do této skupiny nezapadají. Co se týče místem odkud jsou, tak se nedá říci, že by 

převažovali např. ženy z Prahy. Jsou relativně z celé ČR, ale i ze zahraničí a dalo by se říci že 

jsou z větších měst.“ 

Gigolo: „spise movitejsi a vdane zeny kolem 36-58 veku,vetsinou turistky z ruska anglie 

nemecka a usa“ 

Společník č. 2: „Straší ženy většinou mají vysoké školí..“ 

Společník č. 3: „Věkové od 25-50 let, nejvíce jsou Ženy co jsou vdané za bohatý Může,jejich 

průměrný věk je 30-40 let,pak maminky na mateřské,co to dlouho neměli,a chtěli sex s mladým 

klukem,většina z nich z středočeského kraje a Praha...“ 

 

Shrnutí otázky 

Věkové složení je poměrně široké od pětadvaceti let do pozdního věku. Nejčastější skupinou 

jsou ženy věkové kategorie 40 – 50 let. Dále vyplývá, že klientky jsou většinou movitější či 

z vyšších kruhů. Často jsou zákaznicemi i turistky. Takto charakterizovanou skupinu můžeme 

označit jako standart. Avšak i zde existují výjimky, nezapadající do této standartní klientely 

 

2. Z jakých důvodů Vás vyhledávají (od těch nejčastějších po ty nejméně typické či časté) 

Společník č. 1: „Ženská klientela je odlišná od  té mužské, jelikož nevyhledávají pouze sex, ale 

spíše něco co jim chybí. (…) manžel tyto ženy dalo by se říci zanedbávají (ne po stránce sexu), 
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ale po stránce duševní (…) Ano, a pak je o i sex co ženy vyhledávají. Jak jsem psal shora, 

většina žen je stydlivá, ostýchavá a i když se jedná jen o sex, musí udělat první krok aby si 

někoho našla (…) Většinou si nás ženy najímají jako doprovod..“ 

Gigolo: „vetsina zen vyhledava gigola zduvodu ochutnat novy styl zabavy nebo je to pro turistky 

soucast turistickeho poznani v nastevnicke zemi„ 

Společník č. 2: „Nejvíce ze jim něco chybí a chtějí společnost a nejmíň něco neobvyklého..“ 

Společník č. 3: „Nejvíce mě volají na firemní večírky, některé z nich chtějí, společnou večeři ve 

2,kino, masáž atd... nejméně typocke mám že si nemají skym po povídat a volají mi„ 

 

Shrnutí otázky 

Nejčastěji si služby zejména společníka, kupují ženy, které mají zájem o doprovod na 

nejrůznější akce a společenské události, a ty, které cítí, že jim něco schází. Sexuální styk nebývá 

prioritou, ale má své zastoupení. Pro zahraniční klientky to může být pouhé rozšíření 

turistického zážitku nebo cílený druh turismu, vyzkoušet si služby společníka či gigola v jiné 

kulturní oblasti, v anonymitě. 

 

3. Mohl byste nějak charakterizovat Vaši klientelu? 

Společník č. 1: „Klientela je různá, a musím říct, že ji využívají i muži (musím podotknout že 

moje orientace je heterosexuální), ale převážně jsou to "stydlíni", kteří buď potřebují poradit 

nebo si Vámi ve společnosti zvednou ego před ženskou společností. Minulý týden jsem měl 

hluchoněmého klienta, který byl vášnivý obdivovatel umění a šachista. Prošli jsme pár muzeí a 

nakonec to skončilo partičkou šachů (samozřejmě že jsem prohrál..“ 

Gigolo: [nezodpověděl otázku] 

Společník č. 2: „Starší ženy co jsou doma zanedbavany“ 

Společník č. 3: „Nadržené maminky co se nudí a nevědí za co utrácet peníze„ 

 

Shrnutí otázky 

Klientela je velmi různorodá. Víceméně výpovědi respondentů u této otázky korespondují 

s charakteristikou první otázky. Určitou část tvoří i muži, byť v případě našeho respondenta, 

který s mužskou klientelou má zkušenosti, jedná se největší pravděpodobností o většinu z 

nabízených služeb vyjma služeb se sexuálním podtextem.  
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4. Co si myslíte o svých klientkách? 

Společník č. 1: „Co si myslím o klientkách? Nemůžete se na ně koukat jako na klientky. Jsou to 

obyčejné ženy, které hledají něco co jim v životě chybí, a je jedno zda je to sex, porozumění 

nebo například jen procházka parkem s někým s kým si popovídá a svěří se o svých věcech.“ 

Gigolo: „co si myslim o svych klientkach asi to vetsina to dela zduvodu uteku ze steteotypu nebo 

nejsou stastne v manzelstvi“ 

Společník č. 2: „Nic špatného“ 

Společník č. 3: „Nic,beru to jako praci a sem vděčný za klientelu co mám...jsou super“ 

 

Shrnutí otázky 

Jsou zde dva odlišné názory.  Část na ně nepohlíží jako na klientky, část se nese v neutrálním 

duchu, který je doplněn o pochopení proč využívají jejich služby. 

 

5.a) Co si myslíte, že si Vaše klientky myslí o Vás? 

   b) Co si myslíte, že si Vaše klientky myslí o Vaší profesi? 

Společník č. 1: a) „Tak tato odpověď se různí Jedni si myslí, že jsme vlastně prostituti a druzí 

si myslí, že jsme součást něčeho co jim nahrazuje něco co sami hledají u svých protějšků.“ b) 

„Tuto odpověď by vám asi lépe zodpověděli přímo klientky, jen vím, že mnoho jich tuto profesi 

odsuzuje.“ 

Gigolo: a) „vetsina klientek me berou jako cloveka co se snazi se svoji financni stranku zlepsit 

neberou to jako uchylactvia prizivnictvi po financích“ b) „co si mysli klientky o moji profesi je 

to ze pracovat a vydelavat penize jde i v tomto smeru v dnesni dobe osobne mi rekly ze svet je 

otevrenej a kazdej at si dela to co urci za vhodne,v americe je tento styl vydelku a profesi beznym 

stylem“ 

Společník č. 2: „Tak to nevím“ 

Společník č. 3: a)„Nevím,těžko říct,nějak sem se o to nezajímal, kdybych byl nějaký debil tak 

se mi Ty same Ženy nevolají ó další schůzky atd“ b) „Asi že sem Nadržený hovado“ 

 

Shrnutí otázky 

Z výsledků vyplývá, že část netuší, co si o nich klientky myslí a druhá část předpokládá, že jsou 

svými klientkami vnímány neutrálně. Okrajově jsou pak svými klientky vnímáni jako prostituti, 

a to spíše v negativním směru. Postoje k práci společníka či gigola se pohybují na rovině 

neutrální až odsuzující. 
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6.a) Co si myslíte Vy sám o své práci? 

   b) Co si myslíte o své práci v rámci společnosti? 

Společník č. 1: „Já to neberu jako práci. Vlastním stavební firmu, mám k tomu ještě tři eshopy. 

Beru to píše jako hobby..“ 

Gigolo: „o sve praci si myslim ze je to docasny styl zlepsit si finance“ 

Společník č. 2: „Ze sem jejich hračka“ 

Společník č. 3: „Je to divne,ale beru to jako praci každou jinou, Sem za to rád co delam“ 

 

Shrnutí otázky 

Zde vyplývá, že je to poměrně individuální, a každý z respondentů bere svou práci trochu jinak. 

Převládá však pozitivní názor, že je baví to, co vykonávají. 

 

7.a) Máte nějakou představu, co si myslí společnost o Vaši profesi? 

b) Popř. máte nějakou představu o tom, co si myslí o práci společníka Vaši známí a rodina, 

ať už to vědí či nevědí čím se živíte? 

Společník č. 1: a) „Společnost? Odsuzuje nás jako odsuzuje ženskou prostituci. Ale jsou to 

jedinci, kteří tak činní a jsou to ti, kteří říkají že by to dělat nemohli a přitom sex je přirozený a 

jít se bavit sic s cizí ženou než se svou např. partnerkou je úplně normální věc, kterou dělá v 

životě každý z nás.“ b) „Nevím o nikom z rodiny že by o mé profesi věděli. Co se týče přátel, 

tak jak jsem říkal, někteří to odsuzují (tam si myslím, že hraje velkou roli závist) a ostatní to 

berou normálně…“ 

Gigolo: a) „A co si myslí společnost o moji profesi,společnost nic netuší jak už jsem psal není 

to dobrá reklama na moji osobu“ b) „jak to vnimaji pratele je moje soukroma vec a pratele to 

nijak neresi jako ja neresim jestli z pratel je nekdo gay“ 

Společník č. 2: „Vědí ze sem kurva“ 

Společník č. 3: „přeji mi to“ 

 

Shrnutí otázky 

Podle respondentů, jejich práci společnost vnímá spíše negativně a odsuzují je. Se skutečností, 

že pracují jako společník či gigolo jsou obvykle seznámeni přátelé respondenta. Ti k této situaci 

většinou zaujímají neutrální postoj.  
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8.a) Co odlišuje Vaši profesi společníka od profese prostituta či gigola? 

   b) Myslíte, že společnost ví a rozlišuje profesi společníka od prostituta či gigola? 

Společník č. 1: [nezodpověděl otázku] 

Gigolo: a)„rozdil mezi spolecnikem a gigolem je asi jen v cizim nazvu ...a nabidkou sexu nebo 

jen pro spolecne chvile bez sexu“ 

Společník č. 2: s) „Ze nedělám jen sex ale společnost a zábavu“ b) „Ne“ 

Společník č. 3: a) „Řekl bych že je to jedno a to same; Po pravdě jako společník bych neměl 

mít sex s klientkama,ale pokovat chtějí máme“ b) „To nevim“ 

 

Shrnutí otázky 

Respondenti převážně vnímají termín společník, gigolo a prostitut jako synonymum. Nicméně 

připouštějí možnost, že v případě společníka není natolik podstatný sex či primárně o sex. 

 

9.a) Co Vy sám si myslíte o mužích, kteří se živí jako prostituti a gigolové?  

   b) Co si myslíte o těchto profesích? 

   c) Co si myslíte o ženské prostituci? 

Společník č. 1: [nezodpověděl otázku] 

Gigolo: [nezodpověděl otázku] 

Společník č. 2: a) „Nic neformálního každého je to věc“ b) … & „Vůbec nic“ 

Společník č. 3: a) „Nic,každé ho věc“ b) „Musí na to mít člověk a talent a vědět jak se chovat“ 

c) „Nic,to samé“ 

 

Shrnutí otázky 

Zde byli respondenti poměrně struční v odpovědích. Pokud jde o jiné formy mužské prostituce, 

prostituci obecně nebo o ženskou prostituci, jsou respondenti ve svém názoru neutrální a 

vnímají to jako individuální záležitost jednotlivce. 

 

10.a) Co si myslíte o Vašem ženském protipólů, o společnicích? 

     b) Myslíte, že úroveň a náplň práce společnic je na stejné úrovni jako práce společníků?  

     c) Pokud ne, v čem se podle Vás jejich práce liší? 

Společník č. 1: a) „Když řeknete někde na veřejnosti společnice (a nebo společní), každý si 

vybaví prostitutku někde z Václavského náměstí nebo z "veřejných domů". Ale  mezi společnicí 

a prostitutkou je velký rozdíl. Prostitutka Vám dá jen tu sexuální stránku rozkoše, ale společnice 

nebo společník  by se neměl zaměřovat jen na ten sex (i když je vyžadován), ale spíše na to aby 
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se klient s Vámi cítit dobře, aniž by k sexu došlo. Pak už nejsme společníci, ale pouze prostitutky 

a gigolové. (…) společnice jsou většinou najímány na obchodní schůzky či prezentace.“ b) 

„Naše práce  jsou identické, ale přesto asi v něčem rozdílné.“ c) „…Ale kdybych měl mluvit o 

náplni práce, tak je relativně stejná. Jen se liší trochu liší v tom, že u společnic stačí jen krása, 

štíhlé boky, dlouhé nohy a hezký úsměv. 

   U nás tyto vlastnosti většinou kompenzujeme tím, že jsme když to řeknu selsky "sečtělý", 

protože po mužských společnících se jaksi očekává, že oni budou ti kdo vede konverzaci, kdo 

baví okolí apod. Společnice sice by měla být taky sečtělá, ale nevyžaduje se po ní, aby ona 

lidově řečeno "bavila" ostatní. Už jen že tam je postačující.“ 

Gigolo: x 

Společník č. 2: a) „Vůbec nic“ b) „Trosku je“ 

Společník č. 3: a) „Jsou více sexy“ b) „Ne to není...“ c) „Společnice jsou lépe placené“ 

 

Shrnutí otázky 

Názor na společnice je v rovině estetické, kde respondenti zastávají názor, že tyto ženy jsou 

více atraktivní, což se od nich očekává. Náplň práce je s odchylkami spíše stejná, míní 

respondenti. 

 

11.a) Měla by být práce společníků či společnic oficiální profesí?  

     b) A práce gigolů, prostitutů a prostitutek? 

Společník č. 1: a) „Na jednu stranu na to živnost mít nemusíte, na druhou stranu ano. Ve 

volných živnostích to je pod bodem: Zprostředkování služeb. Mnoho společníků a společnic tuto 

profesi dělá "načerno" a všechny zisky putují do kapsy, ale  jak jste asi jistila z mých 

stránek […] ceny nejsou zrovna malé a i když klientela na to peníze má, rádi si tyto peníze 

odečtou ve svém účetnictví. A tak by tato profese mohla být oficiálně zapsaná v obchodním 

rejstříku“ 

Gigolo: a) „zlegalizovat praci prostituta je trestne a hodne rizikove;  práce gigolů oficiální 

profesí bohužel nejsme tak postmoderní stát jako je USA aThajsko aby se tato profese spolecnic 

prostitu zlegalizovala ikdyz profese jsou trestne a maji vysokou sanci pohlavnich chorob a 

každej nechce platit daň a % do statní pokladny„ 

Společník č. 2: a) „Ne“ b) „Ani jedno“ 

Společník č. 3: a) „Těžko říct..“ b) „To nevim klidně mohla“ 

 

 

http://www.damsky-spolecnik.webnode.cz/
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Shrnutí otázky 

Respondenti se rozchází v názorech na legalizaci. Lze konstatovat, že jsou názory na obou 

stranách, tedy souhlasné i nesouhlasné. 

 

12. Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky    

      a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům,  

      a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou. 

      Co si myslíte o této profesi, kam byste ji zařadil? Považuji sexuální asistenci za  

      prostituci? 

Společník č. 1: [nezodpověděl otázku] 

Gigolo: [nezodpověděl otázku] 

Společník č. 2: „Určitě ne; Je to pomoc nemocným i když psychicky“ 

Společník č. 3: „Ne není; To je Asistentka ....spíš bych to zařadil jako pomocná sestra, zdravotní 

bratr“ 

 

Shrnutí otázky 

Polovina respondentů na tuto otázku neodpověděla, druhá polovina dotazovaných se shodla, že 

sexuální asistenci nepokládají za prostituci a to z důvodu, že dochází k pomáhání 

znevýhodněným lidem. 

 

13. Z jakého důvodu jste se stal společníkem? 

Společník č. 1: „Nevím přesně z jakého důvodů jsem se stal společníkem nebo co mě k tomu 

táhlo, ale jednou jsem byl na večírku a byl jsem středem pozornosti a kamarád, který tento 

večírek pořádal mi několik dní na to sdělil, že jistá žena by měla zájem o mou společnost na 

jiném večírku. Bral jsem to z prvu z hecu a ze srandy. Ale když mě dotyčná žena pak doporučila 

své kamarádce a takto to pokračovalo dále, začal jsem to brát jako začátek něčeho zajímavého 

a zůstal jsem u toho a nelituji „ 

Gigolo: „moje rodina je rozhazena po svete takze jsem da se rict sam bez pomoci rodiny to je 

duvod proc musim obcas vzit kseft“ 

Společník č. 2: [nezodpověděl otázku] 

Společník č. 3: „Jednou sem byl to zkusit a za líbilo se mi to“ 
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Shrnutí otázky 

Z výpovědí vyplývá, že prvotní kontakt s práci společníka byl založen na vyzkoušení a následně 

na setrvání v této profesi neboť se jim práce zalíbila. Nelze vynechat i finanční stránku věci, 

která hraje svojí roli. 

 

14. Co byste si myslel, nebo jaký postoj byste zaujal, kdyby se někdo z Vašich blízkých 

přátel nebo někdo z Vaší rodiny se živil jako společník či společnice? 

Společník č. 1: [nezodpověděl otázku] 

Gigolo: „asi bych mu rekl jen to jestli vi co vse tato prace obnasi a jake to ma rizika,tot vse.“ 

Společník č. 2: „Normálně“ 

Společník č. 3: „Žádný“ 

 

Shrnutí otázky 

Jednotně vyplývá, že respondenti mají neutrální vztah k situaci, kdy by někdo z rodiny či 

blízkých přátel pracoval v prostituci. 

 

15. Ví o tom, že pracujete jako společník, Vaše rodina, přátelé či známý? 

Společník č. 1: „Někteří známý ano, rodina ne.  U mě je výhoda to, že mojí hlavní náplní práce 

je jiná činnost, než společník“ 

Gigolo: „pratele to nijak neresi“ 

Společník č. 2: „Ano vi“ 

Společník č. 3: „rodina ó tom ví a přeji mi to“ 

 

Shrnutí otázky 

Z šetření vyplývá, že se skutečností, že dotyčný pracuje v prostituci, jsou minimálně přátelé 

obeznámeni. 

 

16. Pracujete sám, nebo pracujete pro někoho či máte někoho, kdo Vám pomáhá, shání  

      klientky apod.? 

      Pokud s někým nebo pro někoho pracujete, jaký máte mezi sebou vztah? Jaké je  

      jeho/její chování k Vám a co si o ní a její / o něm a jeho práci myslíte? 

Společník č. 1: [nezodpověděl otázku] 

Gigolo: [nezodpověděl otázku] 

Společník č. 2: „Sám, vše“ 



84 
 

Společník č. 3: „Pracuji pro někoho,šéf a já; Jj vztah je normální,občas hektický ale jinak 

pohoda“ 

 

Shrnutí otázky 

Vzhledem k získání dvou odpovědí ze čtyř, které jsou rozdílné, nelze jednoznačně vyhodnotit 

tuto otázku. 

 

17. Je něco, co byste chtěl ke své práci společníka dodat? 

Na polední dobrovolnou otázku z respondentů nikdo neodpověděl. 

 

7.3.2 Shrnutí 

Klientela sexuálních pracovníků je poměrně pestrá, nicméně převládají ženy středního věku, 

okolo 40 až 50 let. Většinou z bohatších nebo vyšších kruhů. Nejčastějšími dvěma důvody 

koupě této služby jsou doprovodné akce a pocit, že klientkám něco chybí. Může jít i o zpestření 

turistické návštěvy země zahraničními klientkami, které tvoří určitý podíl klientely. Okrajově 

můžou být mezi klienty heterosexuálních společníků či gigolů i muži, kde služba 

pravděpodobně nemá sexuální podobu. Názory o svých zákaznicích se většinu nesou 

v neutrální tónině. Podobně jsou i na tom samy klientky, které také zastávají neutrální postoj 

k jednotlivcům z této profese. U názorů na samotnou profesi zastávají klientky neutrální či 

odsuzující postoj. Ve vnímán své vlastní práce společníka či gigola je postoj respondentů velmi 

individuální převažuje pozitivní postoj. Celkově však svoji profesi v rámci společnosti vnímají 

spíše negativně. Jejich postoj k ostatním formám mužské prostituce či mužům pracující v této 

sféře a k samotné ženské prostituci je neutrální. Velmi zajímavé je sledovat názory na vnímání 

samotných termínů společník, gigolo a prostitut, které v první řadě vnímají jako synonymum. 

Nicméně termín společník lehce vymezují oproti dalším dvěma pojmům, když konstatují, že 

v jeho případě sex není primární záležitostí. Společnice a jejich náplň práce vnímají s menšími 

odchylkami stejně jako svoji práci, kladou pouze důraz na vzhled společnic, který je více 

zásadnější. Nepodařilo se zjistit, zda sexuální pracovníci pracují sami nebo mají 

zprostředkovatele. Z šetření vyplývá, že začátek jejich činnosti se odvíjí od náhodného 

vyzkoušení práce společníka či gigola. Se skutečností, čím se živí se obvykle svěřují svým 

přátelům. Respondenti zastávají neutrální postoj k možnosti, že někdo z rodiny či přátel by 

pracoval v prostituci. K otázce legalizace prostituce nebo určité části, myšleno dle druhů 

sexuálních společníků a společnic, panoval nejednotný názor, na rozdíl od sexuální asistence, 

kterou nepovažují za druh prostituce.  
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 7.4 Zprostředkovatel 

Jedná se o velmi problematickou skupinu v navazování kontaktů. Nakonec jsem navázala 

kontakt s jedním manažerem pražského nejmenovaného nočního podniku, ve kterém se posléze 

uskutečnil polostrukturovaný rozhovor. Díky tomu jsem měla možnost využít metodu 

zúčastněného pozorování. Viz. Příloha č. 4.1. 

 

7.7.1 Noční podnik: 

Podnik se nachází v centru Prahy v budově, která se sama osobně neodlišuje od ostatních 

budov. Jako odlišení slouží výzdoba příslušná svým stylem do výzdoby typické pro noční 

kluby, například svítící siluety žen v oknech, přesto nebyla jinak zvláště výrazná. U dveří jsem 

zazvonila a byla puštěná dovnitř, kde se nacházela recepce, pro zákazníky místo, kde se platí 

vstup. Následně vstoupil manažer podniku, přivítal mě a pozval mě dál. Věci jsem si nechala 

na recepci a prošla jsem turniketem do klubu. Manažer byl elegantní, pěkný muž, středního 

věku, působící seriózním dojmem. Interiér podniku působil jako běžný, seriózní bar či klub 

v teplejších barvách. Bylo kolem osmé večerní, zákazníci zde zatím nejsou, ale podnik není 

prázdný, je zde rozmanitá skupina pěkných žen. Slečny sedí ve skupinkách u stolečků a povídají 

si. Vládne zde příjemná a přátelská atmosféra. Dívky jsou vyzývavě, ale navzdory tomu 

elegantně oblečené, jejich oděv by pravděpodobně odpovídal běžnému oblečení většiny žen 

v disko klubech, barech a jiných podnicích při večerní zábavě. Během rozhovoru musel 

manažer párkrát odejít něco vyřídit. Mezitím jsem nasávala atmosféru a prozkoumávala bar. Po 

rozhovoru je mi nabídnuto vstoupit a prohlédnout si místa, kam si slečny vodí své klienty. 

Následovala jsem manažera na konec baru a ocitla se ve velmi klidné části podniku, v části 

s pokoji, z nichž jsem si jeden mohla prohlédnout. Relativně velký pokoj, jemuž dominuje 

velká postel. Samozřejmostí pokoje je koupelna se sprchou. Místnost působí čistě, upraveně a 

pěkně. Neliší se od běžného vzhledu a vybavení hotelového pokoje. Tím skončila má prohlídka 

podniku. Při odchodu je klub více zaplněný, dorazili již první potencionální klienti, kteří se 

teprve rozkoukávají. Atmosféra se o moc neliší od mého příchodu, pouze zde hraje hlasitá 

hudba, barmani připravují drinky a některé ze slečen si již nepovídají mezi sebou ale i v poklidu 

s potencionálními zákazníky.  
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7.7.2 Rozhovor 

Rozhovor začal sám manažer, aby mě nejprve seznámil s fungováním svého podniku a 

především, aby se ujistil, zda bude v mé práci vystupovat anonymně1 a v důsledku toho se bude 

moci více otevřít ve svých výpovědí. 

„U nás si slečny pronajímají pokoje a slečny s námi podepisují ne smlouvu, ale prohlášení, že 

ty slečny si ten pokoj pronajímají za účelem eroticko-taneční produkce, která vylučuje vlastně 

pohlavní styk. (…) Zákazník jde čerpat show a slečny jsou umělkyně…“ 

 

Myslíte si, že má prostituce nějaký dopad na lidi, kteří se jí živí? 

„Já na to nedokážu koukat jen z pohledu mé práce, ale i z pohledu někoho, kdo se tím dříve 

zabýval. První, co mě napadá, že otázka je strašně špatná. Samozřejmě, že má, stejně jako jiná 

práce, dopad na to, co děláme. To, že lidé dělají jakoukoliv činnost, má dopad na ně. Ano má, 

jako jakákoliv jiná práce. Jakákoliv práce má pozitivní i negativní dopad na člověka. Ta práce 

má samozřejmě svá rizika, stejně tak má své velké výhody. Stejně jako jakákoliv jiná práce se 

pro některé lidi hodí víc, pro některé lidi míň, ne pro každého je určitě ta práce vhodná a 

samozřejmě ji dělají i lidi, pro které ta práce vhodná není.“ 

 

Pokud to budeme brát podle druhu prostituce, třeba silniční? 

„Zase já nevím, co si představíte pod slovem dopad. Opět oboje, výhody i nevýhody. Nemůžu 

mluvit za ulici, nemám s ní tolik zkušenost. Je tady spousta holek, co tu zkušenost mají, takže 

mám tu zkušenost zprostředkovanou. To, že asi mají nějakou negativní zkušenost, s tou třeba 

pouliční prostitucí, tak je možný, že díky tomu jsou tady. Ale nedokážu říct. Ano, jako, v té práci 

se dají vydělat velký peníze a žádný zaměstnání, kde člověk vydělává tak vysoké peníze, není 

bez rizika. Když někdo vydělává tak velký peníze a má tak velkou svobodu, kterou mu ta práce 

nabízí, tak jasně, že ta práce bude mít nějakou tu náročnou stránku.“ 

 

Myslíte, že je nějaký dopad na lidi, kteří si za sex zaplatí, at už pozitivní či negativní? 

„Kdybych si myslel, že ta práce nepřináší nic pozitivního, tak bych ji nedělal. Osobně si myslím, 

že ta práce samotná, že na ní není nic špatného, a to co je na ní problém je pohled té společnosti, 

která je jakoby pokrytecká, která ji vnímá jako to špatné. Problém společnosti není ta 

prostituce, ale obecně ten přístup k sexualitě. Sexualitu považujeme za něco strašně niterního 

a důležitého, vlastně přeháníme ten význam sexuality a nedokážeme se na ni dívat jako na 

jakoukoliv jinou lidskou činnost, protože ona je jakoukoliv jinou lidskou činností a bez ohledu 

na to jestli to má nějakou biologickou pudovost nebo něco takového. Stejně tak to můžu srovnat 
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s gastronomií, třeba jídlo, to má také nějakou biologickou potřebu, ale v gastronomii je z toho 

vlastně kulinářství a zážitky s tím spojené, tím vlastně na tom není nic přirozeného. Udělali 

jsme z toho zábavu. A stejně tak to může být i u té sexuality. Stále ji vnímáme jako něco, co patří 

do vztahu, co je spojené s city, já si to nemyslím. Myslím, že používání té sexuality může být 

velmi odlišené a také je velmi odlišené, v různých kulturách, třeba i u nás. Lidé používají 

sexualitu k různým účelům. Lidé, ti, co přichází čerpat nějaký sexuální zážitek do těchto podniků 

a k nám, tak ta jejich motivace může být různá. Velmi málo je to dnes nějaká substituční 

náhrada, že člověk je neschopný si obstarat sexuální zážitek jinde tak musí chodit do těchto 

podniků, to si myslím, že je minimální a tyhle lidi jsou spíše zákazníci jiných druhů prostituce. 

Sem chodí lidi zažít něco, co normálně nezažijí, třeba lidé, co nechtějí se svojí partnerkou sdílet 

určité zážitky, např. sadomaso. V případě nesouladu v sexualitě, nebo prostě hledání nových 

zážitků. Splnit si svoji nějakou sexuální představu. Já bych to možná nazval zážitková sexualita. 

Já třeba moc nevidím rozdíl mezi prostitucí a seznamkami, kde nabízejí různé sexuální zážitky, 

jen to vlastně dělají zadarmo. Sexualita je oblast jako jakákoliv jiná lidská činnost a jako 

jakákoliv jiná lidská činnost je zpeněžitelná.“ 

 

Co vy sám si myslíte o prostituci, prostitutkách, prostitutech? 

„Vy se mě vlastně ptáte na názor na prostitutky, ale to je obrovská skupina lidí. Já, když jsem 

tady začal pracovat, tak pro mě bylo obrovské překvapení, kdo tady všechno může pracovat. Já 

tady třeba potkal doktorandku, vedle holky, co se ani neumí odepsat. Vedle mámu od dětí, vedle 

studentky, vedle učitelky z mateřské školky a tak dál. Zase, kdybych si o nich myslel něco 

špatného, tak bych tady nemohl pracovat. Já mám k nim velký respekt, a k jejich práci. Takže 

těžko můžu takhle říct názor. Myslím si, že jsou to lidi, jako každý jiný a jsem přesvědčený, že 

99 % z nich, kdybyste se setkala s těmito lidmi nebo s těmito holkami někde v civilu, tak byste 

absolutně neměla potuchy, že dělá tuhle práci, a ty holky vypadají a chovají se úplne jinak než 

když jsou tady. Je tady plno holek, co vedou dvojí život. Což si myslím, že je určité riziko nebo 

náročnost, která je s tím spojena, a to je to, co jim jakoby působí tu největší přítěž… On jako 

není problém to, co se děje na pokojích, nebo ta samotná práce z 90 %, většina holek je 

v pohodě. Mnoho lidí a těch odborníku, se kterými mluvíte, který se s prostitutkami pořádně 

nesetkali. To mě třeba jako občas štve, že se vyjadřují sexuologové a psychologové, kteří se 

s tím nikdy nedostali do kontaktu a říkají, že tam vlastně není nikdo, koho by to bavilo. Tady je 

plno holek, které ta práce vlastně i baví, spojí příjemné s užitečným. Baví je to, můžou si vybírat 

zákazníky. Aby někdo tohle mohl dělat, tak to vyžaduje, aby byl emotivní, naladěný na toho 

zákazníka. Poznal, co se mu líbí, co se mu nelíbí. “  
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Kdo a proč se živí prostitucí? 

„Je to napříč povoláními. Motivace jsou samozřejmě různý. Většina holek, zvlášť těch cizinek, 

tak to dělají kvůli svobodě. Nemají žádného šéfa, který jim říká kdy má chodit do práce. 

Vydělávám si peníze pro sebe, ne na někoho jiného, není tady nikdo, kdo by mě buzeroval, 

poskytuje mi ta práce ohromnou svobodu. Samozřejmě do určité míry, třeba tady v tomto 

podniku jsem tady šéfem já, ale já nikomu neurčuji, kdy má chodit do práce, nebo jak má 

pracovat. Udělají si rezervaci a můžou přijít, nebo nepřijít, když se rozhodnou.  

Máme rezervační systém, který je poměrně transparentní systém, slečny si vlastně dělají 

rezervace v pronajímání těch pokojů, když se rozhodne, že nechce, tak si zavolá, že nepřijde, 

ona ani nemusí volat. Když si to chtějí pronajmout jednou za rok, tak si ho pronajmou jednou 

za rok, když každý týden… to je vlastně o té svobodě. Jsou holky, co mají nějaký velký životní 

sen, třeba cizinky, že chtějí hotel, restauraci či pizzerii, a spoustu z nich se to podaří, já mám 

spoustu kamarádek mezi nimi, co dneska už v tomto byznysu nejsou a otevřely si vlastní podnik. 

A jdou si zatím snem a pak jsou tady holky, co ji dělají, protože nic jiného dělat nechtějí, protože 

jsou líné, protože si myslí, že ta práce je jakoby někdy jednoduchá, a ono je jakoby jednoduchá, 

když si nechtějí vydělat moc peněz, když nejsou moc ambiciózní. Je to hrozně rozdílný, je tady 

hodně inteligentních holek, co to mají v hlavě spořádaný, a je tady plno holek, co vydělávají 

hodně peněz, jsou krásný, ale nemají moc vzdělání a chovají se jako primadony, a podle toho 

to taky vypadá. Je to velký kontrast, pak jsou tu matky od rodin, který živí rodinu, či jsou zvyklé 

na nějaký standart, nebo samoživitelky. Je tady holka, co studuje ve Francii a vydělává si tady 

na to. Proto jsem tak vyháklý, když vidím sexuology, když jediný, co dělali, je výzkum, kde 

seberou nějaké pouliční prostitutky, promluví s nimi a nedozví se nic. Já tady pracuji pět let a 

hrozně dlouho trvá, než se podaří získat tu důvěru, než vám ty lidi něco řeknou. Výzkumy, co 

jsem znal o prostituci, tak byly strašně zatížený tím, že byly hrozně povrchní, že ty lidi těm 

výzkumníkům vlastně nic neřekli. Nepřiznají vám, že se jim ta práce líbí, že zažívají častokrát 

orgasmus, že je to vlastně příjemný, vám jako výzkumníkům, sexuologům to neřeknou, ale když 

se s nimi znáte jako kamarád a máte k sobě blízko, tak se pak tyhle věci dozvíte.  

Pokud jako budete chtít, tak najdete nějaké negativní dopady, to je to, že se ti lidé snaží 

hledat ty negativní dopady. Negativní sociální dopad je subjektivně zatížený pojem, protože 

jestli tam patří např. to, že se ta holka nevdá, tak já to nevnímám jako něco negativního, že se 

rozhodne dobrovolně nemít děti, rodinu, já nevnímám jako negativní dopad. A to, že se ty holky 

rozhodnou používat své tělo, tak jak samy chtějí, tak to vnímám jako pozitivní, bez ohledu, že 

tím bourají nějaké společenské bariéry a dělají něco, co můžete z pohledu sociální vědy nazvat 

sociální patologií.“ 
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Myslíte, že ta práce nějak tu dívky poškozuje do budoucna? 

„Za první nedokážu říct, co je to poškození. Je třeba těžké z toho byznysu odejít, z jakékoliv 

práce, kde vyděláváte takovéto peníze, je těžké odejít. Držíte se tam, dokud to jde a kariéru 

končí, až když na to nemá. Jsou tu holky, co běžně mluví 5 jazyky, mají vysoké školy. Ženy, co 

tu jsou v 50 a jsou třeba ty nejúspěšnější.  

Je těžké odejít z té práce. Často se vrací, neboť zjistí, že nemá ty peníze v jiném 

zaměstnání a hodně jim vyhovuje ta svoboda. Takže z tohohle pohledu je těžké odejít, ale že by 

ty holky byly odepsaný, to si nemyslím. Pokud se to děje, tak to má často jiný důvody. Díky 

tomu, že se ta práce často pohybuje na hraně, tak to nedovoluje jakoby osvojit si základní věci 

– finanční gramotnosti. Ty holky ten zákon zatím nenutí si třeba platit sociální, daně, aby měly 

bankovní účty, hypotéku, aby vlastně dělaly běžné věci, co dělá normální člověk, ale ten systém 

je k tomu nenutí, protože je to v šedé zóně eminence. Mají peníze v hotovosti, bojí se zakládat 

účty, aby na ně nepřišla finanční policie… To spíše vede k tomu, že si během své kariéry 

neosvojí tyhle návyky a tohle je spíše poškozuje než to, že spí s někým za peníze. A také to, že 

na ně společnost nahlíží, tak jak nahlíží, že se musí skrývat a vést dvojí život, dvojí morálku, že 

musí podvádět a lhát, protože by je společnost odsoudila. Tak tohle vede k nějaké újmě. Na 

tomhle s těmi holkami pracuji, na té psychologické stránce, aby přestaly řešit, co si myslí okolí 

a byly sebevědomější.  

Ta ilegalita plodí to špatný a ne ta samotná práce. To, že se bojí, že se to dozví rodiče, 

že se bojí, že jim zavřou přítele, protože mu koupila auto, že ho budou podezřívat z kuplířství. 

Určitě je tu stigma, které se s nimi může nést i dál a samozřejmě to na ně někdy, někdo může 

vytáhnout. Jsou vydíratelný a je otázka, jak se s tím srovnají. Znám případy úspěšných žen, co 

odešly, vydělaly si peníze, a jsou dneska úspěšný, ale mohlo by jich třeba být víc. Společnost 

jim ale hází klacky pod nohy, tím jak je právě nutí žít v určitém stínu legality. Tohle je jako to 

negativní, ta šedá zóna, která nutí ty lidi pohybovat se na hraně.“ 

 

Jak na prostituci hledí společnost? 

„Hodně pokrytecky. Ta monogamie se ukazuje, že je taková nepřirozená, neudržitelná a tak lidi 

dělají spoustu věcí, který dělají a zároveň prostituci odsuzují. To považuji jako za pokrytecké.“ 

 

Myslíte, že se uvolňuje postoj společnosti k prostituci? 

„Dá se říci, že se rozvolňuje, ale furt je tam taková ta schizofrenie jak si nevíme rady s tou 

sexualitou. Celá historie naznačuje, jak jsme si nejistí se sexualitou, že se musíme držet 

nějakých pravidel, že ji nedokážeme brát jako nějakou uměleckou činnost. Ano, posouvá, ale 
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strašně pomalu, velkou roli hraje ta zákonnost, ve chvíli kdy je prostituce zlegalizována, tak ten 

postoj společnosti je jiný, neříkám, že je úplně ideální, ale je tam výrazně víc tolerance.“  

 

Myslíte, že existuje rozdílný pohled společnosti na mužského zákazníka a ženského 

zákazníka prostituce? 

„Určitě je tam dvojí metr. Bohužel, to co si může dovolit muž, tak si nemůže dovolit žena. V 

tomhle je to tvrdý, holka je vlastně kurva a kluk je gigolo a společník a je vnímám hrozně dobře, 

že na to má. Pokud to není prostitut pro muže, tak pokud je to gigolo, tak na chlapa ta společnost 

kouká rozhodně pozitivněji. Považuji strašně diskriminační, že někdo říká ženám, jak můžou se 

svým tělem zacházet. Přijde mi paradoxní, že by muži měli ženám říkat, jestli se tím můžou živit 

či ne?“ 

 

Kdo jsou klienti prostituce? 

„Tak úplně stejně jako tohle, potkáte tady třeba studenta, profesora, tatínka od rodiny. Vnímám 

to jako něco pozitivního, že ti lidé dokáží experimentovat s těmi zážitky, že k té sexualitě 

přistupují jako k něčemu hravému. Někdo rád chodí do divadla, někdo rád experimentuje. Lidi, 

co mají nějakou tu fantazii, vyzkoušet si to.“ 

 

Je zde nějaký rozdíl v mužské a ženské klientele? 

„Asi jo, asi to společnost vnímá tak, že je vlastně zoufalá. Sem chodí i některé ženy jako 

klientela, třeba v doprovodu muže na trojku, či se dívat. Někteří cizinci jsou třeba zklamaní, že 

tady nemáme mužskou nabídku. Kluk by se asi neuživil, kdyby tady byl jen pro holky, asi by 

musel být otevřený i pro chlapy. Myslím, že když o to má žena zájem, tak si to vyřeší diskrétnější 

cestou, právě kvůli tomu dvojímu metru. Když bude žena načapaná v takovémto klubu, tak to 

bude asi horší než u muže…“ 

 

Jaká atmosféra panuje mezi klienty a slečnami? 

„Někdy i agresivní, stávají se, ale dá se to ovlivňovat. Ten klub tomu může jít hodně naproti 

tomu, jak se tu lidi chovají. My se snažíme mít tady lidi, co umí komunikovat, máme tu lidi, co 

mají školení pro mimořádné situace a snažíme se to zvládat jinou cestou, a díky tomu se nám 

tu tyhle věci nedějí, nějaké násilí jen minimálně.  

Sednou si tady na bar a normálně se baví, pak se domluví, že spolu půjdou strávit na 

pokoj, anebo taky ne. Sem se i někteří vracejí. Jiné je to v naší další pobočce.  Holky tam stojí 

ve dveřích a je to celé rychlejší, není prostoj pro větší komunikaci, povídání si. Každé slečně 
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vyhovuje něco jiného, ale více je náročnější mít celou noc jednoho klienta, kterému se musíte 

věnovat celou noc, oproti druhé pobočce, kde má holka 10, 20 klientů za noc, ale nemusí se jim 

věnovat, není to tolik psychicky náročný, je to takové „šup šup“. S klientem na celou noc se mu 

musí pořádně věnovat.“ 

 

Jaká atmosféra panuje mezi dívkami a vámi, popř. dalšími zaměstnanci podniku?  

„Snažíme se o přátelské vztahy, snažíme se o vytvoření místa, kam se vracejí rády. Jistá rivalita 

mezi dívkami je, ale myslím, že dneska už pochopily, že je lepší spolupracovat. Kdyby tady byla 

dívka, co tady škodí, ničí kolektiv, tak by asi skončila. Proto jsou tady ty holky, i když nejsou 

klienti, přijdou strávit příjemný večer.“ 

 

Jak se slečny sebe nazývají? 

„Říkáme jim tady „umělkyně“. Hodně záleží od koho, když já přijdu a řeknu, ty kurvo, tak to 

vnímá v pohodě, protože jsme „její“, ale jinak asi nemají nějaký specifický, že by tomu dávaly 

jméno.“ 

 

Považuji sexuální asistenci za prostituci? (Sexuální asistence je placená služba, kterou 

vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, 

osobám s duševním postižením, seniorům, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich 

sexualitou.)  

„Prostituce je to určitě. Jak mluvím o těch pozitivních, vnímám to poměrně pozitivně, je to další 

rozměr toho, o čem jsme se bavili na začátku. Ty holky některé říkají, že jim to dává větší 

smysl.“ 

 

Měla by být prostituce brána jako normální povolání, být legalizovaná? 

„Samozřejmě, nelze popřít, že v této práci je spousta negativních věcí, že se může stát spousta 

nepříjemných věcí, včetně obchodu s lidmi atd., a ten stát nemá možnost to kontrolovat, protože 

to vlastně „neexistuje“. Nemůže kontrolovat privát, protože to oficiálně neexistuje, nemůže se 

vyžadovat nějaká hygiena… Kdyby byla prostituce legalizovaná, tak ten stát zároveň určuje, za 

jakých podmínek ta prostituce může být. Tohle všechno může stát vyžadovat až ve chvíli, kdy to 

zlegalizuje. Pracovním podmínkám by daleko více pomohlo, než neziskové organizace, které 

jsou potřeba, ale zejména pro tu pouliční prostituci, kdyby odpadnul konkurenční boj mezi těmi 

kluby. Ve chvíli, kdy kluby tak jako my, tak jak je to třeba v Německu, budou o ty dívky soupeřit 

tím, že jim budou nabízet podmínky, a ne že těm holkám budou třeba zakazovat chodit do jiných 
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klubů… a pak platí třeba pokuty, nechci říct, že dochází k otročení, ale třeba vydírání. A to je 

daný tím že to stát nemůže kontrolovat. My k nim přistupujeme jako k zákaznicím. Jsou pro nás 

primární zákazníci, sekundární zákazníci, jsou klienti, kteří sem přicházejí, a tak k nim 

přistupujeme, snažíme se jim zajistit co největší pohodlí. Na každém pokoji je alarm, jsou tady 

lidi, co jim zajistí marketing, kadeřníky, na cokoliv si vzpomenou, to dostanou, ale mnoho dívek 

na to nedosáhne. Je to poměrně výběrová záležitost. Holky, co tady jsou, tak jsou poměrně ty 

šťastnější. Spoustu jich odmítáme i s vědomím, že skončí na té ulici, kde je to nebezpečnější.“ 

 

Co hraje roli při vybírání slečen k Vám do podniku? 

„Komunikační schopnosti, angličtina je klíčová, aby se se mnou byla schopná domluvit i bez 

překladatele. Když nemluví ani na té základní rovině, tak bohužel. V průběhu několika dnů se 

ukáže, jestli dokáže odbourat ten stud, to už záleží na nich. Ten podnik je založen na tom, že se 

vlastně sám vyselektuje. Když nebude vydělávat, tak sem nebude chodit, neboť nebude mít na 

pronájem. Já je přijmu, když si myslím, že na to má komunikačně, vzhledově – i ty, do kterých 

byste to neřekli, jsou třeba mnohem úspěšnější, třeba je velmi příjemná na ty lidi, ale nemůže 

být úplně škaredá.  

Nerozhoduji, kolik vydělá, to mně je jedno, mně platí jen ten pronájem. Máme přijatý ze 

zahraničních klubů… Prostě platí pronájem a já neparazituji na jejím úspěchu, to, co vydělá, 

to už je na ní.“ 

 

Vadilo by Vám, kdy Vaši práci dělal někdo z rodiny? 

Vadilo by Vám, kdyby někdo z Vaší rodiny se živil prostitucí nebo byl klientem? 

„Kdyby se tím živila moje máma či setra, tak bych dneska dokázal říct, že bych byl pyšný. 

Obecně mám rád lidi, co překonávají konvence.“ 

 

Proč jste se rozhodl pro tuto profesi? 

„Protože jsem se tím zabýval a měl tenhle pohled, který dnes tady říkám; samozřejmě některé 

věci nevidím už tak idealisticky a naivně, jak třeba vyznívají.  

Třeba partner holky, který si od ní bere peníze, myslel jsem si, že tohle je typický pasák, 

ale ono to tak není, nebo je to daleko složitější. V minimálně případů jsem se dostal k tomu, že 

by docházelo k násilí či vydírání, většinou je to přes city.“ 
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7.7.3 Shrnutí 

Podnik, lidé a atmosféra v podniku byla příjemná a nenucená. Ze své návštěvy a rozhovoru 

jsem si odnesla kladný dojem. Rozhovor se nesl v přátelském duchu, nicméně první odpovědi 

působí dojmem, že se manažer snaží zaujímat lehce obranný postoj a své odpovědi formulovat 

tak, aby nevrhaly negativní světlo na prostituci.  

 Z výpovědi plyne, že prostituce má své dopady na lidi pracující v prostituci, stejně jako 

každá jiná práce, či jakákoliv jiná činnost. Prostituce skýtá svá pozitiva i negativa. Záleží také 

na jednotlivcích, do jaké míry je pro ně práce vhodná, někteří ji vykonávají i přes fakt, že pro 

ně není vhodná. Respondent má zkušenost především z místa svého působení. Zkušenosti z 

prostituce pouliční má pouze zprostředkovanou od jiných osob. Pravděpodobně to, že mají 

nějakou negativní zkušenost s tímto druhem prostituce, se může odrážet na tom, že změnily 

místo svého působení, z ulice do bezpečnějšího prostředí. Práce, která na sebe váže vysoké 

výdělky, má vždy svá rizika. To platí i v prostituci. Negativní dopady se dají vždy a ve všem 

nalézt. 

 Negativem, či problémem, může být problematičnost odchodu z prostituce z důvodu 

finanční a svobody, kterou jim práce přináší. Opět se tento problém neliší od jiného odchodu 

z jiného druhu práce s takto vysokým finančním ohodnocení. Část žen se po odchodu opět 

vrací. Negativem je určitě neosvojení si základních věcí, jako je finanční gramotnost. Dále pak 

pohled společnosti, který je nutí vést dvojí život a může na nich zanechat určitý druh stigmatu. 

Dvojí život je to, co přináší sexuálním pracovnicím a pracovníkům problém. Respondent se ve 

své práci snaží s dívkami pracovat a pomoc jim odbourat negativní pocity plynoucí z postoje 

společnosti a pomoc jim býti sebevědomější. 

 Společnost nahlíží na prostituci velmi pokrytecky. Problém však není prostituce sama o 

sobě, ale negativní pohled společnosti, která má primárně problém se sexualitou. Prostituce je 

jako jakákoliv jiná lidská činnost, pouze společnost nedokáže správně uchopit sexualitu tak, 

aby si ji dokázali vychutnat. Společnost má dvojí metr na ženu a na muže jako na klientelu. To 

co si může dovolit muž, si nemůže dovolit žena. Postoj se uvolňuje, ale velmi pomalu. 

Zlegalizování by mohlo pomoci obrazu prostituce ve společnosti. 

 Dotazovaný je pro legalizaci prostituce. V prostituci je spousta nepříjemných věcí, které 

stát nemůžou díky ilegalitě kontrolovat. Pokud by došlo k legalizaci, stát by určil podmínky. 

Odpadl by i konkurenční boj podniků o dívky ve stylu, kdy je dívkám zakazováno chodit i do 

jiných podniků. Pomohlo by to v pojímání sexuálních pracovnic jako zákazníků nočních 

podniků. To co, je na prostituci špatné, je ilegalita.  
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 Názor na sexuální pracovnice a pracovníky, je problematický, neboť jde o velkou 

skupinu lidí. Nicméně si obecně o nich nemyslí nic špatného, jinak by se práci nemohl věnovat. 

Naopak zastává k nim a k jejich práci respekt. Sexuální pracovnice a pracovníci se neliší od 

ostatních lidí a málo kdo by poznal, čím se živí. Většina z nich žije dvojím životem. Spektrum 

žen v prostituci je velmi široké, od cizinek, přes studentky až po matky od rodin, od vzdělaných 

žen po ty, které se ani neumí podepsat. Motivací k výkonu práce je svoboda a finance. Jedna 

část sexuálních pracovnic má velké životní cíle a sny a spoustě z nich se to podaří, na druhou 

stranu by jich mohlo být více. Druhá část žen je zde, protože nechtějí dělat nic jiného a pokud 

nejsou moc ambiciózní, je pro ně práce poměrně jednoduchá.  

 Klientela je taktéž velmi rozmanitá, obvykle jsou to muži. Ženská klientela je 

minimální, přicházejí většinou jako doprovod s mužem. Postoj manažera na klienty je pozitivní. 

Líbí se mu, když si lidé umí užívat své sexuality. Vztahy mezi zákazníky a sexuálními 

pracovnicemi se nevymykají normálnímu chování. Výjimečně dochází ke konfliktům, na který 

mají však připravený vyškolený personál. Celkově se podnik snaží jít tomuto potencionálnímu 

problému naproti, aby mu předcházel. Pro dívky je jednodušší mít více klientů za noc, kde se 

minimalizuje komunikační stránka. Náročnější po psychické stránce je mít jednoho či dva za 

noc, kdy se jim slečna musí mnohem více věnovat. Motivace klientů je velmi různá. U tohoto 

druhu prostituce hraje neschopnost si nalézt sexuálního partnera, jako důvod k návštěvě 

nočního podniku, minimální roli, to bývá záležitostí jiného druhu prostituce. Do těchto podniků 

přichází klientela převážně z důvodu zažít, to, co se vymyká běžnosti, zažít, to co nechtějí či 

nemůžou prožívat s partnerkou, a z důvodu hledání nových zážitků. 

Vztah na pracovišti mezi sexuálními pracovnicemi a manažerem jsou v přátelské duchu. 

Slečny i mezi sebou spíše spolupracují.  Celkově místo je příjemné, tak, aby se lidé rádi vraceli. 

V klubu se dívkám říká „umělkyně“. Dívky si pronajímají pokoje pro svoji „show“. Platí pouze 

za pronájem pokoje. Je pouze na nich, jak často dochází a rezervují s místnost. Pokoje jsou 

vybavené alarmem. Celkově podnik nabízí slečnám mnoho doprovodných služeb. Nicméně, 

v podniku se neuchytí každá. Nutná je komunikační schopnost, zejména pak angličtina. Vzhled 

také hraje roli, ale uchytit se může i průměrná dívka, která si klienty dokáže získat svojí 

přívětivostí. Zda na to psychicky má, se brzy ukáže. Na tomto principu se podnik vlastně sám 

vyselektuje. 

Dotazovaný zastává názor, že odborníci zabývající se prostitucí, málokdy navážou 

dostačující kontakt se sexuálními pracovnicemi, tak aby mohli získat relevantní výpovědi, 

popřípadě jsou ovlivněni vyselektovanou skupinou respondentek určitého druhu prostituce, 

například pouličních sexuálních pracovnic. 



95 
 

 Kdyby někdo z jeho blízkých pracoval v prostituci, byl by na dotyčného pyšný. Pro 

práci manažera nočního podniku se rozhodl z důvodů, že se tím již předtím zabýval a díky 

postoji k prostituci, kterou zastává. Respondent celkově zastává názor, že kdyby mu jeho práce 

nepřinášela nic pozitivního nebo by si myslel, že není dobrá, tak by se jí nevěnoval. 

 

  



96 
 

7.8 Odborníci 

Při svém terénním výzkumu se mi během letošního jara podařilo uskutečnit tři rozhovory 

s odborníky z oblasti psychologie a sexuologie. S  MUDr. Trojanem, prvním respondentem 

z této oblasti, jsem uskutečnila rozhovor při osobním setkání, stejně jako se svým druhým 

respondentem, Prof. PhDr. Weissem. Třetím a posledním respondentem se stal MUDr. Uzel, s 

nímž jsem rozhovor vedla prostřednictvím e-mailové korespondence.  

 

Odborníci 

MUDr. Ondřej Trojan, FECSM – psychiatr, sexuolog 

Vedoucí lékařského oddělení TH kliniky. Je členem pro sexuální medicínu v Evropské 

společnosti, České neuropsychiatrické společnosti a Slovenské sexuologické společnosti. 

Působí i jako soudní znalec. Specializuje se na terapii sexuálních poruch, psychoterapii 

sexuálních deviací, párovou sexuální terapii a další. (Anonym, 2017) Viz Příloha č. 5.1. 

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. – sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut 

Vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. FK 

UK. Profesor na katedře psychologie FF UK a samostatný vědecký pracovník. Působí jako 

soudní znalec. Specializuje se na problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviací, 

charakteristiku sexuálních agresorů, zkoumání transsexuálů, orgastické funkce žen a další. 

(Anonym, 2017) Viz Příloha č. 5.2. 

MUDr. Radim Uzel, CSc. – gynekolog, sexuolog 

Externí pracovník Univerzity Karlovy a vysokoškolský pedagog. Člen vědecké rady 

Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, a dalších rad. (Anonym, 2017) Viz 

Příloha č. 5.3. 

 

7.8.1 Výsledky šetření 

1. a) Myslíte si, že má prostituce nějaký dopad na lidi, kteří se jí živí?  Pokud ano, jaký  

        dopad? 

    b) Liší se tento dopad u pohlaví? 

Trojan: a) „Je to náročné povolání a jako každé náročné povolání může mít dopadů spoustu. 

Nejde o to, jestli je to hlavní zdroj příjmů a je na tom ta žena závislá nebo třeba muž, 

pochopitelně to je stejný, anebo jestli je to příležitostná praxe, jestli je k tomu donucená, což je 

samozřejmě mnohem náročnější a s většími šrámy na duši, než když to dělá sama, a když to 

třeba dělaná nějaká studentka při studium jenom, aby si přilepšila. Pokud zůstane zdravá po té 

http://www.thklinika.cz/ondrej-trojan/
http://cssmweb.webnode.cz/products/prijmeni-jmeno-i-/
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tělesné stránce, tak to nemusí mít naprosto žádný. Takže ta škála je od nula po velké.“ b) „To 

si nejsem jist. To by bylo dobrý téma, pro nějaký průzkum.“ 

Weiss: a) „Samozřejmě má. Má to negativní dopad na prostitutky, dle našich výzkumů u 

pražských teda komerčních sexuálních pracovnic jsou vystaveny například zvýšené 

pravděpodobnosti toho, že se stanou obětmi trestného činu, především pak znásilnění, ale i 

jiného násilí. Má to rovněž negativní dopad na jejich psychiku a samozřejmě i na jejich 

partnerský a sexuální život. Bylo velmi zajímavé, že jsme zjistili, že statisticky významně více se 

jich definuje jako homosexuálně orientované a žijící v trvalém partnerském stahu se ženou. Na 

víc je známo, a prokazuje to i náš výzkum mezi komerčními sexuálními pracovnicemi, že velká 

část z nich podstatně více, než je tomu u obecné populace žen byla v dětství, tedy do patnácti 

let věku zneužita dospělou osobou.“ b) „U mužů provádějí homosexuální prostituci především 

heterosexuální dospívající a mladí muži. U velkého procenta z nich se jedná především o způsob 

získávání peněz na drogy, protože značná část z nich je závislá nebo alespoň experimentuje 

s takzvanými tvrdými drogami. U ženských sexuálních pracovnic je to podstatně méně, než je 

tomu u těch mužských. Samozřejmě žádné pozitivní dopady tento způsob obživy nemá kromě 

finančního zisku. 

U heterosexuální mužské prostituce jde o něco, většinou o něco úplně jiného než prosté 

sexuální uspokojení zákaznic. Tito muži velmi často plní kromě sexuální role spíše roli  

doprovázející, společenskou, reprezentativní, a to především proto, že ženská sexualita je 

samozřejmě odlišná od mužské. Ženská sexualita méně tenduje k pohlavním stykům 

anonymním, nebo jednorázovým, nebo komerčním, než je tomu u mužů. Proto je taky mužská 

heterosexuální prostituce podstatně méně rozvinutá než ta ženská. 

Mužská komerční sexuální živnost, jak homosexuální, tak heterosexuální, samozřejmě 

podobně jako ta ženská prostituce je spojena s negativními sociálními jevy, a to především 

právě s drogovou kriminalitou, finanční kriminalitou, násilnou kriminalitou a podobně. Po 

psychické stránce jednoznačně prokazujeme mezi komerčně sexuálními pracovníky a 

pracovnicemi zvýšenou konzumaci alkoholu, zvýšenou konzumaci drog, zvýšený výskyt depresí, 

pokusů o sebevraždy, ale i obecné kriminality.“ 

Uzel: „Prostituce je především obtížné a rizikové zaměstnání. Při jejím provozování hrozí 

onemocnění sexuálně přenosnou nemocí. U ženské prostituce navíc ještě nebezpečí násilí a 

tělesného ublížení. Dále je ještě prostituce často spojena s mnoha trestnými činy (drogová 

závislost, gamblerství, krádeže).“ 
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Shrnutí otázky  

Obecně lze konstatovat, že je prostituce především náročné a obtížné povolání. Dále je 

prostituce zatížená nebezpečím újmy po zdravotní stránce, zejména sexuálně přenosnými 

nemocemi. U ženské prostituce hrozí násilí tělesné a sexuální, často je pojena s trestnými činy. 

Názory, zda má prostituce vždy negativní dopady na prostituující lidí, se rozchází. Na jedné 

straně zde máme názor MUDr. Trojana, že dopady nemusí být žádné, na straně druhé názor 

Prof. PhDr. Weisse, že neexistuje, vyjma finančního přínosu, žádný pozitivní dopad, pouze ten 

negativní. Ženská prostituce se od mužské prostituce výrazně neliší, snad jen větší mírou 

nebezpečí násilnictví.  

 

2. a) Myslíte, že má nějaký dopad na lidi, kteří si za sex zaplatí? Pokud ano, jaký dopad? 

    b) Liší se tento dopad u pohlaví? 

Trojan: „Když se k tomu rozhodnou dobrovolně tak na nejvýš můžou být nespokojení.“ 

Weiss: a) „Ochota platit za sex vždy souvisí s hierarchií hodnot daného člověka. Pokud mu 

hodnotové postoje toto umožnují a necítí žádné pocity viny a podobné pro uspokojení 

sexuálních potřeb, tak nepředpokládám, že by to pro něho mělo nějaké negativní důsledky na 

jeho psychiku do budoucna.“ b) „Neliší u pohlaví, odvíjí se to od toho hodnotového postoje, 

navíc je nutné zdůraznit, že zatímco žena, každá žena i třeba jednonohá nebo jinak 

hendikepovaná vždy najde muže, který s ní bude ochoten souložit. Pro mnoho mužů sociálně, 

tělesně nebo jinak hendikepovaných zůstává komerční sex jediným způsobem, jak realizovat své 

partnerské sexuální potřeby.“ 

Uzel: „Všechna výše uvedená nebezpečí mají dopad nejen na poskytovatele, ale i na 

konzumenty sexuálních služeb.“ 

 

Shrnutí otázky  

Převládá názor, že zákazníci komerčního sexu, kteří vyhledají prostituci dobrovolně, ať se jedná 

o ženu či muže, nepociťují na své osobě negativní dopady.  

 

3. Co vy sám osobně si myslíte o prostituci, prostitutkách a prostitutech? 

Trojan: „V rámci společnosti jako nedoceněná“ 

Weiss: „Já jako odborník spíše se snažím pouze komentovat, než hodnotit. Hodnocení 

nechávám etikům, farářům, filozofům.“ 

Uzel: „Vzhledem k tomu, že jsem lékař, nemohu nikoho odsuzovat. Promoční přísaha mne 

zavazuje k tomu, abych pomáhal a léčil.“  
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Shrnutí otázky  

Respondenti nezaujímají k prostituci či některé z její části názory vztahující se k vlastní osobě. 

 

4. Kdo a proč, podle Vás, se prostitucí živí? 

Trojan: „No buď ženy nebo muži, někdy i děti“ 

Weiss: „Jsou různé druhy prostituce. Existuje prostituce velmi exkluzivní, kterou provádějí i 

vysokoškolsky vzdělané ženy, které si ty například vydělávají na studium, nebo na přilepšení 

k životnímu standartu. Pak je prostituce prováděná mladými manželkami malých dětí, které 

eventuálně nemají jinou srovnatelně výnosnou možnost, jak si vydělat. Prostituce, která je 

prováděna v klubech nebo na privátech k tomu určených, ale existuje i samozřejmě prostituce 

pouliční, kterou provádějí v naprosté většině ženy, méně vzdělané, sociálně nebo mentálně 

hendikepované. Takže vlastně ženy, které se živí prostitucí, nebo poskytují příležitostný sex za 

peníze, tvoří velmi široké spektrum žen, které těžko lze charakterizovat nějakými jednotnými 

rysy nebo charakteristikami.“ 

Uzel: „O tom existuje spousta výzkumných prací, které jistě v rámci své práce prostudujete. U 

neinformovaných lidí zde panuje spousta falešných představ, které jsou navíc živeny brakovou 

literaturou a bulvárním tiskem.“ 

 

Shrnutí otázky  

Obecně lze konstatovat, že se jedná o široké spektrum lidí, zejména žen z různých vrstev, 

s různým vzděláním. Jako důvody zazněly finanční důvody a zlepšení životního standartu.  

 

5. Kdo jsou klienti a proč tyto služby vyhledávají? 

Trojan: „Ty vycházejí z běžné populace. Já myslím, že by to byl úplně normální vzorek, který 

by se rovnal reprezentativnímu vzorku naší populace, co do vzdělání a věku. Samozřejmě budou 

asi převažovat lidé středního věku, nebude tolik zastoupeno těch mladých, dospívajících a 

mladých dospělých a velmi starých, kteří zas mají zdravotní potíže a mají jiné starosti.“ 

Weiss: „Velmi různorodá vrstva mužů, a jak jsem už zmínil, každý pátý český muž má tuto 

zkušenost.“ 

Uzel: „Příčin vyhledávání prostituce je celá řada, u mužů považuji za zajímavé, že často 

udávají oblibu orálního styku, který jim jejich partnerky odmítají, a prostitutky naopak rády 

poskytují (je to pro ně pohodlnější). Často také hraje roli potřeba nadřazeného postoje 

spojeného se zaplacením služby.“  
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Shrnutí otázky  

Obecně lze konstatovat, že všechna klientela bývá velmi rozmanitá a je zastoupená normální 

vzorkem společnosti, z nichž má až každý pátý muž zkušenosti s komerčním sexem. Co se týká 

ženské klientely, můžeme je považovat část normálního vzorku, nicméně výslovně nebyla 

zohledněna respondenty. Důvody k vyhledání komerční sexuální pracovnice je potřeba 

uspokojit sexuální nároky, které se jim nedostávají, jmenovitě orální styk, a potřeba 

nadřazeného postoje. 

 

6. a) Jaký postoj, podle Vás, zastává společnost k prostituci a proč tomu tak je? 

     b) Myslíte, že se uvolňuje postoj veřejnosti k prostituci? 

     c) Kdo, podle Vás, zastává nejvíce tolerantní postoj, a kdo naopak shledává prostituci  

     nejvíce netolerantně? 

Trojan: „To nevím, jaký zastává. Nečetl jsem žádný pozitivní výzkum, který by byl zaměřený na 

postoje naší společnosti k prostituci, takže se k tomu vlastně neumím vyjádřit.“ 

Weiss: a) „Samozřejmě pohled společnosti nebo postoje společnosti vůči prostituci jsou spíše 

negativní. Ale nutno zdůraznit, že podle našich výzkumů česká populace má k prostituci 

nejliberálnější vztah ze všech srovnatelných výzkumů v jiných zemí. Takže česká společnost 

obecně je v sexuálních otázkách velmi liberálním a platí to samozřejmě i pro komerční sex. 

Podle našich statistik přibližně 20% českých mužů má zkušenost s komerčním sexem v roli 

zákazníků. Ovšem přibližně 3% českých žen uvádí, že někdy už poskytlo sex za peníze. Takže ta 

zkušenost s komerčním sexem jak v roli poskytovatele, tak i v roli konzumentů, není úplně 

zanedbatelná.“ b) „Sexuální postoje se nejvíce změnily a uvolnily po revoluci. V 90. letech, 

tedy to souviselo s tím, že předtím mnoho tabuizovaných témat najednou se otevřela v této 

oblasti, informovanost populace vzrostla. Nejmarkantněji se to projevilo v realizaci postojů 

k homosexualitě, ale právě i ve vztahu k ostatním sexuálním otázkám. Od těch 90. let ty postoje 

zůstávají přibližně na stejné úrovni tolerance.„ c) „Je to stejné jako všude ve světě. Tolerance 

vůči sexuálním otázkám včetně komerčního sexu souvisí především se vzděláním, velikost místa 

bydliště, a s věkem. Tedy nejkonzervativnější postoje vyjadřují starší věřící z malých sídel, 

z malých obcí, s nižším vzděláním.“ 

Uzel: „Nikde na světě neexistuje jednotný postoj celé společnosti, naopak zde panuje značná 

pluralita názorů. Mylný postoj spočívá třeba ve snaze prostituci omezit různými drakonickými 

zákony a přísněji trestat. Je zřejmé, že demokratický režim se chová k prostituci shovívavěji a 

více tolerantně než režimy totalitní.“ 
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Shrnutí otázky  

Postoj společnosti k prostituci je spíše negativní. Nicméně společnosti s demokratickým 

režimem jsou více tolerantnější, zejména pak naše česká společnost je velmi liberální 

k sexualitě obecně, tedy i ke komerčnímu sexu. Postoje k sexualitě se uvolnily po revoluci, 

zejména pak v oblasti homosexuality, od té doby zůstává tolerance na podobné úrovni. 

Tolerance pak souvisí s kategoriemi věku a velikosti místa bydliště jednotlivců. 

 

7. Myslíte si, že společnost dělá rozdíly mezi tím, když se prostitucí živí žena a když  

    muž? 

    Pokud ano, jaké jsou ty rozdíly a čím jsou způsobeny? 

Trojan: „To popravdě řečeno taky nevím.“ 

Weiss: „To nevím“ 

Uzel: „I tyto názory mohou být ve společnosti různé. Jak mužskou, tak ženskou prostituci je 

zapotřebí považovat za negativní jev, a hlavně usilovat o to, aby způsobila co nejmenší 

společenské a zdravotní škody.“ 

 

Shrnutí otázky  

Zde si respondenti nejsou jistí, jak společnost vnímá ženu jako sexuální pracovnici či muže jako 

sexuálního pracovníka. 

 

8. Myslíte si, že společnost vnímá jinak, když si za sex zaplatí muž a když žena? 

     Pokud ano, jaké jsou ty rozdíly a čím jsou způsobeny? 

Trojan: „Myslím si, že každá společnost je tolerantnější k mužům jako zákazníkům prostitutek 

než k ženám coby zákaznicím, at už prostitutek nebo teda prostitutů. Ale jako zákazníci, že jsou 

tolerovanější muži.“ 

Weiss: „Společnost je obecně tolerantnější vůči komerčním sexuálním stykům mužů než žen.“ 

Uzel: „Mužská poptávka po neosobní anonymní kopulaci je mnohem častější. Žena většinou za 

sex neplatí.“ 

 

Shrnutí otázky  

Z výzkumu plyne, že žena coby zákaznice prostituce je vnímána přísněji než muž coby 

zákazník, k němuž je společnost tolerantnější.  
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9. Sexuální asistence, považujete ji za prostituci, nebo něco jiného, něco, co se vymezilo    

    prostituci? 

Trojan: „Ne. Protože to není primárním cílem získávání peněz. Takže pokud jde o skutečně 

kvalifikované lidi, kteří na tomto poli pracují, a jejich cílem je pomoci tomu druhému a není 

primární cíl, že za to dostanou peníze. Prostituce je jako prodávaní sexuálních služeb bez 

nějakého hlubšího zaujetí.“ 

Weiss: „Považuji to za užitečnou prostituci“ 

Uzel: [nezodpověděl otázku] 

 

Shrnutí otázky  

Na příkladu sexuální asistence lze vidět problematičnost v definování a pojímání samotné 

prostituce. Názory na asistenci se zcela odlišují i na poli odborníků. 

 

10. Měla by být prostituce legalizovaná? 

Trojan: „Myslím, že by to z hlediska finančního, bylo daňového přínosem.“ 

Weiss: „Osobně, jsem zastáncem holandského systému, kdy místní komunita ústy svých 

zvolených reprezentantů bude rozhodovat, zda bude na území té obce prostituce legální a 

eventuálně na kterém místě.“ 

Uzel: [nezodpověděl otázku] 

 

Shrnutí otázky  

Nepanuje zde jednotný názor, ale obecně nese pohled na legalizaci prostituce v kladnějším 

tonu. 

 

7.8.2 Shrnutí 

Práce v sexuálním byznysu je především náročné, obtížné a spojené s rizikovými faktory, jako 

jsou trestné činy. Hrozí riziko tělesné újmy, zejména v oblasti sexuálně přenosných chorob 

nebo při napadení. U mužů je to poměrně stejné s menší mírou nebezpečí napadení. Nepanuje 

jednotný názor, zda musí či nemusí být negativní dopad na lidi pracující jako sexuální 

pracovníci. V případě dopadu na klienty převažuje kladný postoj, negativní dopad je 

nepravděpodobný. Respondenti se zdržují osobního hodnocení prostituce a jednotlivých částí. 

Spektrum lidí živících se prostitucí je široké, důvody jsou především finanční. Stejně rozmanitá 

je klientela, které se často nedostává uspokojení určité sexuální potřeby. Postoj společnosti se 

uvolnil po revoluci, nicméně nyní víceméně stagnuje. Všeobecně je postoj společnosti spíše 
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negativní, nicméně česká společnost je poměrně tolerantní. Z výzkumu nevyplývá, zda dochází 

k rozdílnému vnímání žen a mužů pracujících v prostituci, ale společnost je více tolerantní 

k mužům v rámci sexuality, a to se jistě projevuje v rozdílném vnímání žen a mužů jako 

klientely prostituce. Pluralita panuje v názoru na sexuální asistenci, kde se uspokojivě 

nepodařilo zjistit, zda je sexuální asistence stále prostituce, či nikoliv. Na otázku legalizace 

respondenti také neopověděli stejně, nicméně nepanuje názor, že by měla být zakázaná.  
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7.9 Právo 

V současnosti není prostituce v očích legislativy ani povolena a ani zakázána. Zákon pokračuje 

ve svém aboličním přístupu. Ženy a muži, kteří pracují v prostituci jako sexuální pracovnice a 

pracovníci, nemohou být za tuto činnost trestně stíháni. Není jim ale ani umožněno podnikat 

v této oblasti. (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013) Prostituce je vyloučena ze 

živnostenského podnikání podle § 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož „nabízení nebo 

poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb“. (Anonym, 

2017) To, co je na prostituci nelegální, jsou doprovodné jevy – kuplířství, obchodování s lidmi, 

omezování osobní svobody, daňové úniky, veřejné pohoršování a další. (Šídová, Poláková, and 

Malinová, 2013) 

 

Příklady některých trestných činů jakožto možných doprovodných jevů prostituce z trestního 

(Anonym, 2017): 

Trestný čin – Kuplířství § 189 „Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k 

provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným…“ (Anonym, 2017) 

Trestný čin – Znásilnění § 185 „Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou 

jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho 

bezbrannosti.“ (Anonym, 2017) 

Trestný čin – Sexuální nátlak § 186 „Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou 

jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému 

chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti..[...] Stejně 

bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, 

k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého 

postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.“ (Anonym, 2017) 

Trestný čin – Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí § 190  „Kdo provozuje prostituci v 

blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo 

určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí..[...] Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje 

provozování prostituce v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, 

které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí…“ (Anonym, 2017) 

Trestný čin – Šíření pornografie  § 191 „Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí 

veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří 

fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se 
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projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje 

pohlavní styk se zvířetem…“ (Anonym, 2017) 

Trestný čin – Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií § 192  „Kdo přechovává 

fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje 

nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem..[...] Kdo vyrobí, doveze, vyveze, 

proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak 

jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, 

které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo kdo kořistí z 

takového pornografického díla…“ (Anonym, 2017) 

Trestný čin – Svádění k pohlavnímu styku § 202 „Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti 

nebo jinému za pohlavní styk s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné 

srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo prospěch…“ 

(Anonym, 2017) 

Trestný čin – Obchodování s lidmi § 168 „ Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, 

ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito  k pohlavnímu styku nebo k jiným 

formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla..[...] k 

otroctví nebo nevolnictví…“ (Anonym, 2017) 

Trestný čin – Šíření nakažlivé lidské nemoci  § 152 „Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší 

nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí…“ (Anonym, 2017) 

Trestný čin –  Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti  § 153 „Kdo z nedbalosti způsobí 

nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí..“ (Anonym, 2017) 

Kromě trestního zákonů se prostituci věnují i další zákony, například Zákon č. 128/2000 Sb. o 

obcích (obecní zřízení), Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů.  

 

Vyhlášky 

Pomocí obecně závazných vyhlášek mohou jednotlivé obce upravit nabídku a poskytování 

prostituce na veřejnosti ve svém regionu, neovlivňují však vznik a umístění night klubů. Od 

roku 2007 mohou obce prostituci na veřejnosti plošně zakázat – tzv. plošný zákaz (sp. zn. Pl. 

ÚS 69/04). Pokud sexuální pracovnice či pracovníci vykonávají svoji práci na veřejnosti v obcí 

plošným zákazem, dopouští se přestupku, který je sankciován. Problematičnost těchto vyhlášek 

tkví v dokazatelnosti přestupků. Policie musí dokázat, že skutečně došlo k nabízení sexuálních 

služeb za úplatu. Vyhlášku uplatňuje více měst, kromě jmenovaného Dubí v předchozí kapitole 

o právu, dále také Chomutov či Praha. Některé vyhlášky proti prostituci explicitně postihují i 
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využívání placených sexuálních služeb (např. vyhláška obce Chomutova č. 8/2011). Od roku 

1994 se objevují snahy právně upravit prostituci zákonem. Úsilí se odvíjí od regulačního 

přístupu, prostituce je povolena v určitém rámci. Jakákoliv odchylka je postižena. Tyto snahy 

prozatím nenašly uplatnění, až roku 2013 Rada hlavního města Prahy, následována 

Zastupitelstvem, schválila návrh zákona o regulaci prostituce. (Šídová, Poláková, and 

Malinová, 2013, pp. 55-58) 
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7.10 Vyhodnocení terénního výzkumu 

 

7.10.1 Veřejnost 

Během výzkumu jsem se snažila zjistit názor společnosti na prostituci jakožto na celek a na 

jednotlivé aktéry prostituce.  Sestavila jsem dotazník, s jehož pomocí jsem se pokusila tento 

pohled utvořit. Podařilo se mi získat 215 respondentů. Vyhodnocování nebylo zcela 

jednoduché, jednak díky počtu odpovědí, ale především díky rozmanitosti a obsáhlosti 

výpovědí. V některých případech respondenti nepochopili úplně správě otázku a odpovídali na 

něco jiného, než jejím záměrem.  

 Obecný postoj respondentů je poměrně neutrální, například i v samotné charakteristice 

prostituce, kde nejčastěji volí formulace rovnající se sexu za peníze. Tento popis, který jim 

první přijde na mysl, není ovlivněn ani pozitivní ani negativní stránkou, jde spíše o konstatování 

toho, co je náplní prostituce. Ostatní odpovědi tvoří malé skupiny, z nichž je část laděna 

negativně. Stejně tak tato charakteristika je skoupá na jakýkoliv genderový aspekt. Finanční 

stránka hraje svou roli i v dalších výpovědích na další otázky. Lidé s finanční nouzí a lidé 

motivovaní po zisku, jsou respondenty nejčastěji zmiňováni, jakožto charakteristika těch, co se 

živí prostitucí a jakožto motivací, z jakých důvodů se tak živí. Mediální obraz, kdy je 

nejvýrazněji prostituce formulovaná jak obchod s lidmi (Havelková, Ballak-Hančilová, 2014) 

očividně nezanechal takovou odezvu, aby si respondenti spojili prostituci s nucenou prací, jak 

vyplývá z mého výzkumu. Pouze malá skupina dotazovaných zaregistrovala tento aspekt. 

S porovnáním se sexuálními pracovnicemi a i výpovědí zprostředkovatele lze konstatovat, že 

odpovědi respondentů se shodují s motivy a charakteristikami žen, v menší míře i mužů 

pracujících coby sexuální pracovnice a pracovníci. Další rozmanité jmenované skupiny lidí, 

zejména žen se shodují i s výpověďmi odborníků. Skupina cizinek jakožto sexuální pracovnice 

byla sice zmíněná respondenty, nicméně v malém zastoupení. Dle manažera z části o 

zprostředkovatelích tvoří poměrně velkou část. 

I když je prostituce stále genderově přisuzovaná ženskému pohlaví, je zde vidět posun, kdy je 

často brán ohled i na muže v prostituci v roli sexuálního pracovníka. Toto zjištění vyvrací 

například tvrzení autorky Havelkové z knihy Co s prostitucí?: veřejné politiky a práva osob 

v prostituci, že jsou muži pouze výjimečně zmiňováni jako poskytovatelé sexuální služby 

(Havelková, Ballak-Hančilová, 2014). 

Celkově mnoho respondentů ve svých výpovědích na sexuální pracovnice, pracovníky 

a klienty a klientky používalo odkazování na předchozí otázku, což ukazuje, že už neplatí 

v takové míře odsuzování nebo protěžování na základě genderu. Nicméně u části dotazovaných 
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mohlo jít i o fakt, že neměli potřebu se otázkou hlouběji zabývat, nikoliv o jejich rovnocenný 

pohledu na obě pohlaví. Jak u poskytovatelů prostituce, tak i u spotřebitelů služby, panuje 

neutrální postoj společnosti. Část respondentů, která v předchozích odpovědích neregistrovala 

muže, mnohdy uváděla překvapení, že se tím i muži živí. Je zde vidět, že se společnost dělí na 

dva tábory, ti, kteří si ji nepojí výhradně s jedním pohlavím a ti, kteří ji vnímají pouze záležitostí 

žen. Pokud šlo o negativní hodnocení poskytovatelů, lze konstatovat, že se zde ujímá 

nerovnoměrné hodnocení v rámci genderu. Ženy, i když jsou vnímány negativně jsou zároveň 

předmětem lítosti, na rozdíl od mužů, kteří jsou častováni vulgárními slovy. 

 U klientely respondenti dělají nejmenší rozdíl po stránce genderu. Výpovědi jsou zde 

vyrovnané. Zároveň si stojí lépe než poskytovatelé sexuálních služeb, nemají tolik negativně 

laděných odpovědí. Nicméně postavení obou skupin v očích veřejnosti je poměrně vyrovnané.  

 Nejhůře si u veřejnosti stojí zprostředkovatelé prostituce, ale pouze lidé vykonávající 

roli pasáka či kuplíře. Zde jdou respondenti velmi negativní a často tyto lidi titulují nejrůznějším 

nadávkami. Mnohem lépe si stojí podniky nabízející sexuální služby. Zohledňují například větší 

bezpečí pro sexuální pracovnice než je ulice. A i když si většina myslí, že na sebe váží 

kriminální činnosti, zdaleka ne tak velká část respondentů by byla pro jejich stíhání. Což je 

nejspíše proto, že respondenti dělají velký rozdíl ve svých postojích k zprostředkovatelům a 

k těmto podnikům.  

 Sama prostituce si tedy v očích veřejnosti stojí ve velké míře neutrálně, což ukazuje i 

hledisko, že převažuje počet hlasů proto, aby byla prostituce normálním povoláním i 

skutečnost, že většině nevadí, že někdo, kdo není z jejich rodiny a přátel by se živil prostitucí. 

O něco více negativně ale stále hlavně neutrálně stojí poskytovatelé a spotřebitelé prostituce, 

nejhůře pak zprostředkovatelé. Moje zjištění během terénního výzkumu korespondují s knihou 

Sociální práce v praxi, která popisuje, že respondenti, co jsou pro legalizaci, často apelují na 

zdaňování prostituce a zavedení kontrol či pořádku do prostituce. (Jandourek, 2010) 

 Všeobecně se tvrdí, že česká společnost je tolerantní k otázce sexuality i k otázce 

prostituce. Vzhledem k faktu, že nejčastěji zazněly neutrální kategorie, lze na první pohled 

souhlasit s tvrzením, že česká společnost je skutečně tolerantní k prostituci. Nicméně, nelze 

vynechat skutečnost, jakým způsobem respondenti formulovali své výpovědi. Z nich spíše než 

tolerance vyznívá určitý druh lhostejnosti. Pakliže jich se to netýká, tak jim prostituce nevadí. 

Tuto skutečnost může i ukazovat rozdílnost postojů u známých coby sexuálních pracovníků, a 

členů rodiny coby sexuálních pracovníků. 
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7.10.2 Aktéři prostituce – sexuální pracovníci, klientela a zprostředkovatel 

Pro dotvoření postoje společnosti jsem potřebovala respondenty, kteří se přímo pohybují 

v prostituci, byť třeba jen okrajově. K tomuto účelu jsem kontaktovala deset sexuální 

pracovníků heterosexuální prostituce, pět klientů a dvě klientky prostituce a jednoho 

zprostředkovatele. Kapitolu o sexuálních pracovnicích jsem musela doplnit literaturou a články, 

neboť se mi nepodařilo získat z této skupiny respondentky. 

  

Sexuální pracovníci  

Názory na vlastní práci jsou velmi individuální, pro některé jde skutečně o práci, motivovanou 

financemi pro druhé je to zábava a hobby. I svojí práci v rámci společnosti hodnotí velmi 

individuálně. Převažuje názor, že je společnost odsuzuje nebo dokonce častuje hanlivými slovy. 

I přes fakt, že hanlivá slova často zaznívají na účet sexuálních pracovníků, sami sebe vidí o 

něco hůře, než je vidí veřejnost. Co se shoduje s výpověďmi veřejnosti je poukázání na stejný 

přístup k sexuálním pracovníkům jako k sexuálním pracovnicím, kde opravdu převažuje stejné 

vnímání společnosti, nicméně opět v neutrálním postoji. Pro legalizaci jsou postoje velmi 

individuální, zastupující názory pro i proti, třeba z důvodu rizika, které je s prostitucí spojené. 

O skutečnosti, že se živí tím, čím se živí, je většinou někdo obeznámen, ale obvykle jsou to 

přátelé, což možná odkazuje na negativní postoj veřejnosti na prostituci ve chvíli, kdy by se 

prostitucí živil někdo jim blízký. 

 V názoru na své klientky se dělí na dva postoje, neutrální a spíše kladný. Někteří je ani 

neberou vysloveně jako klientky, ale jen jako obyčejné ženy. Projevuje se zde hledisko 

pochopení. V očích svých klientek se vidí většinou neutrálně anebo sami netuší a ani nemají 

potřebu znát jejich postoj k nim. Částečně se vidí i negativně ve smyslu odsouzení svých 

klientek. Zajímavým zjištěním je skutečnost, že část klientek tvoří turistky, jde tedy o druh 

sexuálního turismu. Dalším zajímavým zjištěním je fakt, že si služby, alespoň některých 

sexuálních pracovníků v roli společníka, kupují i muži. Protože jde o heterosexuální sexuální 

pracovníky, poskytovaná služba má charakteristiku pouze doprovodů. 

 V postojích na své kolegyně ani tak neříkají své názory, jakožto názory v čem se liší 

společnice. Je zde vyzdvihnut rozdíl mezi společnicí a prostitukou, která neposkytuje pouze 

sexuální uspokojení. Jejich doprovody jsou spíše pracovního rázu pro klienty, zatímco 

doprovody společníků jsou více osobního rázu, jinak se moc náplň práce moc nemění. Jako 

velký rozdíl mezi sebou a společnicemi vidí nároky na krásu, kterým nejsou tolik vystavení 

jako jejich ženské protipóly. V názorech zazněl i apel na finanční stránku, kde jsou společnice 
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lépe placené. Neutrální postoj zastávají k jiným formám prostituce. Velmi často hodnocené 

stejnými slovy jako u veřejnosti. 

 Co se týče v pojetí sebe coby gigola nebo společníka a celkově terminologie těchto 

pojmů včetně prostituta, se v názorech velmi liší. I když sami sebe označují jen jedním z pojmů, 

shodují se, že jde pravděpodobně o synonymum. Pakliže by šlo, skutečně o synonymum může, 

zde fungovat určité popření, stejně jako u sexuálních pracovnic, které se často snaží vymezit od 

ostatních, aby ukázala, že na to není tak „špatně“. Což by mohlo ukazovat, že se nedokáží úplně 

vyrovnat s tím, co dělají. Nicméně část respondentů uvádí, že je zde rozdíl, v jednom případě 

zdůrazněn jakožto velký rozdíl. Rozdílem je pak ten, že společníci neposkytují pouze sexuální 

uspokojení, ale již zmíněný doprovod. 

 

Zprostředkovatel 

Můj jediný respondent v roli manažera nejmenovaného night klubu, mi nemohl, poskytnout 

ucelený pohled na profesi zprostředkovatele a vnímání ostatních zprostředkovatelů na 

prostituci, ale pomohl mi utvořit si prvotní náhled do této sféry, který by mohl být v budoucnosti 

dále rozvíjen a více konfrontován s dalšími respondenty.  

 Názor na to jak společnost hledí na prostituci zkonstatoval poměrně negativně, i přesto, 

že se postoj uvolňuje. Což se rozchází s výpověďmi veřejnosti. Zde respondent narazil na 

otázku problematičnosti sexuality. Kdy konstatoval, že je pro nás sexualita nesmírně niterná a 

důležitá, v jehož důsledku přeháníme význam oné sexuality a nevnímáme ji jako jakoukoliv 

jinou činnost i přesto není ničím jiným. S touto skutečností, že je sexualita složitá, protože není 

ovlivněna pouze biologií ale i společností souhlasí i kniha Úvod do sociologie. (Jandourek, 

2003) Podobně je to i popisováno v díle Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, kde 

se uvádí, že každý jedinec žije v daném společenství, které je v rámci své kultury 

charakteristické určitou sexuální morálkou, psanými i ústními tradičními normami. Člověk a 

jeho sexualita je od počátku tabuizovaná a regulovaná. (Chmelíkem, 2003) To považuji za 

velmi zajímavou myšlenku, která ve svém důsledku skutečně může znamenat jeden z aspektů, 

proč je tolik prostituce démonizovaná. Po rizikové stránce prostituce a stránce možných 

dopadů, vyzdvihuje v první řadě, že je otázka sama o osobě špatná, což trochu tvoří pohled na 

jeho vnímání prostituce, neboť má tendence generalizovat otázku v závislosti vlastních 

očekávání, kdy předpokládá, že otázka hledá negativní informace. Nicméně nejprve konstatuje, 

že rizika či dopady nejsou o nic větší než u jakékoliv jiné práce, že vše má své negativní a 

pozitivní dopady. Přesto v závěru rozhoru připouští, že práce není pro každého a bohužel se 

tomu někdy věnují i ti, pro které to není vhodné. Ve své práci vidí pozitiva, kdyby je neviděl, 
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nemohl by se práci věnovat. Nejtěžší a nehorší negativum vidí ve dvojím životě. Nemohu 

jednoznačně určit do jaké míry je tento aspekt důležitý a špatný, nicméně z výpovědí sexuálních 

pracovníků a pracovnic, čerpaných z článků, je vidět, že skutečně jsou zatíženi lhaním a 

vedením dvojího života. Někdy jsou pod tíhou odhalení nuceni dokonce se pravidelně stěhovat. 

(Malinda, 2008) 

 Protože jde o velkou a pestrou skupinu lidí, kteří se živí jako sexuální pracovnice a 

pracovníci, nemá přímo utvořený názor. Přiznává, že než začal pracovat jako manažer night 

klubu měl jiné stereotypní představy, po osobních zkušenostech došel k velkému překvapení, 

jak různorodé pracovnice můžou být. Obecně k sexuálním pracovnicím chová velký respekt. U 

nich v podniku jim pak říkají „Umělkyně“ což odráží také určitý postoj, který se rozhodně 

nenese v negativním duchu. Celkově postoj podniku, který funguje na pronajímání pokojů, 

ukazuje, že sexuální pracovnice nejsou obětmi nátlaku, ale svým způsobem klientkou podniku. 

Že veřejné domy začínají fungovat na smluvní dohodě než nátlaku a sexuální pracovnice platí 

pouze za nájem, uvádí i v knize Z lásky nebo za peníze: kuplíři a provozování prostituce. (May, 

Harocopos, and Hough, 2002) Vzhledem k vlastním zkušenostem s těmito ženami, se 

respondent negativně staví k výrokům a postojům sexuologů a psychologů, kteří hodnotí 

prostituci a sexuální pracovníky a pracovnice, ale samy s nimi nemají žádnou zkušenost nebo 

pouze zkušenost s určitým druhem prostituce, s určitými skupinami žen. Ti například velmi 

negativně hodnotí dopady na poskytovatele služeb, a vůbec nebo okrajově přiznávají pozitiva. 

Nicméně jako velký klad se jeví kromě finanční stránky, a aspekt svobody. Kterou sami 

sexuální pracovnice zmiňují. (Šídová, Poláková, and Malinová, 2013) Na fungování minimálně 

podniku, který jsem měla možnost navštívit, se stránka svobody jistě projevuje, neboť si zde 

slečny rezervují pokoje a nejsou tedy ničím jiným než samy sebou vázané. 

 Respondent je pro legalizaci a vyzdvihává negativní dopady důsledky současné 

prostituce, která není ani zakázané ani dovolená. Až teprve bude prostituce legalizovaná, může 

stát určovat podmínky a kontrolovat je. Jedním zajímavých negativním dopadem, který je právě 

způsoben tímto právním stavem k prostituci, je skutečnost, že se dívky nenaučí a neosvojí 

finanční gramotnost. Legalizace by mohla pomoc i v postoji veřejnosti k prostituci. 

 Ve vnímání klientely sexuálních pracovnic předpokládá, že panuje dvojí metr, ten se 

mi, ale nepotvrdil ve výzkumu s veřejností. Naopak potvrzuje, že mezi klientelou jsou i ženy, 

byť v doprovodu muže. Atmosféra mezi klientelou a pracovnicemi se nese v duchu přátelském. 

 Jeho postoj na prostituci zakončuje názorem na skutečnost, že by mu nevadilo, ba 

naopak by byl pyšný, kdyby se jeho matka nebo sestra živila prostitucí. 
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Klientela – klienti a klientky 

Názory na prostituci a sexuální pracovníky a pracovnice se ani klientům a klientkám po 

vlastních zkušenostech nezmění. Není tudíž překvapivé, že jejich postoje se nesou v neutrálním 

duchu, stejně jako postoje veřejnosti k postoji na prostituci obecně a k jim poskytovatelům. 

Zajímavým zjištěním je skutečnost, že žádnému respondentovi by nedělalo problém se přátelit 

se sexuální pracovnicí a to i těm, kteří zastávají negativní postoj. U respondentek byl stejný 

postoj, nicméně ne každá by přátelský vztah pěstovala otevřeně. Negativní postoj zastávají i ti, 

kteří přístup sexuální pracovnice hodnotili pozitivně. Což může ukazovat až do jaké míry je 

stigmatizace prostituce zakořeněná, že ani vlastní zkušenosti nemění názory respondentů. 

Motivace k využití služby u mužů byla převážně sexuální touha, což koresponduje 

s představami veřejnosti. U žen byly důvody k využití služby sexuální motivy a soukromé 

doprovody. Podobně je to i u rizika dopadů prostituce, společně s veřejností hodnotí ve většině 

případů, že prostituce riziko má, ale samy osobně nezaznamenali žádný dopad, kromě kladných 

dopadů. 

Zajímavé je sledovat vnímání pojmů prostitutka a společnice, gigolo a společník.  

Klienti, sice používaly termín společnice, ale většinou v rozporu s definicí, kdy mluvili o 

důvodu k volbě práce společnice. Spíše lze konstatovat, že než využití služby u společnice, 

využili službu u prostitutky, která sama sebe označovala za společnici nebo sami klienti 

inklinují k označení společnice, neboť jde o poměrně nový termín, ne tolik zatížený 

stigmatizací. Podobně jsou na tom i klientky, kde také vládne nejednoznačnost v definicích. 

V případě společníka je zmiňována i stránka nesexuální. 

Skutečnost, že se prostituce vnímá dvěma měřítky, když se mě to netýká a když se mě 

to týká, lze hodnotit i z výpovědí respondentů na postoj k příbuzným a přátelům coby klient 

nebo pracovník prostituce.  

Lze konstatovat, že tím, že službu využili, bez ohledu na početnosti návštěv, nemění a 

neodděluje klientelu od veřejnosti, což se ukazuje na velmi stejném hodnocení prostituce a 

jejich poskytovatelů. 

 

7.10.3 Ostatní – odborníci 

Respondenti z řad odborníků poskytli své výpovědi pouze z profesního hlediska. Vlastní názory 

a postoje mi na prostituci a jednotlivé aktéry mi neposkytli. Názory na prostituci obecně v očích 

společnosti má být liberální, což potvrzuje i můj výzkum. Postoj se však již neuvolňuje výrazně 

od revoluce, kdy došlo k největším změnám včetně uvolnění postoje. A to ani v důsledku, že je 

současná česká společnost vystavená všudypřítomné sexualitě. Respondenti se vyjádřili, že 
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společnost je obecněji tolerantní k muži coby klienta prostitutce, a všeobecně jsou to právě muži 

spojovaní s pojímáním sexuality, oproštěné od citů, které jsou obvykle připisovaný ženám, 

stejně jako to, že tolik netouží po sexu. (Jandourek, 2003) Nicméně můj výzkum mi ukázal, že 

veřejnost nedělá rozdíly ke klientele na základě genderu. Neutrální a negativní postoje 

veřejnosti na adresu klientely je ve stejném zastoupení u obou pohlaví. Na otázku zda jsou 

rozdíly ve společnosti, když se tím živí ženy a když muži, přiznali, že to netuší. 
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8. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na téma prostituce, kde jsem se pokusila vytvořit 

ucelený pohled na prostituci ve vztahu veřejnosti k aktérům prostituce a ve vztahu aktérů 

prostituce k veřejnosti a svému postavení ve společnosti. Zájem mého bádání se týkal České 

republiky po roce 2010. Na začátku práce jsem si stanovila několik otázek, které jsem si chtěla 

v rámci terénního výzkumu zodpovědět a spolu s těmito otázky, doplněné o další utvořit onen 

ucelený pohled. S reflexí do minulosti můžeme vidět, že došlo k určité změně vnímání 

prostituce. V první řadě, se posunulo vnímání samotné prostituce, kde převažují postoje 

neutrální. Velkou změnou oproti minulosti je reflektování i mužů jako poskytovatelů 

sexuálních služeb. Prostituce již není pouze dominantou žen. Co zůstalo více méně podobné je 

skutečnost, že zprostředkovatelé jsou stále nejvíce negativně vnímáni společností. Dále zůstává 

při starém i problematičnost a neschopnost pojmout prostituci po stránce právní. 

 Současné postavení prostituce v očích veřejnosti si stojí neutrálně, poměrně dobře 

reflektuje určité aspekty prostituce. Sexuální pracovníci a zprostředkovatelé se naopak vidí o 

něco hůře, než si ve skutečnosti stojí ve společnosti. Lze konstatovat, že česká společnost je 

opravdu tolerantní k prostituci, nicméně možná z důvodu lhostejnosti. Klientela prostituce 

nezaznamenala na sobě nějaký negativní dopad a ani vlastní zkušenosti nezměnili jejich postoje 

k prostituci, nicméně jsou stejně laděné jako u veřejnosti. Aktéři prostituce zastávají obvykle 

neutrální postoje k jiným aktérům prostituce. U sexuální asistence převažuje názor veřejnost a 

ostatních aktérů prostituce, že nejde o prostituci. Genderové hledisko prostituce není tolik 

výrazné. Všeobecně veřejnost nedělá rozdíly v postojích mezi klientkami a klienty a sexuálními 

pracovnicemi a pracovníky.  Jediné viditelné genderové hledisko s objevuje u zastoupení mužů 

a žen v jednotlivých rolích prostituce. 

  

 

 

Produktem civilizace není děvka, ale slušná žena. 

       (Bassermann, 1993) 
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