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ÚVOD 

,,Až zmizí sociální důvody pro prostituci, najdou si prostitutky jiné důvody.“ (Gabriel Laub) 

Problematika prostituce je nadčasová a její řešení je stále aktuálním tématem. Prostitucí se 

ve velkém zabývá p. Vaníčková ve své knize z roku 2007 - Dětská prostituce, kde i přes zavá-

dějící název rozebírá nejen dětskou prostituci, ale i historii a současnou problematiku. Dále se 

ve své knize o sociálních deviací prostitucí zaobírají autoři Urban, Dubský, kteří mimo jiné 

rozebírají i ostatní sociálně patologické jevy. Prostituce je dle mého rozšířený, negativní spole-

čenský jev. Sex a sexuální uspokojení patří mezi základní fyziologické potřeby každého jedince 

a prostituce představuje možnou formu naplnění těchto potřeb.  

Mou motivací pro vybráni tohoto tématu pro svou závěrečnou práci byla nadčasovost tématu 

a diskuze o možnosti změny legislativy a tím pádem legalizace prostituce. Na legalizaci prosti-

tuce jsem dříve nahlížela dost optimisticky nejspíše proto, že jsem sama nebyla schopná posou-

dit a vyhodnotit rizika, která prostituce do společnosti přináší. Postupem času, při získání více 

objektivních informací a nejspíš i vzhledem ke změně mých společenských rolí jsem pohled na 

legalizaci prostituce změnila. A z toho důvodu jsem chtěla poznat názory mých vrstevníku a 

zjistit, zda jsou velké rozdíly mezi postoji respondentů z dvou různých věkových skupin.  

Prostituční chování doprovází lidstvo od počátku jeho historie a ani nepředpokládám, že by 

se tento jev povedlo ze společnosti vymýtit. Prostituce sebou bezpochyby přináší i zdravotní a 

sociální rizika, která negativně ovlivňují společnost. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V 1. časti – teoretické se zaměřuji na pojem 

prostituce, její historii, druhy, legislativu zabývající se prostitucí a organizace zabývající se 

prací s prostituujícími osobami. Snažím se podat čtenáři objektivní informace, které by mu na-

pomohli k získání vlastního objektivního názoru k prostituci jako takové.  Dalším popisovaným 

termínem jsou postoje, jejich utváření a změna. Druhou část mé bakalářské práce pak tvoří 

praktická část, ve které v první řadě rozeberu použitou metodiku práce, specifikuji výzkumný 

soubor, vyhodnotím výsledky svého průzkumu, pomocí popisné statistiky a pomocí grafů je 

znázorním a interpretuji. Pro svůj průzkum jsem si zvolila kvantitativní metodu práce, kterou 

jsem uskutečnila pomocí nestandardizovaného dotazníku vlastní výroby. Průzkumné šetření je 

prováděno u respondentů oboru zdravotně-sociální pracovník Univerzity Pardubice, konkrétně 

u studentů pouze prvního a třetího ročníku. Prvním výzkumným cílem je zjistit jaké postoje 

studenti těchto ročníku k prostituci zaujímají a druhým výzkumným cílem je, porovnat rozdíly 

mezi postoji těchto dvou skupin respondentů.  
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I   TEORETICKÁ ČÁST  

1 PROSTITUCE   

Prostituce bývá často označována jako nestarší řemeslo a má své kořeny již ve středověku. 

Nedá se s jistotou říct, kdy a kde přesně prostituce vznikla, ale někteří antropologové tvrdí, že 

chování podobné prostituci lze rozpoznat u některých primátů.  Prostituce je definována jako 

poskytování sexuálních služeb za úplatu ať už materiální nebo peněžní. Časté střídání sexuál-

ních partnerů patří k jejím typickým jevům. V dnešní době je prostituce téměř přeorientovala 

z klasické potřeby uspokojení pomocí soulože na plnění různých sexuálních fantazií a úchylek, 

je často spojována se sadizmem, masochizmem apod. (Bartlová,1998,str42)  

1.1 Prostituce v ČR 

Prostituce jakožto sociálně patologický jev společnosti na sebe váže i další doprovodné jevy, 

které přímo ohrožují vnitřní bezpečnost státu a velmi negativně ovlivňují naši společnost. Jedná 

se především o tyto závažné trestné činy -  sexuální zneužívaní dětí a mladistvých, obchodování 

s lidmi, kuplířství, drogová kriminalita a jiné. Neopominutelným problémem pro společnost 

jsou i zdravotní rizika, která s sebou prostituce přináší.  Ministerstvo vnitra ČR zpracovalo zá-

kon o regulaci prostituce, jehož základem byly dva materiály. První ze dne 14.dubna 1999 – 

Rozbor problému souvisejících s prostitucí a vymezení podmínek jejich systémového řešení. 

Druhým materiálem ze kterého MV vycházelo byl ,,Návrh opatření k řešení problému souvise-

jících s prostitucí“ ze dne 15.listopadu 2000. Jelikož je od roku 1951 Česká Republika vázána 

Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob a od-

stoupení od této úmluvy bylo poslaneckou sněmovnou zamítnuto, nebylo možné prosadit návrh 

zákona o regulaci prostituce, které vypracovalo Ministerstvo Vnitra v roce 2005.  

V tomto návrhu zákona se počítá s legalizací prostituce a určuje podmínky, za jakých by měla 

být prostituce vykonávána.    

(Prostituce - prostituční scéna. Mvcr.cz [online]. [cit. 2019-04-25]).  
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1.2 Postavení ženy ve společnosti  

Problematika postavení žen ve dnes tvoří neodmyslitelnou součást společnosti a feminismus 

skutečně hýbe světem. Toto ženské hnutí nastolilo několik závažných otázek v oblasti svého 

vlastního postavení, přestože primárně nevzniklo právě proto.  

- Problém zrovnoprávnění žen a odstranění všech forem jejich diskriminace – dlouhodobý 

trend prosazování občanských a společenských práv žen. 

- Problém zneužití postavení k sexuálnímu obtěžování  

- Problém adekvátního podílu žen v různých oblastech lidské činnosti    

(Buriánek, 2008, str. 112)  

 

1.3 Historie prostituce   

V této kapitole se zaměříme na prvopočátek prostituce a na její podobu v daném období.  Za-

čneme úplným počátkem prostituce a přes Antiku, Středověk, Novověk se dostaneme až k pro-

stituci v období světových válek.  

1.3.1 počátek prostituce 

První zmínky o prostituci pochází z roku 1800před Kristem. Nalezneme jej v eposu o Gilgame-

šovi, který byl pojmenován po svém hlavním hrdinovi a prostitutkou v tomto příběhu je kněžna. 

(Rindald,2000 in Vaníčková,2007, str.12)  

V období Babylonu platil zákon, který nařizoval domorodým ženám, aby se jednou za život 

vydali do Venušina chrámu, odkud se mohly dostat jedině tak, že pokud k ženě přišel nějaký 

cizinec, první, který si ji vybral a vložil jí do dlaně nebo do klína peníz a ona se s ním za to 

musela oddávat sexuálním orgiím.  Pokud tuto podmínku splnila, mohla se vrátit zpátky domů 

a neměla by se již nikdy nikým nechat svést. Tento typ tak zvané posvátné prostituce se z Ba-

bylonu rozšířil i na Kypr a později až do Asie, Afriky a Persie. Mimo posvátné prostituce v této 

době již existovala pohostinná prostituce, která byla součástí celé civilizace a přiřazovala se 

k pohostinnosti k bližnímu svému. To se projevovalo především tak, že kdokoli překročil práh 

domu, byl roven pánu, členovi domu, ať už šlo o lovce nebo žebráka. V rámci pohostinnosti 

tak pán domu, přenechal hostovi svou postel i ženu. V této době, vznikla i první forma dětské 
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prostituce, kdy Feničané v rámci pohostinnosti obětovali i panenství svých dcer.  (Duffour, 

2003 in Vaníčková 2007, str13.)    

1.3.2 Prostituce v období antiky  

 Období starého Řecka, rozdělilo prostituci do 3různých kategorií, které se od sebe lišili přede-

vším standardy poskytovaných služeb. Ženy, které se pohybovali ve vysokých společenských 

kruzích se nazývali Hetéry (podobné dnešním gejšám). Nešlo ani tak o klasické prostitutky, ale 

spíše o společnice pro vysoce postavené muže, proto na ně byli kladeny poměrně vysoké nároky 

na vzdělání, hudební a taneční nadání a znalost etikety. V české republice by se dali přirovnat 

k tzv. Luxusním prostitutkám – viz kapitola 1.3.1 e).  Druhou kategorií antických prostitutek 

byly Auletridy. Tyto ženy byli většinou hudebně nebo tanečně nadané a pohybovali se na ve-

řejných místech. Bylo možné je přizvat na různé oslavy a krom svého umění nabízely i sexuální 

služby – velmi podobné dnešní klubové prostituci (kapitola 1.3.1 b). (Vaníčková,2007, str14-

15 

 Třetí a poslední kategorií prostitutek, které byli v antickém období známé byly Deikridy. Šlo 

o ženy/dívky, často otrokyně, nebo ženy z nízkých společenských vrstev, které e potýkali 

s existenční nouzí. Deikridy neboli ,,vystavované dívky“ byly velmi často ponižovány, a nu-

ceny se vystavovat v oknech nebo otevřených dveřích veřejných domů, ve kterých pracovali. 

(Ringdal,2000 in Vaníčková, 2007, str.15)  

 

1.3.3 Prostituce v období Středověku až Novověku  

První reformátorkou práv prostitutek se ve 3století našeho letopočtu stala Theodora, manželka 

císaře Justiciána, která se sama v mládí živila prostitucí, a proto žalostný život prostituujících 

se žen znala velmi dobře. Jakožto Císařovna se zasloužila o zákaz zaměstnávaní nezletilých 

osob v nevěstincích a sama se snažila podpořit chudé a mladé dívky. 

Středověk, jakožto období silně ovlivněné křesťanstvím nabádal lidi k dodržování desatera při-

kázaní a k sexuální zdrženlivosti. Ženy, které se nepodrobovaly systému a vymykaly se z do-

hledu církve a státu, byly často označovány jako čarodějnice a za své hříchy proti společnosti 

a dobrým mravům bývaly často popravovány. V tomto období bylo odhadem popraveno 6-9 

miliónů lidí, z čehož velkou většinu- cca 85% tvořili ženy. (Qualls-Corbettová, 2004 in Vaníč-

ková 2007,str17)  
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Pozdní středověk je označován jako období bez morálky, kdy se i církev smířila s existencí 

prostituce. Tyto nevěstince a veřejné domy církvi přinášeli i benefity ve formě nájmů, které 

dostávali za pronajímání domů k těmto účelům. V tomto období se kladl důraz na sexuální 

zdrženlivost kněžích a mnichů, ale život v celibátu nebyli schopni dodržet, a proto si vydržovali 

konkubíny, nebo farní zaměstnankyně – kuchařky. Ve většině větších měst existovaly takzvané 

veřejné domy, kterým se říkalo bordely (Francie – bordé, Sasko - borda, Anglie – brothel), 

ostatně toto označení je hojně využíváno v mnoha podobách dodnes. (Vaníčková 2007,str.18)   

1.3.4 Prostituce v období světových válek  

Pro toto období je typické zanikání nevěstinců v takové podobě, jak byli známi doposud. Spo-

lečnost se přikláněla, především z důvodu diskrétnosti k tajné prostituci, která probíhala nej-

častěji v hodinových hotelech. Začal se brát větší zřetel na dodržování hygienických norem a 

na riziko přenosu pohlavně přenosných chorob, především díky četnosti voják, kteří tyto služby 

nejčastěji využívali. V období válek se rozšířil tzv. abolicionismus, neboli snaha o zákaz pro-

stituce a hromadně zavírání nevěstinců. Především díky podpoře lékařů, právníků a dalších, se 

tento návrh podařilo prosadit, ale paradoxně měl opačný efekt než jeho zastánci doufali, a to 

nárůst prostituce v ulicích a rapidní zhoršení nákazy pohlavně přenosnou syfilidou. Nejradikál-

něji se s prostitucí popasovalo nacistické Německo, které většinu prostituujících občanů a jejich 

pasáků odeslalo do koncentračních táborů.  (Chmelík 2003, str59).  

 

1.4 Prostituce v současnosti  

,,Podstatou prostituce současné doby je dosažení co největšího zisku, na kterém však profitují 

další osoby, kuplíři, tzv. bodyguardi prostitutek, které si prostitutky skutečně samy najímají, 

častěji se však tito ,,ochránci nominují do této role sami“  (Chmelík J. Mravnost, pornografie 

a mravnostní kriminalita, str. 62)  

V posledních letech je prostituce v ČR celkem rozšířená, a na hlavních silničních tazích jsou 

prostitutky k vidění téměř po celý rok. Společenské změny v naší společnosti vedli ke zviditel-

nění prostituce a k častějšímu využívání sexuálních služeb, a i přes to, že prostituce není nej-

větším rizikem v přenosu HIV/AIDS do budoucna se jím může stát. (Weiss,2001, str.88) 
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Trendem několika posledních let je nejen v ČR, ale i v USA migrace prostitutek kterou dopro-

vází velká kriminalita v podobě obchodování s lidmi a násilím na ženách. Velmocí v obchodo-

vání s lidmi jsou v dnešní době především Asijské státy. (Vaníčková,2007, str.23) 

 

 

1.5 Druhy prostituce 

Prostituci lze dělit podle několika kritérií. Jedním z možných dělení je dle subjektu, který po-

skytuje sexuální službu za peníze, a to na ženskou, mužskou a dětskou.  Druhým možným kri-

tériem, je dělení dle místa, ve kterém se prostituce odehrává, a to na Bytovou, barovou, pouliční 

atd.  (Matoušek, 2015, str.251-252)   

1.5.1 Ženská prostituce  

Ženská prostituce patří mezi nejznámější formy prostituce. Věkové rozpětí prostituujících žen 

je poměrně široké. Přesto že větší podíl je mladých žen ve věku 18-25 let není ani neobvyklé 

mezi prostitutkami najít ženy ve věku 40+. Ženská prostituce se v české Republice vyskytuje v 

několika formách – (Matoušek, 2015, str.251-252)   

Nejčastější dělení ženských prostitutek dle Žákové M.:  

a) Pouliční a silniční prostituce    

Nejrizikovější skupina, prostituujícími ženami se nejčastěji stávají osoby, ženy mla-

distvé se sníženým intelektem bez vzdělání, ze sociálně slabého prostředí, osoby v těžké 

finanční situaci, závislé na různých omamných látkách, nebo osoby na útěku ať už od 

rodiny, nebo z různých výchovných ústavů.  

S pouliční prostitucí se pojí větší riziko násilných trestných činů, přenosu pohlavně pře-

nosných chorob, a to především z důvodu ochoty žen provádět často anonymní, rychlý, 

nejlacinější sex. Ženy, prostituující na ulici bývají také často oběťmi kuplířství a tak-

zvaným obchodem s bílým masem. V České republice se tímto druhem prostituce nej-

častěji živý ženy romského původu a cizinky (Rusky, Ukrajinky, Slovenky aj.) 
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b) Klubová prostituce – erotické kluby, masážní salóny aj.   

Velký rozvoj tohoto druhu prostituce má na svědomí legislativa, která se snaží, pomocí 

zákonů a vyhlášek vymýtit pouliční prostituci. Výhodou tohoto druhu prostituce je ale-

spoň minimální zázemí pro ženy. Dle odhadů, se v české republice touto cestou živý 

cca 6tisíc lidí.  

c) Bytová prostituce  

Nejhůře zmapovaná oblast prostituce, na které se často podílí i partneři prostituujících 

žen. Nabídka poskytovaných služeb je v této kategorii velmi pestrá. Nejčastěji vykoná-

vána přímo v místě bydliště což sebou přináší i mnoho sociálních rizik včetně mravního 

ohrožení mládeže.  

d) Hotelová prostituce  

Post obsazovaný především vzdělanými ženami, které disponují alespoň jedním cizím 

jazykem. Většinou se jedná o ženy okolo 20 let, se slušným vystupováním a dobrou 

znalostí etikety. Služby poskytují většinou po telefonické dohodě a jsou úzce spjaty 

s personálem hotelů a taxikáři.  

e) Luxusní prostitutky  

Ženy, které se pohybují v luxusním prostředí, mají omezenou klientelu. V případě po-

třeby jsou schopny své klienty doprovázet na různých společenských akcích. Jejich vý-

dělky jsou několikanásobně vyšší než žen z ulice.  (Žáková M. 2017, dostupné z 

http://www.nicm.cz)  

 

f) Eskortní prostituce  

Tento typ prostituce je organizován speciálními eskortními agenturami a je typické, že 

ženy vykonávající tuto prostituci dojíždí za svými klienty na předem domluvené místo, 

buď do hotelů, nebo bytu. Často také své klienty doprovází na společenské akce.  

(Chmelík,2003, str. 64) 

g) Internetová prostituce  

Všechny formy prostituce v době moderní technologie úzce souvisí s internetem. Inter-

netové prostředí nabízí možnost výběru různých forem prostituce. Dále se v interneto-

http://www.nicm.cz/


19 

 

vém prostředí nachází velké množství erotických stránek, které jsou plné různých ero-

tických fotografií, kontaktů a pornografie, která s prostitucí úzce souvisí.  (Chmelík, 

2003, str.64) 

 

1.5.2 Mužská prostituce  

U mužské prostituce se dá použít stejné dělení jako u ženské prostituce, přičemž nejčastější 

formou mužské prostituce je v České Republice homosexuální prostituce, kterou z velké vět-

šiny, především z ekonomických důvodů vykonávají mladí muži, kteří nejsou homosexuálně 

orientovaní velmi často jsou prostituující muži závislí na drogách, nebo muži propuštění z vý-

konu trestu apod.  Další skupinou mužských prostitutů jsou tzv. gigolové.  Tito muži, poskytují 

svým zákaznicím nejen sexuální služby, ale také e často doprovází na různé společenské akce. 

Své zákaznice často hledají pomocí různých inzerátů, nebo se seznamují na sociálních sítích. 

Třetí skupinou, poměrně ojedinělou a známou především z asijských zemí tvoří transsexuální 

prostituce. Ve spodní části pomyslné pyramidy rozdělující hierarchii mužské prostituce se na-

chází muži, kteří působí na ulici, nebo v gay klubech. Ve středu pomyslné pyramidy stojí muži, 

které své sexuální služby nabízí prostřednictvím internetu, různých gay seznamek a nabízí po-

měrně širokou škálu služeb. Na špici jsou prostituti, kteří jezdí za výdělkem do ciziny. Nejčas-

tější destinací těchto vysoce postavených mužů je například Rakousko a Švýcarsko, tito muži 

jsou oproti těm, kteří prostituují na území ČR mnohem lépe finančně ohodnoceni.  (URBAN, 

DUBSKÝ, BAJURA, 2008. Str. 133.) 

1.5.3 Dětská prostituce  

Formy dětské prostituce   

,,Dětská prostituce se dělí dle tří různých kritérií následovně:“ (Vaníčková,2007,str.69):     

1. Kritérium -   

• Organizovaná prostituce - organizuje ji více lidí najednou, společně se podílí na 

výběru dětí, zákazníků a snaží se jej přísně utajit.   

• Rituální prostituce – je spojena s různými rituálními praktikami, ve víře, že oběť 

panenství neposkvrněného dítěte sexuálního násilníka vyléčí, povýší k bohu, nebo 

mu přinese jiné výhody. (V Indii věří, že znásilněním panny se vyléčí z HIV)  
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• Institucionální Prostituce - nejrozšířenější a nejnebezpečnější forma, především 

proto že je skryta očím veřejnosti. Dospělé osoby využívají kontrolu nad dětmi, kte-

rou jim poskytuje nějaká organizace (církev, zájmové kroužky) (Vaníčková,2007, 

str. 69)   

  

2. Kritérium - dělení dětské prostituce dle způsobu přinucení dítěte  

•  Přinucením osoby blízké   

• Přinucením osoby cizí   

• Dobrovolná pro svou obživu (na ulici)   

• Dobrovolná pro uživení rodiny  

• Dobrovolná pro peníze  

• Dobrovolná pro zábavu   (Vaníčková,2007, str.68)   

  

3. Kritérium - dle toho, jestli jde o samotnou prostituci nebo i o další akti-

vity běžné v sexbyznysu   

• Dětská prostituce, jako součást obchodování s dětmi   

• Dětská prostituce součástí pornografie  

• Prostituce sama o sobě (Vaníčková, 2007,str.67) 

 

1.6 Příčiny prostituce  

Určit jednotnou příčinu prostituce není úplně jednoduché, a to především protože není obecným 

sociálním jevem. Formy prostituce jsou sociálně determinovány sociokulturním stavem pří-

slušné sociálního útvaru, a proto existuje několik teorií o sociálních funkcích prostituce a jejím 

vzniku. Faktory, které zapříčiňují vznik deviantního chování by se dle jejich původu dali roz-

dělit do dvou základních skupin, a to na endogenní a exogenní. Do skupiny endogenních faktorů 

ovlivňujících prostituci řadíme psychické a biologické vlivy, jako například nadbytek hormonů, 

vrozené vývojové vady, poruchy osobnosti atd. Mezi exogenní faktory řadíme sociální a kul-

turní faktory jako například vliv sociálních skupiny, výchovy a podobně.  (Urban, L., Dubský, 

J., 2008, s. 56.)  
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Ve společnosti je mnoho rizikových faktorů, které mohou motivovat k prostituci. Některé osoby, mohou 

být donuceni nízkou kvalifikací a neschopností vydělávat potřebné peníze, pro jiné může být motivací 

k prostituujícímu chování rodinné prostředí, ve kterém vyrůstali.  (Chmelík,2001, str.55)  

1.6.1 Teorie vzniku prostituce  

Možných příčin prostituce je celá řada, Urban a Dukelský však říkají, že v dnešní době existují 

tři základní teorie pro vznik prostituce a to:  

1. Biologizující teorie 

Tyto teorie vnímají příčinu prostituce v biologických a genetických rysech člověka, a i 

jako reakci na mužskou kriminalitu, protože prostitucí se živí více žen než mužů. Dále 

přisuzují vznik prostituujícího chování různým somatickým poruchám jako například 

hyperfunkce ovaria, nebo se snaží rozdělovat prostitutky podle různých tělesných 

znaků. (Urban, Dubský, 2008, str. 132) 

2. Psychologizující teorie  

Tyto teorie jsou zaměřená na oblast sexuality a erotiky. Jako příčinu prostituce uvádí 

sexuální přelétavost a variační potřebu erotiky. Tyto teorie také vnímají prostituci jako 

výsledek psychologické patologie nebo jako důsledek poruchy osobnosti. Autoři psy-

chologizující teorie zkoumají psychické vlastnosti prostitutek, charakterové rysy, inte-

ligenci i hodnotovou orientaci nebo také duševní vlastnosti, procesy a tělesné prožívání. 

Mezi konkrétní příčiny v těchto teorií tak můžeme zařadit například pohlavní zneuží-

vaní dítěte, domácí násilí nebo duševní poruchu. (Urban, Dubský, 2008, str. 132) 

 

3. Sociologické teorie  

Tyto teorie zkoumají, jaký vliv na člověka má jeho sociální prostředí, ekonomické po-

stavení, kultura, a i například módní trendy. Sociologové se při zkoumání prostituce 

opírají o řadu teorií např. anomie, situační teorie, interakční teorie atd. V sociologických 

teoriích se klade velký důraz na ekonomickou stránku prostituce a někteří autoři inter-

pretují prostituci jakožto druh určité sociální směny.  (Urban, Dubský, 2008, str. 132) 
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1.6.2 Dysfunkční rodina jakožto možná příčina prostituce 

1. Osobní zkušenost se sexuálním zneužíváním v rodině 

• Mnohé ženy, které se během svého dětství setkali se sexuálním násilím, zneužíváním se 

v pozdějším věku uchylují k prostituci. Jejich sexuální život byl započat poměrně před-

časně což může být předpoklad nejen pro prostituující chování, ale i pro užívání drog 

což bývá úzce spjato, protože ženy, které se snaží získat peníze na drogy se často uchy-

lují k prostituci. Pro některé dívky se prostituce stala jediným dostupným zdrojem fi-

nancí o tom, co utekly z domova, protože již nechtěli snášet sexuální násilí které na nich 

bylo pácháno. Není výjimkou, že dlouhodobé sexuální zneužívání umožní prožívání se-

xuálních praktik bez citové angažovanosti, což prostituujícím umožňuje lepší snášení 

sociálního stigmatu, které sebou toto jednání přináší. (Šídová L. 2013, str.76-77)  

2. Rodina se zúženým viděním  

• Rodinou se zúženým viděním rozumíme takovou rodinu, která nedokáže přijmout jakoukoli 

odlišnost například odlišnou sexuální orientaci. V takové rodině mohou být zejména dívky s le-

sbickou orientací zavržené. Pokud se takové ženy uchýlí k prostituci, tak vnímají sex s muži 

pouze jako pracovní povinnost a své citové potřeby uspokojují ve svém homosexuálním vztahu. 

(Šídová, 2013, str.76-77) 

3. Rodina odbývající děti pomocí darů  

• V rodinách některých prostituujících nebyl problém v materiálním zajištění, ba naopak od ro-

diny dostávali téměř vše, problém v takové rodině vyvolával spíše nedostatek komunikace a 

špatné citové vztahy mezi členy. Častým problémem v takových rodinách byl nedostatek času 

na společné aktivity, který se rodiče snažili kompenzovat pomocí různých darů. Je možné, že 

právě tento přístup a nedostatek rodičovské lásky byl pro některé prostituující motivem k to-

muto chování. (Šídová L., 2013, str.76-77)     

4. Plakátová rodina  

V takové rodině chybí trvalejší struktura hodnot – nové informace zastíní ty staré (to co někdo 

říkal, co bylo ve zprávách). Lidé vycházející z takové rodiny nejsou schopni samostatného nad-

hledu na věc, jsou nejistí, a neschopni ukočírovat svůj vlastní osud. (Šídová,2013, str.76)  
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V knize sociální patologie z roku 2010 od autorů Krause a Hroncové se dočteme, že p. Legar-

nidierová dělí příčiny prostituce do dvou základních skupin:  

I. Globální příčiny   

▪ Kulturní prostředí a společenská mentalita (Zastaralé názory na posta-

vení muže a ženy ve společnosti, kulturní ideologie)  

▪ Peníze (v chudých zemích jako prostředek k přežití, ve vyspělejších jako 

nástroj ke zlepšení konzumního života)  

▪ Zaostalost (osoby bez základního vzdělaní)  

▪ Ekonomické a politické krize  

 (LEGARNIDIEROVÁ in KRAUS, Sociální patologie, 233.) 

 

II. Osobní příčiny  

▪ Citové nedostatky (potřeba pomsty, trauma z odmítání, násilí v rodině)  

▪ Sexuální zneužívání (znásilnění nebo incest)  

▪ Drogy (závislost na omamných, psychotropních látkách, nebo hraní) 

▪ Kontakt s iniciátorem (setkání s kamarádkou, která se živý prostitucí, 

nebo do prostředí prostituce akorát vstupuje)  

(LEGARNIDIEROVÁ in KRAUS, Sociální patologie, 233.)  

 

 

1.7 Sociální deviace  

Porušeni, nebo podstatnou odchylku od některé sociální normy případně od skupiny sociálních 

norem, porušení formálních očekávaní případně neformálních požadavků kladených na lidské 

chování v dané společnosti označujeme termínem Sociální deviace. Sociální norma je termín, 

běžně užívaný v sociologii v širším významu než např. v právu. V sociologii pod tento pojem 

zahrnujeme nejen zákony, ale i náboženské a etnické normy vztahující se k určitým zvykům 

obyčejům a rituálům ve společnosti.  (Munková, 2001, str. 9) 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA PROSTITUCE   

V této kapitole rozebereme přístupy k prostituci, vzhledem k její právní úpravě ve světě a v ČR. 

V první části této kapitoly popíši mezinárodní smlouvy a úmluvy, kterými je Česká Republika 

vázána a od kterých se odvíjí i vnitrostátní úprava prostituce. V druhé části rozebereme návrh 

na změnu právní úpravy a aktuální legislativu spojenou s prostitucí.  

2.1. Mezinárodní právní úprava  

Prostituce je úzce spjata s obchodováním se ženami, a jedním z nejdůležitějších dokumentů, 

které se vztahují k problematice prostituce je Mezinárodní úmluva o potlačení obchodu s děv-

čaty z 18. května 1904, která ovšem upravuje pouze policejní zabezpečovací opatření. Což zna-

mená, že tato úmluva zavazuje všechny smluvní strany zřídit úřady, které budou kontrolovat a 

sbírat zprávy o nabádání k sexuálním službám v cizině.  (Trávníčková, 2004, str.40) Dalším 

dokumentem je Mezinárodní úmluva, aby byl potlačen obchod s děvčaty ze dne 4. května 1910 

je první oficiální právní úpravou, která se snaží účelně upravit obchodování se ženami. Bývalé 

Československo se k výše uvedeným právním úmluvám postavilo následovně: ministerstvo za-

hraničních věcí vydalo vyhlášku č. 160/1922 Sb, která byla jakýmsi prvním článkem k ochraně 

ženského pohlaví před prostitucí. Mezinárodní úmluva o potírání obchodu se ženami a dětmi 

přijatá spojenými národy dne 30. září 1921 navazuje na předchozí dvě právní úmluvy (v ČR je 

vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 123/1924 Sb.) a pouze je rozšiřuje o možnost, že objektem 

může být nejen žena, ale i dítě obojího pohlaví. (Trávníčková,2004, str.41)  

Česká republika, rovněž přijala Úmluvu OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání pro-

stituce druhých osob ze dne 2. 12. 1949, která vstoupila v platnost roku 1951. I přes to, že na 

rozdíl od předchozích mezinárodních úmluv, tato úmluva nebyla nikdy publikována ve sbírce 

zákonů ani mezinárodních smluv nahrazuje předchozí dokumenty a ČR je vázána k dodržovaní, 

i přes to, že podle článku 10 Ústavy není součástí právní úpravy ČR. Pokud by Česká Republika 

chtěla změnit vnitrostátní legislativu a např. prostituci legalizovat, musela by se nejdříve z této 

úmluvy OSN vyvázat. (Trávníčková, 2004, str.43)  
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2.2. Právní úprava platná v ČR 

Jak již bylo víše zmíněno, Česká Republika je v současné době pouze vázaná úmluvou OSN o 

potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob ze dne 2. 12. 1949. Žádný 

jiný zákon/vyhláška, které by prostituci v ČR zakazovali neexistuje. Tudíž, samotná prostituce 

je v ČR legální a postihovány jsou pouze negativní jevy, které jsou s prostitucí úzce spjaty. (tzv. 

Aboliční přístup.) (Trávníčková, 2004, str.43)  

V Česko republice je zakázáno zřizovat nevěstince, a i přes to se jich tu několik set vyskytuje. 

Majitelé takových objektů se snaží zákon obcházet například tak, že nemovitost prezentují jako 

ubytovnu, a pokoje dívkám pronajímají. Ty si pak na takovém pokoji můžou provádět co chtějí. 

Další z možností, jak současnou legislativu obejít je zřízení klubů pro pohostinskou činnost, a 

mít k tomu vyhrazené určité prostory, ostatní prostory tohoto klubu jsou označeny jako sou-

kromé a pokud dojde k razii v takovém podniku, policie nesmí do soukromých pokojů vstoupit. 

(Šídová,2013, str.50) 

Právními normami, které se zabývají problematikou prostituce, jsou v současné době následu-

jící:  

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

• zákon č. 241/1922 Sb. a n., o potírání pohlavních nemocí, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

•  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ten upravuje trestné činy s prostitucí související 

(kuplířství, ohrožení pohlavní nemocí, znásilnění aj.   

• Zákon č. 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí   

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359?text=prostituce
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2.3. Přístupy společnosti k prostituci 

V této části kapitoly provedeme základní rozdělení třech hlavních přístupů společnosti k pro-

stituci.   

2.3.1. Represivní přístup k prostituci 

Tento přístup vychází z naprostého zákazu prostituce, pokud je prostituce i přes přísný zákaz 

vykonávána je přísně trestána a postihována zákonem. V souvislosti s represivním přístupem 

hovoříme i o tzv. prohibici vůči prostituce, která se poprvé objevila už v období středověku a 

raného novověku, kdy proběhly první mocenské pokusy o vymýcení prostituce ze strany církve. 

(Tuláček,1999, str.487)  

2.3.2. Reglementační přístup k prostituci  

Tento přístup se k prostituci staví jako k nevyhnutelnému zlu, které nejde ze společnosti vymý-

tit, a proto se snaží pomocí legislativy docílit nějaké kontroly, a pravidel v poskytování sexuál-

ních služeb za úplatu. Prostituce je tedy povolená, ale vztahují se na ni určitá pravidla, jako 

například vyhradit prostituci určitou městskou část a podrobit prostituující policejní a lékařské 

kontrole.   

Reglementace se zakládá na třech základních pilířích  

• Hierarchizovat prostředí tak, aby se zabránilo chaosu sociálních vrstev 

• Pravidelně a dokonale kontrolovat prostředí prostituce 

• Vytvořit prostředí, které bude uzavřené dětem a mladistvým 

(Landerová, M,2002str.161-163) 

V Československu byl reglementační přístup v roce 1922 zrušen a nahrazen přístupem Aboli-

cionistickým, především kvůli nepřiměřeným zásahům ze strany policie vůči prostitutkám, 

které byli často velmi brutální a vyvolávali ve společnosti značnou vlnu nevole vůči tomuto 

přístupu.          (Vaníčková, 2007, str.21) 
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2.3.3. Abolicionistický přístup k prostituci  

Abolicionistický přístup vzešel jako reakce na reglementaci. V tomto přístupu se k prostituce 

vnímá jako legální jev, který ovšem není nijak regulován a pouze se klade důraz na postihování 

trestných činů, dle zákona č. 40/2009 Sb, které prostituci doprovází. Základním motivem pro 

vytvoření tohoto přístupu, byla myšlenka, že v otázce prostituce je důležitá osvěta, vzdělávání, 

etická a mravní výchova a odstranění největší bídy ve společnosti. V roce 1922 byl schválen 

první abolicionistický zákon ve střední Evropě, a to zákon o potírání pohlavních nemocí. Dále 

tento zákon zakazuje vznik a udržování nevěstinců. Pouliční prostituce však není v tomto zá-

koně nijak regulována a proto, došlo k nevídanému nárůstu pouliční prostituce.  

(Vaníčková,2007,str. 21)  
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3 POSTOJE  

,,Postoje se utvářejí a vyjádřit své základní hodnoty“  Psycholog Harry C. Triandis (1975,  in 

Nakonečný, 2009, s. 237) 

Postoje vyjadřují vztah člověka k nějakému objektu – věci, situaci, jinému člověku atp. I přes 

to, že část postojů je vrozená většinu získáváme během života na základě vlastních zkušeností, 

a nebo zkušeností převzatých. Postoje jsou relativně stabilní a mění se na základě vlastních 

prožitků. (Výrost, J. - Slaměník, I.2008, str.135) 

V knize sociální psychologie od autorů Výrostka a Slaměníka se uvádí, že postoje mají funkci 

sebeobranou, funkci adjustace (vztah k jiným lidem zprostředkovaný postojem), poznávací a 

funkci instrumentální. Dále se zde můžeme dočíst, že krom funkcí u postojů pozorujeme také 

jejich strukturu, kde rozlišujeme 3základní složky. Za prvé - složku kognitivní, která se zamě-

řuje na sklony k chování či jednání. Za druhé složku citovou (emocionální) ta vymezuje citovou 

vazbu mezi předmětem postoje a danou osobou, která postoj zaujímá. Třetí a poslední složkou 

postojů je složka konativní, která se týká myšlenek a názorů dané osoby.  (Výrost, Slaměník, 

2008, str.127-128)  

V první řadě je potřeba rozlišit postoj od názoru, protože jako názor označujeme nějaké tvrzení, 

výrok, o kterém si jeho autor myslí, že je pravdivé, na rozdíl od postojů není hodnotící a není u 

něj patrný emočně zabarvený styl jazyka. (Hayesová, 2009. strana 100.) 

3.1. Utváření postojů   

Zkušenosti, které jsou výsledkem učení a socializace jsou neopomenutelné pro vznik postojů. 

Člověk se učí rozeznávat co je dobré a co špatné již od raného dětství pomocí primární sociali-

zace až do dospělosti. (Nakonečný, 2009, s. 259). Postoje jsou složité psychologické děje, které 

se projevují v mnoha úrovních a skládají se ze tří základních složek: Kognitivní, afektivní a 

behaviorální. (Hayesová, 2009, s. 96) 
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3.2. Změna postojů  

Přesvědčování se považuje za hlavní prostředek ke změně postojů. (Výrost, Slaměník,  

2008, s. 138) 

Prvním z několika faktorů ovlivňujících změnu postojů je zdroj informací. Atraktivita a důvě-

ryhodnost mluvčího má přímý vliv na změnu postoje – tento jev je hojně využíván v různých 

reklamních kampaních. Dále záleží na obsahu sdělení a jeho správné interpretaci pro danou 

cílovou skupinu. Pro docílení změny postoje, je možné si vybrat dvě různé cesty: centrální cesta 

zpracovává fakta a má stálejší vliv, periferní cesta: jde ke změně přes emoce a její charakter je 

nestálý. Velkou roli v přesvědčení o změně postoje hraje inteligence – čím vyšší intelekt tím 

těžší přesvědčování. V neposlední řadě hraje velkou roli způsob podání informací, který se 

mění dle složitosti informace.   (Dundelová, 2015, s. 55-56)  

Autoři knihy sociální patologie, Výrost a Slaměník ve své publikaci uvádí, že prostředky ko-

munikace, mají obecně větší vliv na přesvědčení o změně postoje k danému tématu než samotná 

fakta, která jsou předkládána. Lze tedy říct, že obsahově stejné informace mají na příjemce větší 

vliv, pokud jsou předkládány ústně nežli v písemné podobě. Po samotném přesvědčování je 

důležité pro přijetí změny postoje splnění pěti základních kroků, kterými jsou pozornost, poro-

zumění a přijetí informace, její zachování a následné konání.   (Výrost, Slaměník, 2008, s. 139–

141)    

 

3.3. Funkce postoje  

Obecně se dá říct, že základní funkcí postoje je umožnit člověku adaptaci na dané prostředí. 

(Výrost, Slaměník, 2008, s. 127) 

p. Hayesová ve své knize uvádí typologii funkcí postojů dle Smitha, Brunnera a Whitea, kteří 

dělí funkce postojů na sociální přizpůsobení, hodnocení a externalizaci. Tyto funkce pomocí 

hodnocení ovlivňují naše reakce a napomáhají nám řešit podobné situace opakovaně, aniž by-

chom danou situaci museli znovu vyhodnocovat. Postoje mají také velký vliv na sociální při-

způsobení jedince v závislosti na odlišnosti názorů se skupinou. Externalizaci chápeme jako 

propojení vnitřních prožitků se situací, objektem, který na nás v daném okamžiku působí a na 

jehož základě zaujímáme nějaký postoj.  (Hayesová, 2009, s. 97 – 98)  

 



30 

 

4 SOCIÁLNÍ PRÁCE S PROSTITUUJÍCÍMI OSOBAMI  

V této kapitole krátce rozebereme 3 nejznámější organizace zabývající se prací a pomoci oso-

bám pracujícím v sex-byznysu.  

4.1. Rozkoš bez rizika  

Rozkoš bez rizika je občanské sdružení, které se zaměřuje především na ženy živící se prostitucí 

a na další osoby pohybující se v oblasti prostituční scény. Dále se zato organizace zaměřuje na 

osoby., žijící rizikový způsobem života. Hlavním cílem této organizace je snížení výskytu po-

hlavně přenosných chorob a zlepšení společenského postavení žen, které poskytují sexuální 

služby.  

Organizace Rozkoš bez rizika v současné době působí celkem ve dvanácti krajích České repub-

liky a má dokonce čtyři kamenná střediska (Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice). Jedním 

z několika projektů, kterými je rozkoš bez rizika známá je i divadelní představení, ve kterém 

hrají nejen zaměstnankyně organizace, ale i klientky. 

Významnou roli ve fungování této společnosti a komplexnosti služeb hraje pojízdná gynekolo-

gická ambulance ve které pracovnici organizace vyjíždějí do terénu – mís s častým výskytem 

prostituujících osob a provádí terénní práci, jakožto poradenství, ale i ambulantní testování na 

pohlavně přenosné choroby.   (https://rozkosbezrizika.cz/kdo-jsme/)   

 

4.2. Strada  

Nevládní nezisková organizace Strada se zabývá problematikou obchodování s lidmi. Tato or-

ganizace je jediná v ČR, která se věnuje výhradně poskytováním pomoci vykořisťovaným oso-

bám. Cílem organizace Strada je odstranění obchodování s lidmi, jejich vykořisťování, a to po-

mocí poskytování podpory a ochrany ohroženým osobám. (http://www.strada.cz/cz/o-nas)  

V této organizaci se sociální pracovníci často setkávají s prostituujícími osobami, pro které je 

náročné navrátit se do běžného sociálního života, a proto je kladen velký důraz na individuální 

přístup.  (Šídová, 2013s.106) 

 

https://rozkosbezrizika.cz/kdo-jsme/
http://www.strada.cz/cz/o-nas
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4.3. Ulice – Agentura sociální práce o.s.  

Občanské sdružení Ulice poskytuje sociální a zdravotní služby osobám, ohrožených závislostí, 

a poskytujícím komerční sexuální služby. Dále se podílí na poskytování poradenství, a vzdělá-

vání. Tato služba je nabízena v Plzni a Rokycanech a jejím základní myšlenkou je bezplatnost 

a anonymita. Ženy jsou informovány o možných rizicích, které sebou práce v komerčním sexu 

přináší dále jsou ženám poskytovány zdravotnické materiály například kondomy, lubrikační 

gely, nebo těhotenské testy. Agentura ulice se snaží minimalizovat rizika, která sebou přináší 

práce v sexuálních službách (Šídová,2013, str.102)    
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II  PRAKTICKÁ ČÁST   

V praktické části mé bakalářské práce se zaměřím na metodologii výzkumu, popis vybrané me-

todologie a stanovení výzkumných cílů. V další části uvedu volenou techniku sběru dat a popíši 

výzkumný vzorek. V závěru praktické části interpretuji výsledky a shrnu získané informace.  

 

 

5 METODOLOGIE VĚDECKÉHO VÝZKUMU  

Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvantitativní metodu výzkumu. Kvantitativní zkoumání se dá 

uskutečnit pomocí pozorování, experimentů, a nebo dotazníků. Tento výzkum se vždy opírá o 

nějakou vědeckou teorii, která bývá východiskem pro řešení daného problému. (Skutil, 

2011,str.59). 

Kvantitativní šetření probíhá u většího počtu respondentů, a pro zpracování dat, získaných od 

respondentů, využíváme statistické metody (Kutnohorská,2008,str.48) 

Pro sběr potřebných dat, jsem vytvořila vlastní nestandardizovaný dotazník, který v úvodu 

krátce seznámil respondenty s tématem Bakalářské práce, obeznámil je s účely, pro které data 

sbírám a v neposlední řadě ujistil respondenty o anonymitě průzkumu.  

 

 

5.1. Výzkumné otázky  

Výzkumné otázky vycházejí z hlavního cíle práce, kterým je zjistit, jaké postoje mají studenti 

1. a 3. ročníku oboru Zdravotně-sociální pracovník k tématu prostituci.   

Z tohoto důvodu byly stanoveny dvě výzkumné otázky:  

1. Jaké jsou postoje studentu ZSP k prostituci?  

2. Jaké jsou rozdíly v postojích studentů 1 a 3 ročníku?   
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5.2. Výzkumný nástroj  

Pro sběr dat jsem si zvolila anonymní dotazník vlastní tvorby. (viz příloha č.1.) První čtyři 

dotazníkové otázky byli zaměřeny na výzkumný vzorek, následovalo 17 uzavřených otázek 

zaměřených na různé složky postojů, přičemž se dalo odpovídat v pěti různých kategoriích – 

Ano/Spíše ano/Nevím/ Spíše ne/ Ne.   

Výzkum byl prováděn na půdě Univerzity Pardubice u 1. a 3 ročníku Bakalářského oboru Zdra-

votně-Sociální pracovník v rozmezí 1.3.2017 – 31.3.2017.   

Kdy otázky pro zkoumání postojů byly rozděleny do tří základních složek. A to na otázky ko-

gnitivní - ty které se zaměřují na znalosti respondentů, dále na otázky emocionální tj, jaké 

emoce dané téma v respondentech vyvolává a nakonec na konativní, které se respondenty snaží 

donutit přemýšlet nad daným tématem v budoucím čase. 

Mezi kognitivní otázky řadím otázky číslo 1- Prostituce negativně ovlivňuje společnost. 2- Pro-

stitutek a prostitutů ve společnosti ubývá. 3- Prostituce je v ČR trestná. 7- K prostituci se lidé 

často uchylují z ekonomických důvodů. 9- Společně s prostitucí se často vyskytují další soci-

álně patologické jevy, jako například prodej drog. 10- Prostitutky a Prostituti bývají častými 

přenašeči pohlavně přenosných chorob. 

Mezi otázky emocionální řadím otázky číslo: 11- Prostituce a s ní přidružené patologické jevy 

ve společnosti (např.  kuplířství) jsou mi lhostejné,4- Prostituce je potupné povolání,5- Lidé 

živící se prostitucí by měli být postihováni zákonem. 8- Prostitutky dělají sex za peníze dobro-

volně.,12- Kdyby byla moje kamarádka prostitutka, nevadilo by mi to. 15- Organizace pomá-

hající prostitutkám vnímám jako důležité. 

Konativní otázky: 14- Pracovat v organizaci zabývající se prostituty a prostitutkami by mi ne-

vadilo. 13- Dokážu si představit situaci, za které bych se k prostituci uchýlil/a. 16- Práce s pro-

stitutkami/prostituty by pro mne byla smysluplná,17- Pracovat s prostitutkami/prostituty by pro 

mne bylo psychicky náročné.6- Prostituce je v ČR dobře placená.    
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5.3. Analýza dat  

Získaná data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel 2016 do tabulek relativních 

četností ze kterých byli vytvořeny sloupcové grafy. Ke zpracování výsledků byla použitá po-

pisná statistika a text byl zpracován v programu Microsoft Word 2016. 

Do jednoho grafu jsem vložila výsledky z dotazníkového šetření obou skupin a barevně je od 

sebe odlišila, pro lepší porovnání.  Výsledky jsou uvedené v procentech a jsou zaokrouhleny 

na celá čísla. Relativní četnost byla vypočítána pomocí vzorce:  𝑓𝑖=(𝑛𝑖/𝑛)  𝑥100%   

  (Chráska, 2016, s. 35).  

 

 

5.4. výzkumný soubor   

Pro vytvoření praktické části mé práce, jsem zvolila záměrný vzorek respondentů. (Kutnohor-

ská,2008) 

Pro výzkum byli osloveni studenti oboru zdravotně-sociální pracovník, konkrétně pouze stu-

denti z 1. a 3. ročníku. Z 1. ročníku ze průzkumu zúčastnilo 16respondentů, mezi kterými nebyl 

ani jeden muž. Respondentů ve 3.ročníku bylo osloveno 18, dva z nich nesplňovali podmínky 

zařazení do průzkumu, (šlo o studenty opakující druhý ročník), a proto byli vyřazeni. Ze zby-

lých 16respondentů bylo 15 žen a jeden muž.  

Tyto respondenty jsem volila především proto, že jsem chtěla zjistit, jestli zda jsou mezi jed-

notlivými skupinami respondentů rozdíly, nebo ne. Popřípadě v jakých otázkách se nejvíce roz-

cházejí.   
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Obrázek 1graf 1. otázky 

 

Věkové rozložení respondentů  

Studenti 1. ročníku jsou ve věkové kategorii 18-20let zastoupeni v 75% a zbylých 25%jich 

bylo v rozmezí 21-23 let.  

Respondenti 3.ročníku byli v průzkumu zastoupeni v 81% v rozmezí 21-23let, a v 19%ve 

věku 24 let a více.  

 

 

Obrázek 2 - Graf druhé otázky 
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Cílem třetí otázky bylo zjistit, v jakém ročníku studenti aktuálně studují, protože pokud by 

nesplňovali podmínku studia v prvním, nebo třetím ročníku nemohli by být do průzkumu zařa-

zeni.  

V celkovém počtu rozdaných 18 dotazníků mezi studenty 3ročníku, dva respondenti uvedli, že 

studují druhý ročník, tudíž z nějakého důvodu opakují a nemohou být zařazeni do průzkumu. 

V prvním ročníku bylo rozdáno 16 průzkumných dotazníků a všichni respondenti byli zařazeni 

do průzkumu, protože všichni splňovali stanovené podmínky.  

 

Cílem další otázky bylo zjistit,  jakou střední školu respondenti vystudovali před tím, než na-

stoupili na UPCE.  

Z výsledků čtvrté otázky vyplívá, že 50% respondentů z prvního ročníku vystudovalo 

střední školu se zdravotnicím zaměřením, přičemž ve 3. ročníku je sto pouze 31% respon-

dentů.  Téměř obráceně vychází výsledky u druhé možnosti, a to vystudovaní SŠ zaměřené na 

sociální obory, kdy bylo 13%respondentů 1 ročníku a 44% respondentů u 3 ročníku. U třetí a 

poslední možné odpovědi byl nejnižší rozdíl mezi odpověďmi a to 38% studentů1.ročníku a 

25% 3. ročníku.  

 

 

.  

Obrázek 3 - Graf čtvrté otázky 
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6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDŮ  

- Otázka zní: Prostituce negativně ovlivňuje společnost. 

 

Obrázek 4 - graf páté otázky 

Cílem otázky je zjistit, zda si respondenti myslí, že prostituce ovlivňuje společnost.  

Z výsledků na tuto otázku jasně vyplývá, že nikdo z dotazovaných respondentů není stopro-

centně přesvědčen o tom, že prostituce negativně neovlivňuje společnost. Pouze 13 % respon-

dentů 1.ročníku a 38 % respondentů 3. ročníku si myslí, že prostituce spíše neovlivňuje společ-

nost v negativním slova smyslu. Oproti tomu je 50 % respondentů 1. ročníku přesvědčeno, že 

prostituce určitě negativně ovlivňuje společnost, zatím co stejně odpovědělo pouze 6 % respon-

dentů 3.ročníku. Dále z grafu vyplívá, že se shodně 13 % respondentů z obou supin shodlo, že 

danou situaci nemohou zhodnotit, proto odpověděli ,,nevím“.  

Z výsledků této otázky je patrné, že studenti obou ročníků se domnívají, že je prostituce pro 

společnost nebezpečným sociálně patologickým jevem stejně tak, jak uvádím v kapitole č. 1.1. 

dle informací z webu ministerstva vnitra.  
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- Otázka: Prostitutek a prostitutů ve společnosti ubývá.   

 

Obrázek 5- graf šesté otázky 

Cílem otázky je jaký mají respondenti přehled o změnách počtu prostituujících lidí na 

území České Republiky.  

Z průzkumu vyplívá, že 6 % respondentů 1. ročníku si myslí, že prostituce je ve společ-

nosti na ústupu, na rozdíl od respondentů 3. ročníku, kde si toto nemyslí nikdo. Stejně 

tak jako si 19 % respondentů 1. ročníku myslí, že prostituce na ústupu není, tak i v této 

otázce se k tomuto tvrzení nepřiklonil nikdo ze 3. ročníku. Nejblíže si byli respondenti 

u čtvrtého tvrzení kdy 56 % dotazovaných studentů 1. ročníku a 44 % studentů 3. roč-

níku odpovědělo, že prostituujících lidí ve společnosti spíše neubývá. O tom, že prosti-

tuce na ústupu ve společnosti rozhodně není svědčí i graf vývoje prostituce v ČR mezi 

lety 1919-2003.  (Viz. Příloha B) ve kterém je jasně patrné, že prostituce ve společnosti 

na ústupu není, ba naopak, počty prostituujících lidí se každoročně zvyšují.  (Malinová, 

2003) 

V ČR již není takový trend v poskytování sexuálních služeb formou pouliční prostituce, 

jako v 90.letech. Svět sex byznysu se neustále mění, a proto se prostituce čím dál více 

ukrývá za dveřmi soukromých bytů, tzv. privátů mezi kterými panuje značný konku-

renční boj a své zákazníky se snaží nalákat pomocí různých akčních slev jako např. 

happy hours a jiné.  (Šídová, 2013, str.48)  
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- Otázka: Prostituce v ČR je trestná 

 

Obrázek 6 - graf sedmé otázky 

Cílem otázky je zjistit, jaké mají studenti znalosti o legislativě vztahující se k prostituci. 

Zajímavým faktem, vyplívajícím z odpovědí na tuto otázku je, protichůdnost výsledků u jed-

notlivých skupin – kdy si v 1. ročníku 6% respondentů myslí, že prostituce je v ČR trestná a 

31% že ne, tak ve 3. ročníku odpovědělo 31% dotazovaných na danou otázku ,,Ano“ čili si 

myslí, že prostituce trestná je a pouze 7% dotazovaných si myslí, že ne. Dále z grafu vyplívá, 

že většina všech respondentů si myslí, že prostituce spíše trestná není.  

Ze současné legislativy vyplívá, že prostituce v ČR trestná není. viz § Trestní zákoník - Předpis 

č. 40/2009 Sb, který mimo jiné definuje oblasti, úzce spjaté s prostitucí, které ovšem trestné 

jsou jako např. § 155 Ohrožení pohlavní nemocí, § 168 Obchodování s lidmi § 185 Znásilnění, 

§ 190 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, § 189 Kuplířství a další.  

Neznalost současné legislativy především od studentů 3.ročníku je poměrně znepokojivá pře-

devším protože se blíží nástup těchto pracovníků do praxe, a jejich neznalost by mohla poten-

cionálním klientům značně zkomplikovat život.  
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- Otázka – Prostituce je potupné povolání.  

 

Obrázek 7 - graf osmé otázky 

Cílem této otázky je zjistit, zda-li respondenti považují prostituci za potupnou.  

Z výsledků průzkumu vyplívá, že většina všech respondentů považuje prostituci za potupné 

povolání A proto 63% respondentů 1. ročníku odpovídalo v dané otázce buď ,,Ano“ nebo 

,,Spíše ano“. O něco nižší, ale stejně nadpoloviční většina tj. 56 % respondentů 3. ročníku od-

povídalo stejně.  Neutrálně se k danému tématu vyjádřilo 19 % respondentů 1.ročníku a 13 % 

respondentů 3. ročníku. Na opačné straně tabulky pak stojí pouze 13 % prváků a 6 % třeťáků 

kteří tvrdí, že prostituce není potupné povolání.  

Z odpovědí na tuto otázku je patrné, že většina respondentů si myslí, že je prostituce potupné 

povolání. Toto tvrzení by u nich mohlo vyvolat předpojatost a ovlivnit potencionální práci s bu-

doucími klienty. 
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- Otázka – Lidé živící se prostitucí by měli být postihováni zákonem  

 

Obrázek 8 - graf deváté otázky 

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli si respondenti myslí, že by se mněla změnit legislativa a 

prostituce by měla být postihována zákonem. 

Shodně 13 % respondentů z obou skupin, odpovědělo razantní ano. Více respondentů 3. roč-

níku, celkově 62 % se přiklánělo k možnostem ,,Spíše ne“ a ,,Ne“ tužíš by nebyli zastánci zpřís-

nění legislativy. Zatímco z prvního ročníku stejně odpovídalo 31 % respondentů.  

Z výsledků této otázky vyplívá, že studenti obou ročníků měli rozdílné názory na danou pro-

blematiku, zajímavým faktem je, že většina -62 % respondentů třetího ročníku si myslí, že by 

prostituce neměla být postihována zákonem, a přitom jich v otázce č.7 31/% odpovídalo, že si 

myslí, že prostituce v ČR trestná je. Dalším zajímavým faktem, vyplívajícím z průzkumu je, že 

všichni respondenti 3.ročníku mají na danou otázku vyhraněný názor na rozdíl od respondentů 

1.ročníku, kdy ¼ respondentů odpovídalo možností ,,nevím“.  
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- Otázka – Prostituce je v ČR dobře placená  

 

Obrázek 9- graf desáté otázky 

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli si dotazovaní respondenti myslí, že prostituce je dobrým 

finančním zdrojem.  

Z výsledku plyne, že nikdo z dotazovaných respondentů neodpověděl, že by prostituce nebyla 

dobře placená. Pouze shodně 13% respondentů z obou skupin označilo odpověď ,,spíše ne“ a 

tudíž si myslí, že prostituce není moc dobře placená. Největší procento respondentů v obou 

skupinách a to 38% z prvního ročníku a 63% ze třetího nedokázalo situaci posoudit a proto 

odpovědělo ,,nevím“  

Desátá otázka zjišťovala, zda jsou respondenti přesvědčeni o tom, že se prostitucí dá dobře 

vydělat. Vyhodnocení této otázky je poměrně obtížné, protože každý má individuální pohled 

na formulaci ,,dobře placená“. Přesto 50 % respondentů prvního ročníku a 25 % respondentů 

třetího ročníku si myslí, že ano. Ceny prostituce se liší od úrovně na které je poskytována (pou-

liční, barová atd.) a subjektivního posouzení poskytovatelky. Dle informací získaných z růz-

ných erotických seznamek (https://www.ceske-kurvicky.cz, https://www.erekce.cz/ aj) se 

běžná cena za orální sex pohybuje průměrně okolo 500kč a cena za hodinu s prostitutkou 1000 

– 5000kč. Pokud ale jde o luxusní prostitutky cena může být až několikanásobně vyšší. Což je 

sice nadstandartní hodinové ohodnocení, oproti průměrnému platu, ale dle mého názoru je za 

odvedenou službu nedostačující.   
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- Otázka - K prostituci se lidé často uchylují z ekonomických důvodů  

 

Obrázek 10-  graf jedenácté otázky 

Cílem otázky bylo zjistit, kolik procent respondentů je přesvědčeno o tom, že prostitu-

ující lidé vykonávají tuto činnost z ekonomických důvodů.  

Nikdo z respondentů obou skupin neoznačil odpovědi ,,Spíše ne“ nebo ,,ne“. Pouze 13% 

respondentů ze 3.ročníku na danou otázku neměli striktní názor a proto odpověděli ,,ne-

vím“.  

Zbytek respondentů a to 100 % z 1. ročníku a 88 % z ročníku třetího si myslí, že prosti-

tuci lidé vykonávají z ekonomických důvodů.  

V této otázce se respondenti v odpovědích celkem shodovali, ekonomické důvody pro 

vznik prostituujícího chovaní ve své knize uvádí také autoři Urban a Dubský v kapitole 

o sociologických teoriích vzniku prostituce. (Urban, Dubský, 2008, str. 132) 
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- Otázka – Prostitutky a Prostituti provozují sex za peníze dobrovolně.  

 

Obrázek 11 - graf dvanácté otázky 

Cílem dvanácté otázky bylo zjistit, zda si účastníci průzkumu myslí, že prostituující lidé 

provozují sex za peníze dobrovolně.  

Z výše uvedeného grafu vyplívá, že každý z respondentů má na tuto otázku nějaký názor, 

protože ani v jednom ročníku se neobjevila možnost ,,nevím“ . Většina respondentů, tj, 69 % 

respondentů prvního ročníku a 76 % respondentů třetího ročníku si myslí, že u prostituujících 

je výběr jejich obživy dobrovolný. Razantní ne, odpovědělo shodně 6 % respondentů v obou 

ročnících.  

Příčiny prostituce rozebírám v kapitole č. 1.6. kde je uvedeno, že základním motivem pro 

vstup prostituujících do sex byznysu je ekonomická nestálost. Ženy, které se k prostituci uchy-

lují často řeší existenční problémy spojené s nedostatkem financí. Často je pro ně prostituující 

chování jediným zdrojem příjmů pro zajištění obživy sebe a často i svých dětí. Sice se ve většině 

případů k prostituci uchýlí dobrovolně, ale pod nátlakem těžké životní situace, kterou nejsou 

schopny řešit jinou cestou. Výjimkou jsou pak ženy, které jsou k prostituci donuceny pod ná-

tlakem, výhružkou neb se stali obětí obchodování s lidmi. Takové ženy jsou nuceny k prostituci 

pod hrozbou ublížení na zdraví, často i výhružkou smrti. Nejvíce ohroženými ženami se stávají 

mladé dívky z ekonomicky chudých zemí, které jsou lákány do zahraničí pod záminkou práce 

a po příjezdu do cizí země jsou jim nátlakem odebrány veškeré doklady a ony ztrácí spojení 

s domovem.  

           (Šídová, 2013, str. 89)   
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- Otázka – Společně s prostitucí se často vyskytují další sociálně patologické jevy, 

jako například prodej drog. 

 

Obrázek 12 - graf třinácté otázky 

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli si respondenti myslí, že se k prostituci se váží i další 

sociálně patologické jevy jako je například prodej drog.  

Z odpovědí respondentů je zřejmé, že většina všech dotazovaných si myslí, že prostituci 

doprovázejí další sociálně patologické jevy, konkrétně všichni tj 100% respondentů prvního 

ročníku odpovědělo buď ,,Ano“ (56%) nebo ,,Spíše ano“ (44%). U obou těchto otázek odpově-

dělo 44% respondentů ze třetího ročníku.  Pro odpověď ,,nevím“ se rozhodlo pouze 6% respon-

dentů třetího ročníku a stejně takové množství se rozhodlo pro odpověď ,,spíše ne“ .  

Z odpovědí na tuto otázku je patrné, že respondenti mají jasnou představu o tom, že se spo-

lečně s prostitucí vyskytují ve společnosti i další patologické jevy. Jedním z motivů pro vznik 

prostituujícího chování je závislost na různých omamných a psychotropních látkách. Viz. Ka-

pitola 1.6.- příčiny prostituce.  
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- Otázka – Prostitutky a prostituti bývají často přenašeči pohlavně přenosných cho-

rob 

 

Obrázek 13 - graf čtrnácté otázky 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda si respondenti myslí, že prostituující lidé bývají přenašeči 

pohlavně přenosných chorob.  

Na otázku ohledně přenosu pohlavně přenosných chorob nikdo z respondentů neodpověděl, 

že prostituující lidé nebývají přenašeči pohlavně přenosných chorob, zatím co Ano nebo spíše 

ano odpověděla většina respondentů z obou ročníků. 13 % respondentů ze třetího ročníku se 

rozhodlo, že na danou otázku nevědí odpověď. Pouze 6 % respondentů prvního ročníku si 

myslí, že prostituující lidé spíše nebývají přenašeči pohlavně přenosných chorob, stejnou mož-

nost odpovědi ale označilo 19 % respondentů třetího ročníku.  

Riziko nákazy pohlavně přenosnou chorobou je aktuální, pro každého občana, který provo-

zuje nechráněný sexuální styk. Toto riziko se znásobuje, pokud je pohlavní styk uskutečněn 

s neznámou osobou, nebo s osobou která často střádá sexuální partnery – přesně tak jako pro-

stituující lidé. Proto je tvrzení, že prostituující osoby bývají častými přenašeči pohlavně pře-

nosných chorob správné.       (Viz. Příloha C)  
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- Otázka – Prostituce a s ní přidružené společensky patologické jevy (např. kuplíř-

ství) jsou mi lhostejné 

 

Obrázek 14 - graf patnácté otázky 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda účastníci průzkumu vnímají sociálně patologické jevy, 

které doprovází prostituci jako lhostejné.  

Na otázku ohledně lhostejnosti k patologickým jevům doprovázejícím prostituci se většina 

respondentů vyjádřila negativně, konkrétně 50 % respondentů prvního ročníku a 82% respon-

dentů třetího ročníku odpovídalo v možnostech ,,spíše ne“ a ,,ne“. Ve stejné otázce shodně 19% 

respondentů z obou skupin  odpovědělo v možnosti ,,spíše ano“ a tudíž říkají, že jim tyto jevy 

jsou spíše lhostejné.  Pouze 6% respondentů 1. ročníku se vyjádřilo pro možnost ,,Ano“. 25% 

respondentů tj. ¼ zúčastněných na danou otázku nemá vyhraněný názor a proto odpovědělo 

možností ,,nevím“ .  

V této otázce byl poměrně velký rozdíl v odpovědích jednotlivých ročníků, toto svědčí o 

různých postojích respondentů zařazených do průzkumu. Z výsledku této otázky je patrné, že 

50 % respondentů z prvního ročníku je prostituce a přidružené patologické jevy lhostejná, nebo 

na ně nemají vyhraněný názor, což by dle mého názoru jako studenti oboru ZSP mít měli, pře-

devším protože, se ve své praxi budou s prostitučním chováním a s osobami z ohrožených spo-

lečenských skupin často setkávat.  
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- Otázka: Kdyby byla moje kamarádka prostitutka, nevadilo by mi to  

 

Obrázek 15 - graf šestnácté otázky 

Cílem šestnácté otázky bylo zjistit, zda by respondenti byli ochotní kamarádit s někým, kdo 

se živý prostitucí.  

Formulace této dotazníkové otázky nebyla zvolena příliš vhodně, protože často u respon-

dentů vyvolávala rozporuplné otázky ohledně správnosti odpovědí. U vyplňování dotazníků 

všemi respondenty jsem vyla vždy přítomná, právě pro případné otázky, což se ukázalo, jako 

potřebné.  

Přes prvotní problém nakonec respondenti a otázku odpovídali následovně. 25 % respon-

dentů z každého ročníku odpovídalo, že by jim přátelství s prostitutkou nevadilo.  Naopak 50 

% respondentů obou ročníku odpovědělo, že by jim přátelství s prostitutkou vadilo. Neutrálně 

se k této otázce vyjádřilo 25 % prváků a 19 % třeťáků.   
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- Otázka- Dokázal/a bych si představit situaci, za které bych se k prostituci uchýlil/a  

 

Obrázek 16 Graf sedmnácté otázky 

Cílem sedmnácté otázky bylo zjistit, zda si účastníci průzkumu dokáží představit nějakou 

životní situaci, za které by se uchýlili k přivýdělku pomocí prostituce.  

 Z výše uvedeného grafu vyplívá, že většina respondentů z obou ročníků si nedokáže představit, 

že by se dostali do takové situace, za které by se k prostituci dokázali uchýlit. Pouze 6 % re-

spondentů 1. ročníku si takovou situaci dokáže představit a 19 % respondentů 3. ročníku odpo-

vědělo, že si takovou situaci nejspíš dokáží představit. Neutrální názor na danou otázku mělo 

13 % respondentů 1. ročníku a 6 % respondentů 3. ročníku.   
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- Otázka – Pracovat v organizaci zabývající se prostitutkami a prostituty by mi ne-

vadilo  

 

Obrázek 17- graf osmnácté otázky 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda by respondentům vadilo pracovat v organizaci pomáhající 

prostituujícím lidem.  

Na v pořadí osmnáctou otázku účastníci průzkumu odpovídali následovně: 56 % respon-

dentů z obou ročníků uvedlo, že by jim práce v organizaci zaměřené na prostituující osoby ne-

vadila. Opačně odpovídalo 44 % respondentů z prvního ročníku a 13 % z třetího. Neutrálně se 

k této otázce vyjádřili pouze studenti ze třetího ročníku a to ve 31 %.  

Jedna z otázek, ve které se nejvíce rozcházeli odpovědi jednotlivých ročníků otázkou zů-

stává, zda by respondenti z prvního ročníku, po projití celým vzdělávacím programem změnili 

názor. Z grafu je ale patrné, že téměř polovina respondentů z prvního ročníku by měla problém 

pracovat v některé z organizací, zabývající se prostitucí.  
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- Otázka – Organizace pomáhající prostitutkám vnímám jako důležité  

 

Obrázek 18 - graf devatenácté otázku 

Cílem této otázky je zjistit, zda respondenti vnímají organizace pomáhající prostitutkám 

jako důležité.  

Z odpovědí na tuto otázku vyplívá že většina všech respondentů vnímá organizace po-

máhající prostitutkám jako důležité. Konkrétně 94%respondentů prvního ročníku odpo-

vídalo v možnostech ,,Ano“ nebo ,,Spíše ano“. Ve stejných možnostech odpovídalo 88 

% respondentů 3. ročníku.  Odpověď ,,nevím“ označilo shodně 6 % účastníků z každého 

ročníku. V záporných odpovědích se neobjevili žádní respondenti prvního ročníku, ale 

odpověď ,,spíše ne“ označilo 6 % dotazovaných ze třetího ročníku, a stejné procento 

odpovídalo otázkou ,,ne“.  

Z odpovědí a výsledného grafu je patrné, že většina respondentů vnímá pomoc prosti-

tuujícím osobám jako důležitou. Pro doplnění dané informace by bylo dobré do dotaz-

níkového šetření zařadit otázky na konkrétní organizace, které se zabývají prací s pro-

stituujícími osobami. Jestli že respondenti vnímají organizace jako prospěšné, bylo by 

také dobré zjistit jaké organizace znají.  
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- Otázka – Práce s prostitutkami/prostituty by pro mě byla smysluplná 

 

Obrázek 19 - graf dvacáté otázky 

 Cílem dvacáté otázky bylo zjistit, jestli by pro účastníky průzkumu bylo smysluplné 

pracovat s lidmi živícími se prostitucí.  

Z výsledků znázorněných ve výše uvedeném grafu vyplívá, že pro 56 % respondentů 

z prvního ročníku a 44 % respondentů z ročníku třetího by bylo smysluplné pracovat s 

prostitutkami a pro 13 % respondentů z prvního ročníku a 6 % z třetího nikoli. Dále 

z této otázky vyplívá, že shodně 31 % respondentů o obou ročníku má na danou otázku 

neutrální názor a nedokáží takovou situaci posoudit.  
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Otázka – Pracovat s prostitutkami/ prostituty by pro mne bylo psychicky náročné  

 

 

Obrázek 20 - graf dvacáté první otázky 

Cílem poslední čili dvacáté první otázky bylo zjistit, zda by pro účastníky průzkumu bylo 

psychicky náročné pracovat s prostituujícími lidmi.  

Z výše uvedeného grafu vyplívá, že na tuto otázku nemají respondenti jednotný názor, a 

proto odpovídali v následujících procentech, pro ano hlasovalo 6 %/13 % respondentů, pro 

spíše ano 31 %/38 % respondentů, pro nevím odpovídalo shodně 25 % respondentů, pro odpo-

věď spíše ne hlasovalo 25 %/ 19 % respondentů a odpověď ne označilo 13 %/6 % respondentů.  
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7 DISKUZE  

Tato část bakalářské práce se zabývá rozborem výsledků průzkumu, který byl uskutečněn 

v rámci praktické části práce.  Rozebereme výzkumné otázky, které byli stanoveny na začátku 

praktické části práce a jejich výsledky porovnáme s výsledky podobných prací, případně s do-

stupnou literaturou. Zjištěné výsledky s vztahují pouze k vzorku respondentů, který byl zařazen 

do průzkumu, což bylo celkově 32 respondentů. Počet respondentů vnímám jako největší limit 

této práce, protože pokud by bylo respondentů více, byly by i výsledky práce objektivnější.  

Výzkumná otázka č. 1. – jaké mají postoje studenti ZSP k prostituci.  

Otázky vypovídající o postoji respondentů k prostituci: 

-  Prostituce je v ČR trestná 

Na otázku, ohledně legislativy vztahující k prostituci respondenti odpovídali tak, že si 31 % 

respondentů 3. ročníku a 6 % z prvního ročníku si chybně myslí, že prostituce trestná je. Zbytek 

respondentů odpovídalo, buď možností nevím, nebo správně ne. Stejnou problematikou se ve 

svém výzkumu zabývá i p. Mašitová (2013 str. 61), která svůj výzkum na téma dětské prostituce 

cílila na respondenty z 9. třídy základní školy. V tomto výzkumu odpovědělo na otázku ,, je 

prostituce  v ČR trestná?“ chybně 71 % respondentů. Rozdíly těchto dvou výzkumů jsou značně 

velké, ale myslím, že by měli být mnohem větší vzhledem k výběru respondentů, protože po-

rovnáváme znalosti studentů vysoké školy a základní školy.  

- Prostituce negativně ovlivňuje společnost 

Na otázku, jestli prostituce negativně ovlivňuje společnost odpovídali respondenti tak, že 75 % 

z prvního ročníku a 50 % ze třetího uvedlo odpovědi ano, nebo spíše ano. V podobném vý-

zkumu na téma Diferenciace názorů na problematiku prostituce v závislosti na věku (Bc. Kolář, 

2009, str. 60) cíleném na respondenty různých věkových kategorií, kterého se účastnilo 600 

respondentů odpovídali na otázku, ,,Jak chápete prostituci v ČR?“ účastníci tak, že prostituci 

vnímají negativně v 39% . Tudíž se výsledky obou výzkumů příliš neshodují, ale rozdíl mezi 

1.ročníkem a respondenty z práce pana Koláře nejsou příliš velké. 

- Dokázal/a bych si představit situaci, za které bych se k prostituci uchýlil/a 

V mém průzkumu se respondenti vyjádřili k otázce, zda si dokáží představit situaci, za které by 

se uchýlili k prostituci ve většině negativně. konkrétně v 82 % respondentů 1.ročníku a 75 % 

respondentů 3. ročníku. V průzkumu Bakalářské práce na téma postoje studentek vysokých škol 

k placeným sexuálním službám (Ducháčková, 2018) respondentky odpovídali na otázku, 
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,,Dokážete si představit, že byste za určitých okolností poskytla placené sexuální služby? v 71 

% také negativně. Výzkumy obou bakalářských prací se tedy shodují.   

- Lidé živící se prostitucí by měli být postihováni zákonem 

Na otázku ohledně názorů na změnu legislativního přístupu k prostituci respondenti odpovídali 

celkem nejednoznačně, v prvním ročníku odpovídali ve 44 % pro ano a píše ano, a ve 32 % pro 

ne a spíše ne. Ve třetím ročníku pak v 32 % pro ano a spíše ano, a v 62 % pro ne a spíše ne. 

Zbylí respondenti volili možnost nevím. V diplomové práci Bc. Koláře 2009 odpovídali re-

spondenti na otázku ,,Bylo by vhodné prostituci zcela zakázat?“ následovně: z celkových 600 

respondentů na tuto otázku odpovědělo v možnostech ano a spíše ano 176 (29 %)  respondentů, 

v možnostech ne a spíše ne 398 (66%) respondentů, zbylých 45 (7.5 % ) volilo možnost nevím. 

Je patrné, že respondenti mého výzkumu ze š. ročníku se téměř shodovali s těmi z výzkumu p. 

Bc Koláře. Respondenti z 1. ročníku mého výzkumu se s druhým výzkumem neshodují. 

- Prostituce je potupné povolání 

Na otázku, zda je prostituce potupné povolání odpovídali respondenti následovně (1/3 ročník): 

25/6 % Ano a 38/50 % spíše ano - což vypovídá o tom, že většina respondentů si myslí, že 

prostituce je potupné povolání a tím pádem to svědčí o jejich negativním postoji k ní.  

- - Prostituce a s ní přidružené patologické jevy ve společnosti (např. kuplířství) jsou 

mi lhostejné 

Na otázku, zda jsou respondentům lhostejné patologické jevy, které prostituci doprovázejí od-

povídali následovně (1/3ročník) spíše ne 31/69 %, ne 19/13 % na druhé straně se odpovědi 

podíleli pro Ano 6/0 %, pro spíše Ano shodně 19 %, jako odpověď nevím zvolilo 25 %respon-

dentů 1.ročníku. Tyto odpovědi svědčí o různých postojích, které k prostituci respondenti zau-

jímají a nejde tedy jednoznačně říci, jak se k dané otázce staví.  

Kdyby byla moje kamarádka prostitutka, nevadilo by mi to. 

Na otázku, zda by respondentům vadila kamarádka prostitutka odpovídali tak, že by polovině 

respondentů prvního ročníku a 57 % respondentů třetího ročníku, kamarádka prostitutka vadila, 

následně se shodně ¼ respondentů obou ročníků shodla na tom, že by jim nevadilo mít kama-

rádku, která se živí prostitucí. Odpovědi u této otázky jsou poměrně nejednoznačné, ale i tak 

lze říci, že většině dotazovaných by vadilo kamarádit s prostitutkou. V Bakalářské práci na 

téma postoje studentek vysokých škol k placeným sexuálním službám (Ducháčková,2018) re-

spondentky odpovídali na otázku ,,Představte si, že by se Vám vaše blízká kamarádka svěřila, 
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že si přivydělává prostitucí. Změnil by se váš vztah k takové kamarádce?“ Vadilo by mi to, ale 

naše přátelství by to významně nepoškodilo – 65 %, Nevadilo by mi to, nic by se mezi námi 

nezměnilo – 29 % , Ano, naše přátelství by tím skončilo – 5 %. Otázky v obou výzkumech sice 

nejsou totožné, ale vypovídají o podobném postoji k dané situaci, Ale výsledky z obou prů-

zkumů se značně rozcházejí. 

- Organizace pomáhající prostitutkám vnímám jako důležité 

V otázce, zda vnímají respondenti organizace pomáhající prostitutkám jako důležité odpovídali 

tak, že ve většině případů konkrétně v 94 %v prvním ročníku a 88 %ve třetím ročníku si re-

spondenti myslí, že jsou tyto organizace důležité. Odpovědi jasně svědčí o tom, že respondenti 

prostituci vnímají jako vážný jev, který je potřeba řešit.  

- Práce s prostitutkami/prostituty by pro mne byla smysluplná.  

 Na otázku, zda by respondenti vnímali práci s prostitutkami jako smysluplnou odpovědělo 

shodně 31 % respondentů jako nevím, nedokáži tedy posoudit, zda by pro ně práce s prostituu-

jícími byla smysluplná či nikoli. Dále v této otázce odpovídalo 57 % respondentů 1. ročníku a 

44 % ze 3. ročníku tak, že by pro ně práce s prostituujícími byla smysluplná. Naopak 13 % 

respondentů 1 ročníku a 25 % třetího ročníku odpovídalo tak, že by pro ně práce s prostituují-

cími smysluplná nebyla. V této otázce bylo poměrně dost respondentů nestranných, což patrně 

svědčí o nevyhraněném názoru a cílovou skupinu, se kterou by respondenti chtěli ve svém bu-

doucím povolání pracovat.  



57 

 

Výzkumná otázka číslo 2 – Jaké jsou rozdíly v postojích 1 a 3 ročníku?   

Ve většině zodpovídaných otázek, se odpovědi respondentů různých ročníku spíše shodovali, 

ale i přes to, byli v následujících otázkách odlišné:  

1. Prostituce v ČR je trestná 

Odlišnost v odpovědích na tuto otázku svědčí o neznalosti legislativy v daném problému, sku-

tečnost, že chybně odpovídalo více respondentů z 3. ročníku je značně zarážející. 

2. Lidé živící se prostitucí by měli být postihováni zákonem 

V prvním ročníku odpovídali ve 44 % pro ano a píše ano, a ve 32 % pro ne a spíše ne. Ve třetím 

ročníku pak v 32 % pro ano a spíše ano, a v 62 % pro ne a spíše ne. Zbylí respondenti volili 

možnost nevím.  

- 3. Prostituce a s ní přidružené společensky patologické jevy (např. kuplířství) jsou mi 

lhostejné 

Na otázku ohledně lhostejnosti k patologickým jevům doprovázejícím prostituci se většina re-

spondentů vyjádřila negativně, konkrétně 50 % respondentů prvního ročníku a 82% respon-

dentů třetího ročníku odpovídalo v možnostech ,,spíše ne“ a ,,ne“. Ve stejné otázce shodně 19% 

respondentů z obou skupin odpovědělo v možnosti ,,spíše ano“ a tudíž říkají, že jim tyto jevy 

jsou spíše lhostejné.  Pouze 6% respondentů 1. ročníku se vyjádřilo pro možnost ,,Ano“. 25% 

respondentů tj. ¼ zúčastněných na danou otázku nemá vyhraněný názor a proto odpovědělo 

možností ,,nevím“ .  

- 4. – Pracovat v organizaci zabývající se prostitutkami a prostituty by mi nevadilo  

Na v pořadí osmnáctou otázku účastníci průzkumu odpovídali následovně: 56 % respondentů 

z obou ročníků uvedlo, že by jim práce v organizaci zaměřené na prostituující osoby nevadila. 

Opačně odpovídalo 44 % respondentů z prvního ročníku a 13 % z třetího. Neutrálně se k této 

otázce vyjádřili pouze studenti ze třetího ročníku a to ve 31 %. Různorodost odpovědí všech 

respondentů přisuzuji různým osobnostem respondentů, s různými žebříčky hodnot.  

Posuzovat, z jakého důvodu se respondenti zrovna v těchto průzkumných otázkách neshodují, 

by bylo velmi diskutabilní. Mohl, ale i nemusel mít vliv na utváření postojů vzdělávací program 

daného oboru, nebo šlo čistě o osobnostní charakter respondentů, každopádně by bylo zajímavé, 

na toto téma udělat dlouhodobý průzkum, kdy bychom posoudili postoje respondentů 1. roč-

níku, nejlépe na začátku studia a těch samých respondentů o dva roky později ke konci jejich 

studia. Pak by se dalo lépe určit, zda mělo studium na UPce nějaký vliv či nikoli.  
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8 ZÁVĚR  

Úkolem mé bakalářské práce, na téma postoje studentů oboru zdravotně-sociální pracovník na 

problematiku prostituce, bylo splnění cílů, jak v teoretické části, tak i v části praktické.  

Cílem teoretické části práce bylo popsat pojem prostituce, její druhy, historii, příčiny, legisla-

tivní přístupy vztahující se k prostituci a organizace, zabývající se pomoci osobám pracujícím 

v sex byznysu. Dále zmapovat pojem postoje, jejich utváření a změny. Myslím, že tento cíl 

práce byl naplněn. 

Prostituce je tématem, které bývá ve společnosti často diskutované, především z důvodu 

chystané legislativní změny, která je ve společnosti známá jako návrh na legalizaci prostituce. 

V historii, ani v současné době neexistuje společnost, ve které by prostituce nebyla přítomna, 

ať už ve větší nebo menší míře. Pokud by se Česká republika chtěla přiřadit ke státům, ve kte-

rých je prostituce legitimní zaměstnání, její účastnící přispívají do státního rozpočtu zdaněním 

svého příjmu, a podrobují se pravidelným lékařským prohlídkám, musela by primárně odstoupit 

od úmluvy OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob ze dne 2. 

12. 1949, kterou je v současné době vázána. Návrh zákona o regulaci prostituce z toku 2005 

vnímám jako určitý krok vpřed a jeho schválení bych v případě potřeby podpořila, protože sou-

časná legislativa řeší pouze trestné činy, které se k prostituci váží, jako například kuplířství aj.  

Dle mého názoru je pomoc prostituujícím osobám důležitá a smysluplná.   

Průzkumná část mé Bakalářské práce, měla dva cíle  – za 1. zjistit jaké postoje zaujímají 

studenti oboru zdravotně-sociální pracovník k prostituci a za 2.  porovnat postoje studentů 1. a 

3. ročníku. Pro naplnění těchto cílů jsem zvolila průzkumný dotazník vlastní tvorby o 21 otáz-

kách, kdy první 4 otázky specifikují výzkumný vzorek a následující otázky se zaměřují na různé 

složky postojů respondentů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 32respondentů. Za-

stoupení účastníků jednotlivých ročníků bylo 50/50 % tj. 16 respondentů z každého ročníku.  

Z výše uvedených výsledků vyplívá, že studenti prvního a třetího ročníku oboru zdravotně-

sociální pracovník Univerzity Pardubice vnímají prostituci spíše negativně a myslí si, že se 

k této volbě povolání lidé uchylují především z ekonomických důvodů. Dále z výzkumného 

šetření vyplívá, že respondenti vnímají práci s prostituujícími jako důležitou, ale jednoznačně 

se neshodují, zda by s touto cílovou skupinou chtěli pracovat, jsou ale přesvědčení, že prostituce 

ze společnosti nemizí.  Z výsledků práce je také zřejmé, že postoje studentů k prostituci jsou 

různorodé, a v téměř každé dotazníkové otázce se respondenti v odpovědích neshodli ve 100 

%. Dále je patrné, že respondenti mají nedostatečné znalosti, ohledně legislativy vztahující se 
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k prostituci ale myslí si, že prostituce je relativně dobře placeným zaměstnáním. Respondenti 

si rovněž ve většině případů myslí, že lidé pracující v sex byznysu tuto obživu volí dobrovolně, 

patrně si vůbec nepřipouští riziko obchodování s lidmi, které je s prostitucí úzce spjato. Téměř 

všichni respondenti jsi jsou vědomi sociálně patologických jevů, které prostituci doprovází i 

rizik spojených s přenosem pohlavně přenosných chorob a tyto rizika nejsou lhostejné většině 

respondentů.  Vzhledem k výše uvedeným informacím, myslím, že i tento cíl práce byl také 

naplněn. 

Druhým výzkumným cílem mé práce bylo porovnat rozdíly mezi postoji studentů jednotli-

vých ročníků. Vzhledem k tomu, že se respondenti výrazně lišili pouze u čtyř otázek průzkum-

ného šetření, můžu říct, že se postoje studentů jednotlivých ročníků od sebe příliš neliší.  

Upřímně doufám, že má bakalářská práce bude pro čtenáře přínosná, a každý kdo se roz-

hodne tuto práci číst v ní nalezne všechny potřebné informace o daním tématu, které hledá.   

 

 

 

 

  



60 

 

 

POUŽITÁ LITERATURA  

- Bartlová Sylva, sociální patologie, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdra-

votnictví v Brně,Brno 1995, ISBN:80-7013-259-0  

- Buriánek Jiří, Sociologie , nakladatelství fortuna, Praha 2008,ISBN 978-7373-028-

4, str 112 

- DUNDELOVÁ, Jana.  Úvod do sociální psychologie.  [online]. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015  [cit.  2017-04-22].  ISBN  978-80-210-7932-8.  Dostupné  z: 

http://www.phil.muni.cz/wups/home/Downloads/inpsy/06_skripta2.pdf 

- CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního 

výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). 256 s. 

ISBN 978-80-2475326-  

- HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. 5. vyd. Přeložil Irena ŠTĚPA-

NÍKOVÁ. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-639-1 

- CHMELÍK,J.a kol. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha:Portál,2003. 

ISBN 80-7178-739-6 

- KRAUS, Blahoslav a kol., Sociální patologie, Hradec Králové, Gaudeamus, 2010 

ISBN: 978-80-7435-080-1 

- KUTNOHORSKÁ,  Jana,  Martina  CICHÁ  a  Radoslav  GOLDMANN.  Etika  pro  

zdravotně sociální pracovníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 189 s. ISBN 978-802-

4736-761 

- KUZNÍKOVÁ, Iva. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-

80-247-3676-1 

- LENDEROVÁ, M, Chytila patrola, aneb Prostituce za Rakouska i republiky, Praha: 

Karolinum,2002, ISBN- 80-246-0379-9  

- MATOUŠEK A KOL., Oldřich. Děti a rodiče v rozvodu. Portál, 2015. ISBN 978-

80-262-0968-3.Munková Gabriela, Sociální deviace, nakladatelství Karolinum, UK 

,2001,ISBN.80-246-0279-2 . str 9.) 

- NAKONEČNÝ, Milan.  Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 

978-80-200-1679-9  

- SKUTIL, Martin. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty uči-

telství. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7 

http://www.phil.muni.cz/wups/home/Downloads/inpsy/06_skripta2.pdf


61 

 

- Šídová L., Ze sexbyznysu na trh práce?, Praha: Rozkoš bez rizika (Sportpropag), 

2013,str.192, ISBN 978-80-260-4963-0 

- TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana a kol. Obchodování se ženami z pohledu České republiky 

[online]. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. ISBN 80-7338-

030-7. Dostupné z: <http://www.ok.cz/iksp/docs/304.pdf>. 

- Trestní zákoník - Předpis č. 40/2009 S  

- Tuláček J. Velký domácí právník, Praha: Readers Digest, 1999, ISBN – 80-86196-6 

- Urban, L., Dubský, J.,  Sociální deviace. Plzeň: Aleš  Čeněk, 2008, 176 str., ISBN 

978-80-738-0133-5 

- VÝROST, Jozef a  Ivan SLAMĚNÍK.  Sociální  psychologie. 2. dopl. a přeprac. 

Vyd.. Praha: Grada, 2008. 408 s. ISBN 978-80-247-1428-8  

- Vyhláška č. 160/1922 Sb., o přístupu Československé republiky k mezinárodní 

úmluvě ze dne 4. května 1910, aby byl potlačen obchod s děvčaty 

- Weiss, P, Sexuální chování v ČR – situace a trendy, Praha: Portál,2001. ISBN 80-

7178-558X 

- Zákon č. 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, § 10 

  



62 

 

-  

 

INTERNETOVÉ ZDROJE  

• BĚLÍKOVÁ, Barbora. Národní informační centrum pro mládež: prostituce - charak-

teristika.[online]. 2017, srpen, 2017 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

http://www.nicm.cz/prostituce-charakteristika  

• Internetová poradna rozkoš bez rizika: O nás [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné 

z: https://www.poradna-rr.cz/   

• MAINOVÁ, Hana. Sexuální hrátky dnes a sto let zpátky. Společnost pro plánování 

rodiny a sexuální výchovu [online]. Pardubice, 2007 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

http://old.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2008022703Kdo jsme. Rozkoš 

bez rizika o nás [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://rozkosbezri-

zika.cz/kdo-jsme/    

• Prostituce - prostituční scéna. Mvcr.cz [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/clanek/prostituce-prostitucni-scena.aspx 

• MAŠITOVÁ, Tereza. Dětská prostituce v ČR a její prevence [online]. Praha, 2013, 

2013 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: http://www.vyzkum-mla-

dez.cz/zprava/1464267409.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

9 PŘÍLOHY 

Příloha A  - Průzkumný dotazník vlastní tvorby . ................................................................ 63 

Příloha B - Tabulka vývoje prostituce v ČR. ……………………………………………...65 

Příloha C- Tabulka výskytu pohlavně přenosných chorob u prostitutek………………..…66 

https://www.poradna-rr.cz/
https://rozkosbezrizika.cz/kdo-jsme/
https://rozkosbezrizika.cz/kdo-jsme/


63 

 

9.1. Příloha A  - Průzkumný dotazník vlastní tvorby. 

Dobrý den,  

jmenuji se Veronika Johnová a studuji obor Zdravotně -sociálního pracovníka na FZS UPCE 

stejně tak, jako vy.  Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku  na  téma:  „Postoje studentů 

ZPS na problematiku  prostituce“.  Tímto mi  pomůžete  při zpracování výzkumné části baka-

lářské práce, na které pracuji.  

Dotazník je zcela anonymní a získaná data použiji pro své studijní účely.  

Děkuji.  

Děkuji za vyplnění a spolupráci. 

1.  Pohlaví       2.  Věk  

a) MUŽ       a)  18 - 20let 

b) ŽENA       b)  21 - 23 let 

        c)  24 + let 

 

3. Jaký ročník studujete ?   4) Vystudovaná SŠ  

a) 1. ročník        a) sociální obory  

b)  2. ročník       b) zdravotní obory  

c)  3. ročník        c) gymnázium / jiné  

 

Prosím, zaškrtněte tvrzení dle Vašeho názoru. Děkuji. 

 Ano Spíše 

ano 

Ne-

vím  

Spíše 

ne  

Ne  

5. Prostituce negativně ovlivňuje společnost.      

6. Prostitutek a prostitutů ve společnosti ubývá.      

7. Prostituce je v ČR trestná.      

8. Prostituce je potupné povolání.      

9. Lidé živící se prostitucí by měli být postihováni 

zákonem. 

     

10. Prostituce je v ČR dobře placená.      

11. K prostituci se lidé často uchylují z ekonomic-

kých důvodů.  

     

12. Prostitutky dělají sex za peníze dobrovolně.      

13. Společně s prostitucí se často vyskytují další soci-

álně patologické jevy, jako například prodej drog. 
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 Ano Spíše 

ano 

Nevím  Spíše ne Ne  

14. Prostitutky a Prostituti bývají častými přenašeči 

pohlavně přenosných chorob. 

     

15. Prostituce a s ní přidružené patologické jevy ve 

společnosti (např.  kuplířství) jsou mi lhostejné. 

     

16. Kdyby byla moje kamarádka prostitutka, nevadilo 

by mi to.  

     

17. Dokážu si představit situaci, za které bych se 

k prostituci uchýlil/a. 

     

18. Pracovat v organizaci zabývající se prostituty a 

prostitutkami by mi nevadilo.  

     

19. Organizace pomáhající prostitutkám vnímám jako 

důležité. 

     

20. Práce s prostitutkami/prostituty by pro mne byla 

smysluplná.  

     

21. Pracovat s prostitutkami/prostituty by pro mne 

bylo psychicky náročné.  
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9.2. Příloha B - tabulka vývoje prostituce v ČR 

Tabulka 1 - vývoj prostituce v ČR 
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9.3. Příloha c) – tabulka výskytu pohlavně prenosných chorob u prostitutek  

Tabulka 2- tabulka výskytu pohlavně přenosných chorob 

 


