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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem prostituce, stereotypem prostitutky a 

teoretickým pojetím stereotypu. Z výsledků bakalářské práce je patrné, že existují 

negativní stereotypy prostitutky. Působení negativního stereotypu dále ovlivňuje 

společnost při posuzování situací, ve kterých prostituující žena figuruje.  

Klíčová slova: stereotypy, předsudky, prostituce, diskriminace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ABSTRACT  

This bachelor thesis is focused on prostitution, stereotype of a prostitute and theoretical 

conception of stereotypes. From the results of the bachelor thesis it is evident that 

negative stereotypes of a prostitute does exist. Effect of negative stereotype affects 

society in the assessment of situations in which a woman prostitute figures. 
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ÚVOD  

 Přestože se problémy spojené s prostitucí týkají poměrně velké skupiny lidí a 

navzdory skutečnosti, že negativní stereotypy a jejich důsledky se týkají celosvětově 

nezanedbatelné části populace, naše (převážně ekonomicky zaměřená) společnost 

věnuje jen malou pozornost rozkrývání těchto palčivých témat. Je tedy logické, že 

motivace a prostor pro zkoumání takových témat vzniká spíše v prostředí pomáhajících 

profesí. Vychází totiž z autentických potřeb a zkušeností profesionálů, kteří pomáhají 

konkrétním lidským bytostem. 

 Součástí této práce je teoretické ucelení nejprve stereotypu a poté shrnutí 

prostituční scény v České republice. Empirická část propojuje uvedené teoretické 

informace do průzkumu stereotypu prostitutky v naší společnosti. Velmi jednoduchým 

způsobem (přečtením příběhu) u respondenta experimentální skupiny došlo k aktivaci 

stereotypu. Poté respondenti odpověděli na několik obecných otázek. Aby opravdu byl 

měřen jen požadovaný stereotyp, kontrolní skupina dostala k dispozici příběh téměř 

stejný a odpovídala na identické otázky. Jediný rozdíl mezi dvěma verzemi příběhu byla 

informace, že se hlavní postava dříve živila prostitucí. Tuto informaci kontrolní skupina 

k dispozici nedostala. Při porovnání všech odpovědí experimentální a kontrolní skupiny 

jsem tak extrahovala stereotyp prostitutky a popsala jednotlivé nálezy. Odpovědi obou 

skupin na škálách zareagovaly rozdílně na přečtený příběh.  

 Pokud existuje negativní stereotyp prostitutky u vybrané skupiny respondentů, 

pak teoreticky lze tvrdit, že stejný stereotyp a potažmo postoj se objeví i u 

psychoterapeuta, policisty, sociálního pracovníka atp., který se při své práci 

s prostituující ženou setká. Jak se negativní stereotyp promítne do jednání profesionála 

v pomáhající profesi, pokud se na něj obrátí žena, která se živí prostitucí?   

 Stereotypy a předsudky společnosti ovlivňují sociální status člověka. Negativní 

předsudky mohou mít za následek nízkou prestiž a tedy nízký sociální status. S tím se 

mohou vázat psychické problémy, sociální izolace a mnoho dalších aspektů sociálního 

znevýhodnění. Cílem této práce je tedy dokázat existenci negativního stereotypu 

prostitutky a jeho důsledků, které jsou podle odborníků, kteří pracují s prostituujícími 

ženami, velmi nepříznivé.  
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 Psychologie se (mimo jiné) snaží popsat, vysvětlit a predikovat lidské chování a 

jednání. Poznáním stereotypů a postojů se snažím přiblížit k původnímu zadání 

psychologie. Vždyť stereotypy a předsudky či postoje vedou často naše jednání a 

chování. 
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1 VÝZNAM STEREOTYPU 

  

 Svět je domovem pro mnoho národů, které se od sebe diametrálně liší nejen 

kulturou, jazykem, přesvědčením a náboženstvím, ale také výchovou, hodnotami atd. 

Jsme natolik rozlišní, že s trochou nadsázky lze vyjádřit údiv nad tím, že jsme stále 

stejným živočišným druhem. Abychom úsporně a rychle rozpoznali příslušníky svého 

nebo cizího „druhu“, vytváříme kategorie, které zefektivňují orientaci v sociálních 

situacích (Hayesová, 1998, s. 69; Weinerová, 2014, s. 10). Také plní funkci rychle 

dosažitelných, kognitivně úsporných informačních zdrojů o lidech, věcech a situacích. 

Kategorizace vede mimo jiné k vytvoření stereotypů, předsudků, postojů a diskriminace 

(Hnilica, 2010, s. 9).  

 

1.1  Definice pojmů 

 Rozdíl mezi stereotypem, předsudkem a postojem někteří autoři popisují a striktně 

rozdělují (Kouřilová, 2011; Čeněk aj., 2016, s. 196-202). Jiný pohled mezi pojmem 

předsudek a stereotyp nevidí významný rozdíl (Hnilica, 2010). Autoři se většinou shodují 

v oddělení pojmu postoj, kterému rozumí jako třísložkovému procesu, který obsahuje 

zároveň kognitivní, emoční a konativní součást. V dalších teoriích a předpokladech se 

autoři rozcházejí.  

 V klasickém díle G. W. Allporta je předsudek definován jako „…antipatie, která 

vychází z chybné a strnulé generalizace… Může být namířena proti skupině jako celku, 

anebo proti jedinci, protože je příslušníkem této skupiny“ (Allport, 2004, s. 41). Allportův 

předsudek tedy stigmatizuje bez přijatelného důvodu a je negativní emocí. Bez ohledu na 

to, zda stereotypizovaná1 kategorie překračuje hodnoty a konvence v dané společnosti, 

což sám autor potvrzuje (tamtéž, s. 42). Kouřilová rozumí stereotypům jako kognitivní 

                                                 

1 Stereotypizovaná osoba je ta, kterou stereotyp představuje, tedy typická žena nebo opravdový vůdce.  
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části postoje a předsudkům jako emoční součásti (Kouřilová, 2011, s. 18).  Weinerová 

rozumí stereotypu jako soudu, který je odolný vůči změně a je získaný výchovou nebo 

z jiného sociálního prostředí (Weinerová, 2014, s. 10). Jiný autor se dostává do obecnější 

roviny a k původnímu významu slova: „stereotyp je opakující se, navyklý způsob 

jednání“ (Čeněk aj., 2016, s. 200). Zásadní pro tuto práci se stala definice stereotypu, kde 

Hnilica stereotyp uvádí jako „…paměťovou strukturu, v níž jsou zakódovány informace 

o atributech dané kategorie“ (Hnilica 2010, s. 52).  

 Dále se autoři shodují v neměnnosti, která stereotypy, předsudky i postoje provází. 

Čeněk a Smolík pokládají (z pohledu interkulturní psychologie) důraz na „názorovou 

strnulost“ (Čeněk aj., 2016, s. 198), která stereotyp provází.   

 Stereotypem prostitutky v této práci je myšlena vlastní interpretace jednání ženy, 

která se živí prostitucí, a souhrn všech atributů aktivovaných při setkání s takovou ženou. 

V empirické části této bakalářské práce jsem identifikovala stereotyp aktivovaný pouze 

na základě příběhu, kde figurovala dívka, jejíž minulost byla poznamenána prostitucí. 

 

1.2  Stereotypizace a důsledek negativního stereotypu  

  Stereotypy získáváme výchovou, z médií, nebo vytváříme chybnou generalizací 

v interpersonálním kontaktu (Allport, 2004). Stereotyp se v paměti váže ke konkrétní 

kategorii. Ta je tvořena skupinou lidí, kterou do kategorie zařadíme podle logického 

pravidla a atributů (charakteristik). Kategorie může být vnímána subjektivně, nebo 

shodně pro celou společnost. Při vzniku kategorie „my“ a „ti druzí“ nebereme v potaz 

jen povrchní charakteristiky (Hayesová, 1998, s. 69), ale také chronologický rozměr 

(například „my“ jako současná generace a „ti druzí“ jako všechny generace před námi) 

nebo teritoriální rozměr (Čeněk aj., 2016, s. 202). Dalšími kategoriemi mohou být 

skupiny rozřazené podle sociální hierarchie (Kouřilová, 2011, s. 15).  
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 Podle Hnilici lze zjednodušeně pozorovat proces stereotypizace konkrétního 

jedince v několika hlavních bodech. Nejprve identifikujeme jedince s kategorií 

(aktivace kategorie) a aplikujeme (asimilujeme) kategorii na jedince. Poté dochází 

k aktivaci stereotypu, stereotypizaci a aktivaci postoje a aplikaci postoje na jedince. 

Současně dochází  k aktivaci a korekci sociálními normami a sociálním kontextem a 

dalšími aspekty jednání, kterými jsou percepce, myšlení a hodnocení (Hnilica, 2010, s. 

21, 22). Tento proces vede ke konkrétnímu jednání člověka v interpersonální situaci, 

jedná se v podstatě o funkční kognitivní zkratku, která zjednodušuje interpersonální 

orientaci.  

 Již zmíněný následek autostereotypu ve zkreslení vlastního sebepojetí a změně 

chování a percepce není jediným důsledkem stereotypů. Ty mohou být pozitivní a 

negativní a mohou být pravdivé nebo nesmyslné, protože stereotyp neobsahuje vždy 

porozumění kategorii, jen její popis. Na základě stereotypu může vzniknout pozitivní 

nebo negativní důsledek, nehledě na pozitivní či negativní atributy kategorie. Pokud si 

například myslím, že všichni asijští žáci vynikají v matematice, jde o pozitivní 

stereotyp. Ten může mít negativní důsledek pro asijského žáka, který je v matematice 

špatný a může mít pocit, že selhal. Nepochybně pozitivní důsledek naopak může mít 

negativní stereotyp o trestaném vrahovi, kterého se dítě bojí a tak se s ním nesejde 

v noci na neznámém místě. Tento poslední příklad stereotypu naplňuje definici 

xenofobního stereotypu, který je vlastní teritoriálním a hierarchickým druhům včetně 

člověka (Čeněk aj., 2016, s. 203). Zároveň je zřejmé, že tato efektivní obrana má zcela 

zásadní význam pro člověka a je tedy evidentní, že i negativní stereotyp může mít 

pozitivní důsledek.  

 Mezi negativní důsledky stereotypu patří různé druhy sociálního znevýhodnění, 

šikany a diskriminace. Primárním důsledkem stereotypu lze označit jednání osob 

ovlivněných stereotypem a sekundárním důsledkem je ovlivnění situace osoby 

stereotypizované jiným člověkem. Pokud společnost marginalizuje určitou kategorii 

lidí, může to například vést k jejich ekonomickému úpadku a finančním problémům. 

Bertrand a Mullainathan provedli výzkum rasových stereotypů, který dokazuje, že na 

základě jména (typického pro indickou národnost), kterým je podepsána žádost o práci 

v amerických firmách, dochází k významnému snížení pravděpodobnosti přijetí. Ve 
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výzkumu naopak Greg a Emily (jména typická pro bílé Američany) dostali o 50% více 

odpovědí na žádost o zaměstnání. Stejné žádosti podepsané „Lakisha“ a „Jamal“ 

(typická indická jména) měli o polovinu nižší úspěšnost. Důsledek rasového sociálního 

stereotypu je tedy pro „postiženou“ kategorii ztráta pracovních možností (Bertrand and 

Mullainathan, 2004). Ztrátu pracovních možností například pociťuje i žena, která chce 

odejít ze sexbyznysu, ale v jejím životopisu existují prázdná místa, která nemůže 

vysvětlit (Slívová, 2014). Tato ukázka působení rasových stereotypů je ukázkou 

diskriminace, která má poměrně významný vliv na život stereotypizovaných lidí. 

 V nejzazších případech může vést stereotyp až k psychickým obtížím (deprese a 

úzkosti), k výraznému snížení sebevědomí a vědomí vlastní hodnoty nebo k přijmutí 

stereotypu. Člověk, který přijme názor jiných o svojí nedostatečnosti a neschopnosti 

provést změnu k lepšímu, pasivně přijme svou roli a přestane aspirovat na zlepšení 

situace, pokud je mu tento způsob obrany vlastní. Pokud člověk začne kopírovat předem 

určenou „předpověď“ svého okolí, hovoří literatura o tzv. sebenaplňujícím proroctví 

(Allport, 2004, s. 184). Allport se domnívá, že frustrace zapříčiněná diskriminací a 

projevy pohrdání, vede u různých osob k rozdílným důsledkům. Oběť diskriminace 

může mít spíše sebetrestající nebo spíše agresívní tendence (tamtéž, s. 185). 
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1.3  Druhy stereotypů 

 Stereotypy lze (vyjma myšlenkových stereotypů2) rozdělit podle „příjemce“ 

stereotypu. Jinými slovy, je možné rozdělit je podle kategorie, kterou stereotyp popisuje. 

Existují stereotypy rasové, etnické, genderové3, pracovní, národní a mnoho jiných. Z nich 

nejčastěji zkoumané jsou pochopitelně stereotypy rasové. V této práci se jedná především 

o stereotyp sociální menšiny, pracovní a genderový stereotyp. 

 Zvláštním případem jsou právě zmíněné genderové stereotypy, které jsou 

přítomné v každé kultuře a společnosti. Jsou zjednodušujícím popisem nebo návodem, 

jak vypadá, jedná a myslí „typický muž“ a „typická žena“. Rozsáhlost a 

komplikovanost tohoto tématu přesahuje rozsah práce, přesto nelze genderové 

stereotypy nezmínit. Nejen proto, že prostituce je výrazně ženskou „specializací“, ale 

především proto, že některé autorky považují genderový stereotyp za původ 

diskriminace prostituujících žen. „Právní zacházení s prostitucí je otázkou rovnosti, 

pokud se s dvěma stranami téže „obchodní“ transakce… zachází rozdílně bez dobrého 

důvodu“ (Havelková a Bellak-Hančilová, s. 67). 

 Existuje ovšem i jiné rozdělení stereotypů. Například kulturní, sociální a osobní 

stereotypy, které Hnilica definuje na základě autorství předsudku a sdílení stereotypu 

(Hnilica, 2010, s. 15). Osobním stereotypem je chápán ryze osobní názor a sociálním 

stereotypem je pak ta část osobního stereotypu, která je sdílená s druhými. Pokud je 

stereotypní informace sdílena i institucemi, médii nebo například v pohádkách, jde o 

kulturní stereotyp, který představuje v pravém slova smyslu konsenzus sociálního 

stereotypu s mediálním obrazem dané kategorie (tamtéž, s. 16). Mimo kulturní stereotyp 

je postaven „ryze kulturní“ stereotyp4, který může ovlivňovat veřejné mínění, ale není 

                                                 

2 Myšlenkovými stereotypy jsou naučené a stále se opakující (zaběhnuté) způsoby myšlení. 

3 Mnoho autorek, které se zabývají tématem prostituce - násilí na ženách se domnívá, že prostituce je 

projevem genderové dominance a nerovnováhy v rámci přetrvávajících, často chybných genderových 

stereotypů. Tento postoj není jediným přístupem k chápání problematiky. 

4 Ten Hnilica popisuje jako „…stereotyp, který není paměťovým schématem žádného člena skupiny“ 

(Hnilica, 2010, s. 16). 
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vždy jeho součástí. Ryze kulturní stereotyp prezentují periodika, rozhlas nebo televizní 

vysílání. 

 Výše zmíněná rozdělení stereotypů vždy popisovala vztah jedince k člověku, 

patřícího do určité kategorie. Stereotypy máme ale přiřazené i ke kategorii vlastní a tedy 

i k sobě samému. Autostereotyp (stereotyp vlastní kategorie) je součástí vlastního 

sebepojetí a také postoje k ostatním členům skupiny. Zajímavě se autostereotyp promítá 

v nesmyslném předpokladu vnitřní homogenity při poznávání členů vlastní skupiny. Toto 

je podle autorů Čeňka a Smolíka důvod pro další percepční omyl. Lidé předpokládají 

homogenitu uvnitř kategorií a výraznou diverzitu mezi jednotlivými kategoriemi (Čeněk, 

Smolík aj., 2016, s. 202). Autostereotyp má mimo jiné dopad v podobě sebesplňující 

předpovědi (viz níže). „Náležení k určité skupině implikuje jednotu v percepci, postojích 

a reakcích jejích členů“ (Kouřilová, 2011, s. 15). Autostereotypy tedy předurčují jistou 

míru uniformity v jednání.  
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2 PROSTITUCE 

 

2.1  Pojem prostituce a její skutková podstata 

 Latinské sloveso prōstituō znamená veřejně vystavit, oddávat se (veřejně)5. 

Prostituere se překládá jako „nabízet se“ nebo „zaprodat se“ (Dobiáš, 2011, s. 5). Právě 

na tomto překladu staví někteří autoři z řad zastánců sexuální práce (viz dále) argument 

ve prospěch jiných označení pro prostitutky, protože „zaprodání se“ nese negativní 

konotaci a spolu s mnoha dalšími faktory stigmatizuje komerční sexuální pracovníky. 

Názory prostituujících osob na problematiku prostituce jsou paradoxně řídce k dispozici 

a je vůbec otázkou, nakolik je jim doopravdy poskytnut prostor pro vyjádření se. 

Malinová a Hustopecký ve svém výzkumu, který mapuje odpovědi od 162 sexuálních 

pracovnic6, uvádějí, že nejběžněji používané označení vlastní práce je pro prostituující 

osoby „společnice“ (Malinová aj. 2011). Nesouhlasím s tím, že původní význam slova a 

prvotní označení prostituce je dysfemismem. Naopak považuji používání výrazů 

„společnice“ nebo případně „barmanka“ za eufemismy. Samotné označení prostitutka 

přirozeně není ideálním označením, protože, jak vyplývá z této práce a především její 

praktické části, nese negativní stereotyp. Dále je důležitý fakt, že označení „prostitutka“ 

je označení pro ženu (věnující se této činnosti). Tato žena je pak definována svojí 

„profesí“. V běžné diskusi, se téměř nepoužívá „dělá prostituci“ nebo „prostituuje se“, 

ale osoba je přímo označena „je to prostitutka“. 

 Prostitucí a prací v sexbyznysu7 je myšlen „trh s komerčními sexuálními 

službami“ (Havelková aj. 2014, s. 295). Mitlöhner dokonce rozšiřuje definici a 

vysvětluje prostituční jednání jako „poskytování sexu za peníze a jinou odměnu, jakou 

jsou třeba dárky, protekce a protislužby“ (Mitlöhner, 1999, s. 87). Tím se výrazně 

rozšiřuje skupina prostituujících osob o ženy a muže, kteří přijímají od svých partnerů - 

                                                 
5 V českém jazyce je výraz prostituce poměrně novým prvkem, který rozšířil v devatenáctém století český slovník a 

který velmi rychle nahradil původní označení. 

6 Jde o původní označení prostitutky ve zmíněné publikaci. 

7 Sexbyznys je pojem běžně využívaný a zmiňovaný v publikacích organizace Rozkoš bez rizika.  
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milenců dárky a také o ty, kteří za vykonané služby přijmou například potravu. Tento 

fakt ilustruje velmi výrazný a pro prostituci typický kontrast mezi osobami, které „mají 

na výběr“ a osobami, které jsou k prostituci8 donuceny okolnostmi a také mírou násilí, 

kterému byly vystaveny. Podle některých autorů lze jen těžko určit míru dobrovolnosti, 

která je obsažena ve zvolení činnosti. „Část prostitutek vykazuje značnou míru 

submisivity“ (Zikmundová aj. 2004) a Matoušek se na základě zkušenosti domnívá, že 

u prostituujících žen převažuje překvapující smíření se s násilím (Havelková aj. 2014, s. 

215-217). 

             Pochopitelně tyto dva extrémní póly, vyjadřující kontrast, nerozdělují prostituční 

scénu na dva proudy. Spíše tvoří rozmezí kontinua,  ve kterém se nachází většina 

prostituujících žen. Zde je nutné zařadit odbočku k stereotypům v pracovním prostředí 

a genderovým stereotypům9, kterým jsem se původně v této práci chtěla vyhnout. Jedním 

z typických pracovních genderových stereotypů s transparentním hierarchickým 

uspořádáním je lékař/sestra, šéf/sekretářka. Tyto příklady jsou uváděny záměrně proto, 

že žena má v tomto uspořádání podřízenou roli a také proto, že jedním z nejznámějších 

stereotypů je intimní vztah mezi sekretářkou a nadřízeným. Nad submisivní rolí osoby 

žena-sekretářka má muž-šéf význačnou moc, kterou může (a nemusí) zneužít. Sekretářka 

se může (a nemusí) rozhodnout, že se jí například směna sexu za výhodu nebo jistotu 

práce vyplatí. Taková žena nedostane za svoje služby peníze a může částečně podobný 

intimní vztah udržovat i z vlastní vůle a bez dalšího zisku. Takto komplikovaná 

hypotetická situace je bezpochyby nezařaditelná podle výše popsaných kritérií. Je vůbec 

možné označit „prostitutkou“ ženu, která se necítí být prostituovaná?  

 Prostitutka, komerční sexuální pracovnice nebo žena v sexbyznysu, poskytuje 

sexuální služby za poplatek. Přestože někteří autoři upozorňují na pejorativní hodnotu 

pojmu prostitutka, pro tuto bakalářskou práci má tento pojem zásadní význam. Jde o 

běžně používané slovo, které více než jiné (např. eufemistické), nese stereotyp.  

                                                 

8 V této práci se všechny druhy prostituce vztahují k ženské prostituci, pokud není uvedeno jinak. 

9Genderové stereotypy jsou zjednodušujícím popisem, jak vypadá, jedná a myslí „typický muž“ a 

„typická žena“. 
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2.2 Rozdělení prostituujících osob 

 Druhů komerčních sexuálních služeb je mnoho a to v závislosti na vykonavateli 

služeb, na povaze služeb, místě, kde služba probíhá a také na způsobu, kterým je 

nabízena. Do skupiny prostituujících osob patří oběti násilného zneužívání k prostituci a 

také mužská a dětská prostituce.  

 Sexuální služby může tedy nabízet muž, žena nebo dítě. Frekvence výskytu dětské 

prostituce a prostituce mužské je nezanedbatelné, ale jde o komplikované fenomény, 

které jsou nad rámec této práce. Nehledě na existující různorodost sexuálních pracovníků, 

prostituující osobou je v obecném povědomí žena a zákazníkem je muž (Mitlöhner, 1999, 

S. 87; Havelková aj. 2014, S. 67). Tato práce je zaměřena právě na obecné povědomí a 

stereotyp, proto je do cílového zájmu postaven prototyp prostituující osoby, žena. 

 Dále tato osoba poskytuje služby se souhlasem nebo je k tomu nucena10. Bohužel 

v některých případech nelze určit, zda žena je nucena k prostituci další osobou nebo je 

nucena například okolnostmi. Toto rozdělení je pouze teoretické. 

 Konsenzuální prostituce - Tímto konsenzem je chápana prostituce dospělé osoby 

a s jejím souhlasem. 

 Nekonsenzuální prostituce 

 Ta část odborníků, aktivistů a veřejnosti, která v této problematice zastává pozici 

„prostituce je násilí na ženách“, nerozeznává dokonce mezi konsenzuální a 

nekonsenzuální prostitucí (viz dále).  

 Na škále dobrovolnosti vstupu do prostituce dále hrají svou roli faktory a strach 

nebo nechuť k opuštění činnosti. Autoři Zikmundová a Weiss se domnívají, že 

nejdůležitějším a rozhodujícím faktorem vstupu do sexbyznysu je ekonomická situace a 

tedy motivace finanční. Dalšími faktory mohou být sexuální traumatizace předcházející 

vykonávání činnosti, drogová závislost a specifické osobnostní charakteristiky. Stejní 

autoři upozorňují na rozdílnost těchto osobnostních charakteristik od potřeby 

                                                 
10 Tato práce se nezabývá trestnými činy (nucená prostituce, obchod s lidmi, dětská prostituce). 
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sebepotvrzení, submisivity až po nezávislost a emancipaci (Zikmundová aj. 2014, s. 436-

437). Prostituující osoby se dále mohou obávat ukončení profese, která je nadále i 

v budoucnosti stigmatizuje11 (Rozkoš bez rizika, 2014). 

 Prostituce je všeobecně známý pojem, jehož specifikace je ale nesmírně obtížná, 

protože zahrnuje rozličné služby a týká se velmi heterogenní skupiny lidí. Sexbyznys 

nabízí nesčetné sexuální služby, které ne vždy zahrnují samotný akt soulože (BDSM 

praktiky a podniky). Je obtížné stanovit například hranice mezi prostitucí a profesemi 

jako je sexuální asistence, sex koučink, některé typy masáží atp. Některé požadované 

služby se vyznačují absencí fyzického kontaktu (služby přes telefon nebo Skype). Dále 

existuje prostituce bisexuální, transsexuální a homosexuální.12 Jedním z důležitých 

kritérií, které vypovídá o situaci prostituující ženy, je prostředí, kde své služby nabízí a 

vykonává: 

 Prostituce v podniku 

Mezi podniky patří nejen bary, ale také masážní salóny, studia a taneční kluby.  

 Prostituce privátní 

Velmi movití klienti si mohou za mnohem vyšší částky zaplatit společnici nejen sexuální, 

ale také jako doprovod pro významné společenské události (Chmelík, 2013). Dále by do 

podobné kategorie, kde ženy pracují de facto samy na sebe, bylo možné zařadit prostituci 

bytovou a hotelovou.  

 Prostituce internetová 

Mezi internetovou prostituci lze zařadit rozličné služby nabízené a uskutečňované přes 

internet.  

                                                 

11 Tento názor podporuje i průzkum vysvětlený v poslední kapitole této práce. Stereotyp se vyskytl právě 

u dívky, která se již prostitucí neživila, ale dříve to opravdu byl zdroj její obživy. 

12 Pro tuto práci není zásadní vyjmenovat všechny zajímavé detaily z prostředí sexbyznysu, ale spíše se 

soustředit na osobu prostitutky. 
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 Prostituce pouliční 

Tato forma prostituce je na výrazném ústupu kvůli obecním vyhláškám, které z prostituce 

vyvozují peněžité tresty. Podle zkušeností nevládní organizace Rozkoš bez rizika je 

těchto žen v sexbyznysu pouhých 5% (Rozkoš bez rizika, 2014, s. 16). 

 Sexuální služby využívané v zahraničí 

Součástí sexbyznysu je využívání sexuálních služeb na dovolené a to od místních žen za 

místní ceny, které se zejména v Asii a Africe pohybují velmi nízko. (Bohužel například 

v Africe jsou takové služby doprovázeny vysokým rizikem nakažení HIV.) 

  

2.3  Sociodemografické údaje prostituujících osob 

 Protože prostituce není v ČR právně upravena, odhady a názory expertů, 

vycházejících ze zkušeností, jsou hlavním zdrojem informací o četnosti výskytu 

prostituujících osob, o jejich věku apod. V roce 2013 odhadovala Hana Malinová, 

současná generální ředitelka organizace Rozkoš bez rizika, v České republice na deset až 

třináct tisíc žen v sexbyznysu (Malinová, 2013). Toto číslo je překvapující, protože 

v odhadech z minulých let se hovořilo o třiceti tisících prostituujících osob (ČTK, 2008).  

 Podle holandského výzkumu z let 2000 a 2001 byly mezi sexuálními 

pracovnicemi ženy svobodné (46%), ženy se stálým partnerem (41%), vdané ženy (6%) 

a 7% žen rozvedených. Doba, po kterou prostituující ženy tuto činnost provozují, se 

pohybuje většinou mezi jedním rokem až pěti lety (Van der Helma cit. dle Zikmundová, 

Weiss, 2004, s. 436). Mezi ženami v sexbyznysu se pohybuje pravděpodobně okolo 10% 

cizinek (Rozkoš bez rizika, 2013, s. 6). Mnoho prostituujících žen má pouze základní 

vzdělání. Některé autorky hovoří o 4% vysokoškolsky vzdělaných žen a 25-30% žen se 

středoškolským vzděláním s maturitou (Šídová aj. 2013, s. 76), jiné autorky pokládají za 

zásadní faktor ovlivňující vzdělání prostředí, ve kterém ženy pracují. Havelková a Bellak-

Hančilová odhadují, že nižší vzdělání mají „pouliční“ prostitutky, zatímco ženy pracující 

v klubech mají většinou vzdělání středoškolské s maturitou (Havelková aj., 2014). 
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Problematické jsou i odhady průměrného věku. Kraj Vysočina podle pracovnic 

z organizace Rozkoš bez rizika eviduje věkový průměr 32,5 let a 31 let eviduje 

kraj Moravskoslezský (Rozkoš bez rizika, 2015 s. 34). Dle teoretických prací je ženám 

provozujícím prostituci většinou mezi 20 a 30 lety (Šafaříková, 2015, s. 18). 

 

2.4  Společnost a prostituce 

 Pro potřeby čtenáře této konkrétní práce je důležité pochopení okolností a situace, 

ve které se taková žena nachází a jejích obav nebo možností. Je potřeba získat reálný 

pohled na „profesi“13, která je obestřena moralizujícími, nebo dychtivými fantaziemi a 

proto mnoho lidí není schopno vidět reálná úskalí, která z práce v sexbyznysu vyplývají. 

 V české společnosti se problematikou prostituce seriózně zabývají aktivisté a 

některé organizace. Mezi ty nejznámější patří Rozkoš bez rizika, La Strada ČR14, projekt 

MAGDALA pod záštitou Charity ČR a dále projekt ŠANCE nebo občanské sdružení 

Ulice. V současnosti tedy existují místa, kam prostituující osoby mohou přijít pro terapii, 

pomoc.  

 V 90. letech minulého století prostitutky bojovaly za práva, která dnes chápeme 

jako samozřejmá. Chtěly povolení vycestovat bez zvláštního povolení, vychovávat své 

vlastní děti a svobodu projevu. Dnes mnoho z nich píše své vlastní paměti a jejich knihy 

čtou i velmi mladé dívky jako dobrodružné romány. Z těch nejznámějších jsou to autorky 

Tracy Quan a Brooke Magnanti a mnoho dalších. Logicky lze tedy dojít k závěru, že 

situace se mění a stává se vyřešenou. Ve skutečnosti tomu tak není a to přesto, že část 

společnosti se stává benevolentnější nebo liberální.  

                                                 

13 Ačkoliv se často v obecném povědomí objevuje název „nejstarší profese“, ve skutečnosti o profesi jako 

takovou nejde.  

14 La Strada ČR (dále jen La Strada), je organizace, která se primárně zabývá prevencí obchodování 

s lidmi.  
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2.4.1 Postoje k prostituující osobě 

 To, jak společnost pohlíží na ženy nabízející sexuální služby, se v historii měnilo 

a v souvislosti s tím se razantně měnila životní úroveň těchto žen, dostupnost nejen 

vzdělání, ale i základních potravin atd. Ve stejném období 16. století, kdy prostitutky byly 

v nejlepších případech vykázány z měst, byly společností vyzdviženy a obdivovány 

kurtizány, tedy luxusní, movité a vzdělanější ženy, které provozovaly stejnou činnost 

(Ringdal, 2000). Stejně jako tehdy dostala stejná činnost jiné jméno, i dnes je prostituce 

skrytá pod jinými eufemistickými názvy, které ochraňují před zákonem a společností 

angažované osoby. Ženy, které nabízejí svoje služby v sexbyznysu15, se běžně inzerují 

jako masérky a masážní salony (Anastasov, 2016). Znamená to, že i v současnosti existuje 

potřeba se před možným odsouzením veřejností skrývat. Z průzkumu, který uskutečnila 

Hana Malinová se 162 sexuálními pracovnicemi, vyplývá, že největší obavy mají 

prostituující osoby z porušení anonymity a ze stigmatizace (Malinová aj., 2011).  

 Prostituující osoby do veřejných diskusí k prostituci jen velmi zřídka zasahují. 

Současný diskurz veřejného mínění ovlivňují především aktivisté z nevládních 

organizací, kteří se seriózně zabývají problematikou prostituce, feministické aktivistky, 

politici, zákonodárci a další. V diskusích o prostituci se společnost míjí, protože se 

diskuse odehrává na dvou rovinách. Jednou je diskuse ideologická a teoretická a v druhé 

rovině jde o praktické uchopení problematiky (ochrana prostituujících osob, snaha 

omezení negativních jevů spojených s prostitucí, návrhy zákonů a jurisdikce).  

 Společnost se rozchází v názorech na dobrovolnost vykonávání komerčních 

sexuálních služeb a vstupu do sexbyznysu v rámci konsenzuální prostituce16. Dále se 

společnost rozchází v postoji k prostituovaným ženám. Protichůdné postoje ve 

společnosti mají významné zastánce a rozdílný pohled na řešení současné situace. Pro 

                                                 

15 Tento název trhu se sexuálními službami, je přejatý od organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, která se problematikou 

prostituce a prevence zabývá. 

16 Konsenzuální prostitucí jsou myšleny komerční sexuální služby se souhlasem plnoleté prostituované osoby. 

Konsenzuální prostitucí není nucená dětská nebo jiná nucená forma prostituce, obchod s lidmi a jiné trestné činy. 
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lepší orientaci lze rozdělit názory na dvě převažující stanoviska. Prvním kritériem je 

dobrovolnost vstupu do sexbyznysu a druhým kritériem je souhlas či nesouhlas s legálním 

umístěním prostituce na trh práce. 

 Pozice násilí na ženách 

 Autorky Melissa Farley a Andrea Dworkin, jsou přesvědčeny, že prostitutka je 

oběť násilí a je potřeba ji ochránit (Ringdal, 2000, s 401; Farley, 2013). Tento svůj názor 

podkládají výzkumy, zkušeností a přesvědčením, že většina žen v sexbyznysu si vybírá 

toto povolání pouze z ekonomických důvodů (Farley, 2013) a v drtivé většině nejde o 

plnohodnotnou svobodnou volbu. Toto stanovisko podporuje také Charita ČR a ve svém 

prohlášení z 27.4.2014 definuje prostituci takto: „…Prostituci chápeme jako sociální 

problém a na osoby provozující prostituci nahlížíme jako na oběti“ (Kuchyňková, 

2014)17. Výše uvedené autorky reprezentují první postoj, který nahlíží na prostituci jako 

na násilí, které nelze legalizovat. Do stejné názorové kategorie lze zařadit i radikální 

feministky jako Kathleen Barry, Catherine MacKinnon a další, které zastávají pozici proti 

patriarchální podřízenosti žen a proti sexuální dominanci (Havelková aj., 2014, s. 23). 

 Pozice sexuální práce 

Na druhém pomyslném názorovém pólu stojí tedy OSN, Mezinárodní organizace práce, 

La Strada, organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. Zmíněné organizace prosazují  legalizaci, 

destigmatizaci této „rizikové práce“ a ochranu osob, které prostituci vykonávají. Součástí 

obou pohledů z již zmíněné dichotomie je také signifikantní rozdíl v pojmech a názvech 

pro prostituci a prostituující se osoby. Pozice „nedobrovolné prostituce“ zcela běžně 

označuje prostitutky jako prostituující se osoby. Proti tomu mají výhrady zastánci pozice 

„sexuální práce“, kteří označují komerční sexuální pracovníky za „sex-workers“, tedy 

sexuální pracovníky nebo také „pracující v sexbyznysu“ a snaží se tak předcházet 

stigmatizaci konsenzuální prostituce (Havelková aj., 2014, s. 13).  

                                                 
17 Toto vyjádření vzniklo jako reakce na opakované návrhy Zastupitelstva hlavního města Prahy na zákon o regulaci 

prostituce. 
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2.4.2  Právní úpravy prostituce a postoje v zahraničí 

 Ženy, které prodávají sexuální služby, se v mnoha zemích pohybují na samotné 

hranici zákona, jinde stát přijímá za sexuální služby daně. Ceny za sexuální služby se 

odvíjejí od regionálních cen a také reagují na ekonomickou krizi. Na příkladech ze 

zahraničí lze sledovat, jakým způsobem upravují různé státy své právo, které ovlivňuje 

trh s komerčními sexuálními službami a potažmo život jednotlivých prostituujících osob.  

 Potřeba právní úpravy prostituce vždy odráží priority společenství: priorita 

podchycení daňových úniků, prevence šíření pohlavně přenosných nemocí a celkové 

zdraví obyvatelstva, snaha odstranit užívání drog a jejich distribuci na území státu, 

destigmatizace a ochrana prostituujících žen a mužů nebo odstranění prostituce z různých 

přesvědčení. Úplný zákaz prostituce (USA) podporuje odstranění prostituce. Ve Švédsku 

a na Islandu se v současné době kriminalizuje poptávka (tzv. švédský model), což v praxi 

znamená, že zakoupení sexuální služby je trestné. Na rozdíl od Švédska se v USA trestá 

prodej a nabízení komerčních sexuálních služeb. Většina států EU se snaží omezovat 

prostituci a odstranit negativní jevy s ní spojené. Tímto cílem se prozatím řídí i Česká 

republika. Liberálnější a pragmatická ideologická východiska se snaží o legalizaci (a 

dekriminalizaci) prostituce v menším (Rakousko) či větším rozsahu (Nizozemí, Nový 

Zéland, Kanada).  

2.4.3  Právní úpravy prostituce v České republice 

 Přestože byla prostituce často v historii stigmatizována, odsuzována a 

perzekvována, nikdy nedošlo k úplnému odstranění. Tato situace, která postrádá akutní 

nutnost řešení a zároveň je stranou významných politických debat, je ale přesto velmi 

naléhavá. Společenské vakuum18, ve kterém se prostituce v České republice nalézá, 

vytváří nejasnosti a také mnoho možností pro vlastní interpretaci zákona, který je 

uplatňován například institucemi, které s prostituující osobou jednají. Podle Šídové, 

Kutálkové, Matouška a jiných odborníků z nevládních organizací (Rozkoš bez rizika, La 

Strada), je v prostředí sexbyznysu pácháno násilí, které není součástí dohody mezi 

komerční sexuální pracovnicí a klientem. (Šídová, 2016; Kutálková aj., 2014). Toto násilí 

                                                 
18 Neexistuje jednotný postoj k prostituujícím osobám a široká veřejnost se touto problematikou 

nezabývá. Právo se přímo prostituci nevěnuje. 
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není vždy pácháno klientem, ale například blízkou osobou, policistou, konkurencí nebo 

sociálním pracovníkem: „V případě kontaktu s policií se setkávají s nedůvěrou, 

stereotypy a předsudky nebo nepochopením a to i přesto, že sexuální práce není v České 

republice zakázána“ (Šídová, 2016). 

  V současné době není prostituce v České republice zákonem zakázána a je tedy 

teoreticky povolena19. Není ale zajištěna dostatečná ochrana pro samotné komerční 

sexuální pracovníky, naopak jsou marginalizováni. V České republice převládá názor, že 

prostituce není vhodné téma pro veřejnost a že jde o negativní a nemorální jev20 

(Zikmundová aj., 2003, s. 433; Havelková aj., 2014, s. 44; Mitlöhner, 1999, s. 88). 

Prostituce není legální profesí a zatím v České republice není chápána často ani jako 

práce, je označována jako činnost.  

 Dle zákona nelze na prostituci pohlížet jako na živnost a prostituující osoba 

nemůže být také podnikatelem, ale teoreticky splňuje kritéria „svobodného povolání“  

podle § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu a proto by tato osoba 

mohla v současné době legalizovat svůj příjem.  K takovým případům ovšem zatím 

nedošlo (Havelková aj., 2014, s. 94).  

 Na konkrétních místech v obcích se komerční sexuální pracovnice musí řídit 

obecní vyhláškou, která může provozování komerčních sexuálních služeb na určitém 

území zakázat. To je tedy první zákaz, který lze v ČR evidovat. Dále je od roku 2010 

zakázáno nabízet nebo provozovat tyto služby v blízkosti škol a školských zařízení, 

případně míst, která jsou určena především pro děti. Podle § 190, zákona č. 40/2009 Sb. 

trestního zákoníku. Další úpravy a regulace, které byly opakovaně předloženy Poslanecké 

sněmovně, zatím nebyly schváleny. Poslední návrh byl předložen v roce 2014. 

                                                 

19 Toto vyplývá z čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Prostituce je činnost, kterou zákon České republiky nezakazuje, a proto je tato 

činnost povolena. Konsenzuální prostituce je spojována s nedobrovolnou a dětskou prostitucí, kuplířstvím 

a jinou organizační činností spojenou s prostitucí a s šířením pohlavních nemocí. Všechny tyto činy zákon 

zakazuje. 

20 Tento názor sdílí mnoho států nejen v Evropě. Nicméně pro tuto práci je podstatná situace v České 

republice.  
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  Legalizace prostituce by znamenala vypovězení Úmluvy o potlačování a zrušení 

obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1949, která zakazuje legálně 

přijmout prostituci jako povolání ve smyslu odmítnutí právní úpravy prostituce 

(Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 

Prostitution of Others, 1949). K takovému kroku zatím v ČR nedošlo, přestože návrh na 

regulaci prostituce byl opakovaný. Zajímavé je, že ačkoliv se aktivisté a instituce 

zabývající se prostitucí rozcházejí v názorech na prostituci, v názorech na návrh zákona 

se většinově shodují. Návrh zákona v této podobě by neměl být schválen podle obou 

názorových skupin (Kuchyňková, 2014; Havelková aj., 2014, Slívová, 2014). Malinová 

a Hustopecký společně k tomuto tématu vytvořili velmi zajímavý průzkum, který k 

návrhu zákona nechal promluvit prostituující ženy. Na otázku, zda souhlasí se regulačním 

zákonem, odpovědělo souhlasně 14,2% žen. Neutrální postoj zaujalo 19,1% žen a 

nesouhlasilo celkem 66,6% žen (Malinová aj., 2011). 
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3 STEREOTYP PROSTITUTKY A NÁSILÍ 

V SEXBYZNYSU 

  

 Předchozí kapitoly se věnovaly prostituujícím ženám a stereotypům odděleně. 

Tato kapitola propojuje teoretické poznatky o stereotypech a praktické zkušenosti 

různých autorů o postoji společnosti k prostituujícím ženám. Součástí této kapitoly je 

seznam sociálních a kulturních21 stereotypů a stručný výčet nejčastějších forem násilí, 

které se v prostituci vyskytují. 

 

3.1  Stereotypy o prostituujících ženách podle různých autorů 

 Prostituující ženy jsou vnímány jako ty, které se neřídí morálním řádem 

(Zikmundová aj., 2004, s. 433). S tímto tvrzením souhlasí řada dalších autorů a je bez 

diskusí, že jde o kulturní stereotyp opodstatněný (Mitlöhner, 1999 a další).  

 Kanadská studie o mediálním obrazu prostituce se zaměřila na pět významných 

periodik. Autoři analyzovali články z období let 1981-1995 a zjistili, že hlavní témata, 

která prostituci doprovázejí, jsou: „obtěžování, zneužívání dětí, násilí a prostitutky 

z jiných než ze západních zemí“ (vlastní překlad autorky práce; Van Brunschot et al., 

2000). Ryze kulturní stereotyp tedy zní takto: 

 „Prostituce souvisí s obtěžováním, zneužíváním dětí“ 

 „Prostituce souvisí s násilím“ 

 „Prostitutky jsou ženy z jiných než západních zemí“ 

 

                                                 

21 Výše zmíněné kulturní stereotypy jsou atributy, které lidé o prostitutkách říkají, píší a čtou v médiích a 

zároveň jsou součástí sociálního stereotypu. 



 30   

 

 Podobnou studii uskutečnila Hendl analýzou článků z roku 2009 a 2010 v České 

republice. Použila deníky Právo a MF Dnes, aby zjistila, jaký pohled na situaci s prostitucí 

nabízejí média v ČR. O prostituci se píše nejčastěji v souvislosti s obchodováním s lidmi, 

s prostitucí v pohraničích a v romských ghettech. Dále je pro články, podle autorky, 

typické, že označují klienty prostituujících osob jako cizince a „jiné“. Dále „… v médiích 

chybí kritická debata a mediální diskurz tak přispívá k prohlubování stereotypního obrazu 

sexuální práce v české společnosti“ (Havelková aj., 2014, s. 200). Čtenář deníků Právo a 

MF Dnes by tedy mohl přijmout tento ryze kulturní stereotyp za svůj a v roce 2009 a 2010 

by mohl přijmout za součást svého osobního stereotypu tyto informace:  

 „Prostituce se odehrává v ghettech a v pohraničí“  

 „Prostituce nutně souvisí s obchodováním s lidmi“  

 „Klienty prostitutek jsou cizinci“ 

Kutálková (tamtéž, s. 227-229) z praxe uvádí 4 typy stereotypů, které vedly 

k diskriminaci prostituující ženy, se kterými se v praxi potkala: 

 „Prostitutka je špatná matka“ 

 „Opravdová šlapka je méně inteligentní“  

 „Prostitutka je nedůvěryhodná osoba“ 

 „Prostituce je přece špína“ 

Šídová z praxe uvádí stereotypy, které shledává chybnými, takto (Šídová in Kutálková 

aj., 2014, s. 188-190): 

 „Sexuální násilí do sexbyznysu patří“ 

Tento stereotyp může mít fatální následky, pokud jde o autostereotyp samotných 

prostituujících žen nebo stereotyp klientů, v jejichž moci je stereotypní představy 

uskutečnit. 
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 „Prostitutku nelze znásilnit“ 

Další součást tohoto stereotypu je často tvrzení, že si „prostitutka o znásilnění 

říká“ nebo v extrémním případě: „prostitutka si znásilnění zaslouží“. Tento 

stereotyp se podle autorky objevuje často u policistů a to potvrdil při konzultaci 

k této práci i komisař služby kriminální policie a vyšetřování Městského 

ředitelství policie Plzeň (Tušek, 2016).   

 

  „Sexuální pracovnice jsou špatné matky“ 

 „Sexuální pracovnice roznášejí pohlavní nemoci“  

 „Sexuální pracovnice pocházejí z dysfunkčních rodin“ 

 „Sexuální pracovnice jsou závislé“ 

 „Sexuální pracovnice sex baví, proto tu práci dělají“ 

 „Jsou to lehce vydělané peníze“ 

 „Všechny sexuální pracovnice jsou oběti a potřebují zachránit“ 

 „Sexuální pracovnice neodvádějí daně, sociální a zdravotní pojištění“ 

Na základě některých zmíněných stereotypů se prostituující ženy potýkají s nutnými 

důsledky, které popisuji dále. 

 

3.2  Násilí páchané na prostituujících ženách  

 Osoby, které pracují v sexbyznysu, se potýkají se stigmatizací, diskriminací a 

právně není ošetřena ochrana osob provozujících komerční sexuální služby. Dále je 

evidentní, že se vyskytují případy šikany, jiného psychického a fyzického násilí na 

prostituujících osobách (Havelková aj., 2014; Kutálková aj., 2014; Ringdal 2000; Šídová, 

2016). Podle autorek Farley a Kelly „je jedním z největších mýtů prostituce, že exkluzívní 

call-girl se liší od ostatních pouličních prostitutek tím, že je ve větším bezpečí, což nebylo 

výzkumem potvrzeno“ (vlastní překlad autorky práce; Farley and Kelly, 2000, s. 52). Ať 

jde tedy o jakoukoliv formu prostituce, jde o činnost nebezpečnou. Se sexuálním násilím 

má zkušenost 43 % prostituujích žen oproti 10 % z dotázaných žen, které nemají 

s prostitucí nic společného (Kutálková aj., 2014, s. 182).  
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 Podle Šídové se prostituující ženy setkávají s těmito druhy násilí: „…s 

ponižováním, nadávkami, pomluvami, obviňováním, vyhrožováním, stalkingem, 

obscénními telefonáty, nucením k užívání drog a léků, odcizením peněz, dokladů a 

dalších osobních věcí, fyzickým napadením, ohrožováním zbraní, omezováním osobní 

svobody, únosem, ublížením na zdraví či vraždou, falešným obviňováním, šikanou, 

pronásledováním, zastrašováním, vyhrožováním, vydíráním, neoprávněným vybíráním 

pokut, neoprávněným odcizením financí, dokladů a dalších osobních věcí, stereotypy, 

nucením k nechráněnému rizikovému sexuálnímu styku, nucením k rizikovým sexuálním 

praktikám, které žena odmítá, znásilněním, úmyslným nakažením infekční chorobou či 

obchodem s lidmi“ (tamtéž, s. 184). 

  Mnoho autorů se shoduje, že skupinu prostituujících žen také provází 

stigmatizace, marginalizace a diskriminace (Ringdal 2000, Havelková aj., 2014). 

S prostituujícími ženami se často jedná i za stejných podmínek jiným způsobem, který 

lze ilustrovat například na výpovědi komisaře služby kriminální policie a vyšetřování 

Městského ředitelství policie Plzeň, který se zabývá nahlášenými případy znásilnění. 

„Přestože je teoretický postup při vyšetřování trestného činu znásilnění vždy stejný, 

v případě ohlášení, které přichází ze strany prostituující osoby, je patrný rozdíl 

v samotném postoji k ženě a předsudku, který ji předchází“ (Tušek, 2016). Stereotyp je 

tvrzení, že prostitutku nelze znásilnit. Důsledek je diferencovaný reálný postup při řešení 

ohlášeného trestného činu, ve kterém prostitutka figuruje jako poškozená osoba.  

 Je tedy možné rozdělit násilí v sexbyznysu na fyzické, majetkové a psychické. Za 

psychické násilí na prostituujících ženách považuji je vyhrožování, vydírání, znásilnění, 

neoprávněné vybírání pokut, ale také nedůvěra, odmítnutí pomoci nebo jiné „ústrky“ 

nejčastěji ze strany zákazníka, kuplíře, konkurence, instituce, partnera nebo rodiny 

(Kutálková aj., 2014, s. 184 - 187). Jistý druh nepochopení a nedůvěry mohou zažívat i u 

psychologa nebo terapeuta. „Z praxe vyplývá, že ženy pracující v sexbyznysu se setkávají 

s nepochopením ze strany terapeutů a terapeutek, protože mají pocit, že je nezajímá ona, 

klientka, ale prostředí sexbyznysu. Takové ženy poté často vyhledají pomoc u organizace 

Rozkoš bez rizika“ (Šídová, 2016). Od policie a jiných institucí je nespravedlivé 

zacházení, nedůvěra a další formy šikany častým jevem. „Sexuální pracovnice 

v případech zažitého násilí či bezpráví často nekontaktují policii. Jejich zkušenosti jsou 
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takové, že se raději spoléhají samy na sebe, protože obecně nemají v policii důvěru. Též 

se bojí odsouzení a toho, že jim nebude pomoženo“ (Šídová, 2016).  

 Poslední z komplikací, kterým prostituující ženy musejí čelit, je samotný odchod 

ze sexbyznysu, protože stigmatizace odchodem z prostředí prostituce nemizí, což vyplývá 

z empirického průzkumu této práce. Odchod ze sexbyznysu je změna, která zásadním 

způsobem zasahuje do životního stylu, ekonomické situace atp Tyto změny vyžadují od 

prostituující se ženy značné úsilí, ale zřídka vedou k destigmatizaci. V lepším případě má 

žena potřebné vzdělání nebo alespoň minimální pracovní zkušenost. Autorky seznamují 

se zkušenostmi nevládních organizací La Strada a Rozkoš bez rizika a uvádějí jako 

příklad komplikací strach, nízké sebevědomí a byrokratické překážky (Šídová, Poláková 

aj., 2013, s. 87). S odchodem ze sexbyznysu pomáhají prostituujícím ženám v České 

republice zmíněné nevládní organizace a  projekt MAGDALA22 formou pracovního 

poradenství v rámci tzv. exitových programů. 

 Většina autorů, jak bylo výše zmíněno, vychází z praktické zkušenosti a výpovědí 

prostituujících žen. Mnoho z nich se o prostituci výlučně zajímá a věnuje jí odbornou 

pozornost. V další (empirické) části této práce se snažím potvrdit existenci stereotypu 

s použitím výpovědí lidí různého věku a povolání, kteří se prostitucí nezabývají nebo o 

prostituci komunikují s frekvencí naprosto běžnou pro člena české společnosti. A dále se 

snažím identifikovat možné důsledky těchto stereotypů.  

 

 

 

 

 

                                                 

22 Projekt fungující pod záštitou Charity ČR. 
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4 DŮSLEDKY STEREOTYPU PROSTITUTKY  

  

 V empirické části této bakalářské práce popisuji průzkum stereotypu prostitutky, 

v rámci něhož jsem se pokusila o aktivování stereotypu u experimentální skupiny 

respondentů. Toho jsem dosáhla sepsáním originálního příběhu (viz příloha 1), který 

jsem dala k dispozici experimentální skupině spolu s informací, že dívka z příběhu se 

dříve živila prostitucí. Kontrolní skupina si přečetla stejný příběh bez informace o 

prostituci, a proto se u ní stereotyp nemohl aktivovat. Rozdíly mezi výsledky 

experimentální a kontrolní skupiny teoreticky extrahovaly stereotyp prostituující ženy. 

Identifikované rozdíly jsou níže popsané jako „nálezy“.  

 

4.1  Cíle průzkumu a výzkumné otázky 

 Cílem této práce je zmapovaní problematiky stereotypů a předsudků společnosti 

k prostituujícím osobám v literatuře a potvrdit nebo vyvrátit ověřované hypotézy 

průzkumem. Současně je v explorační části této práce cílem zjistit nové informace o 

postoji a předsudcích k prostituujícím ženám. 

 

 Ověřované hypotézy: 

 

H1: V české společnosti převažují negativní stereotypy a předsudky týkající 

se žen živících se prostitucí. 

H2: Tyto stereotypy a předsudky mají za následek diskriminaci těchto žen. 
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4.2  Výběrový vzorek zkoumaných osob 

Formou selekce na základě věkového zastoupení byl získán po vytřídění23 výběrový 

vzorek 400 osob z toho 178 respondentů v experimentální skupině a 222 v kontrolní 

skupině. Proces výběru byl tedy selektivní a korigován tak, aby dotazník byl zadán 

respondentům od 15 do 70 let. Při hledání respondentů jsem postupovala tak, aby byla 

zastoupena každá ze čtyř věkových kategorií v rámci vymezené věkové hranice (viz 

tabulka 1). Tento široký sociodemografický rámec výzkumného souboru byl vytyčen 

z důvodů zvýšení objektivnosti sběru dat a byla mu přizpůsobena i kvantita souboru 

participujících osob. Průzkum postoje a stereotypů k dané skupině vytvoří obraz postoje 

jedince (nepatřícího do této skupiny) k jedinci náležícímu do zkoumané skupiny 

(kategorie) a tím umožní orientační přehled o stereotypu, který existuje a působí 

v prostředí České republiky. Ve skupině participujících respondentů byl zcela náhodně 

poskytnut jeden ze dvou dotazníků formou losu, tedy metodou prostého náhodného 

výběru. Z tohoto důvodu je procentuální zastoupení při porovnání mezi skupinami 

nevyvážená (viz tabulka 1). 

Tabulka 1 

Věk 
kontrolní 

skupina v % 
experimentální 

skupina v % 

0-19 17,1 37,6 

20-39 49,5 54,1 

40-59 28,7 7,1 

60-80 4,6 1,2 

                                             

 

 

                                                 

23 Dva dotazníky jsem z důvodu nedodržení zadání vyřadila z průzkumu. 
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4.3  Metody průzkumu 

 Aby bylo možné dokázat, že výše popsaná experimentální skupina je ovlivněna 

stereotypem ke kategorii prostitutek, bylo potřeba simulovat situaci, ve které by byl 

stereotyp aktivován, a zároveň ho bylo možné zaznamenat. K tomu účelu jsem vytvořila 

krátký příběh, kde figuruje dívka, která se v minulosti (předcházející ději příběhu)24 

živila prostitucí (viz příloha 1). Tím byl aktivován stereotyp prostitutky (viz předchozí 

kapitoly), ovšem vzhledem k povaze příběhu, by mohl být aktivován i stereotyp 

barmanky, znásilněné dívky nebo jiné stereotypy, předsudky a fantazie, které nelze 

vyloučit. Z toho důvodu byl příběh předložen dvěma skupinám respondentů. Jen jedna 

skupina četla příběh s informací, že dívka se dříve prostituovala. Případné „nežádoucí“ 

stereotypy se tedy aktivovaly u obou skupin shodně, u experimentální skupiny byl 

aktivován jeden stereotyp navíc. Součástí průzkumného dotazníku je také čistě 

explorační část (otázky 10 - 17). 

Struktura dotazníku: 

 Úvodní příběh čtenáři nastíní situaci, kterou dále hodnotí. 

 Otázky č. 1-6 se týkají zhodnocení příběhu a především hlavní postavy. 

Odpovědi mají formu škály.  

 Otázka č. 7 zjišťuje, zda došlo k důsledku aktivovaného stereotypu.  

 Otázky č. 8 a 925 analyzují, zda došlo k aktivaci negativního stereotypu.  

 Otázky č. 10 - 15 zkoumají zcela nezakrytě úmysl diskriminovat.  

 Otázky č. 16 a 17 zkoumají vnitřní přesvědčení o „jinakosti“ prostituované ženy. 

 Otázky č. 18 a 19 sbírají data o respondentovi/respondentce. 

                                                 

24 Pro potřeby dotazníku jsem uvedla v příběhu informaci, že znásilněná dívka si dříve touto činností 

vydělávala. V pilotním průzkumu předcházejícímu tento vyšlo najevo, že původní sdělení (dívka se 

v současnosti živí prostitucí) úplně změnilo pohled respondentů na situaci. Je možné, že byl aktivován 

silný existující stereotyp „je nemožné znásilnit prostitutku“ (Tušek, 2016). Pro zjednodušení jsem proto 

přistoupila k této finální změně. 

25 Otázka č. 9 vznikla z pilotního průzkumu mezi 25 respondenty, kteří vždy zapsali 3 až 5 charakteristik 

Jany (poškozené osoby z úvodního příběhu). Tyto charakteristiky jsem analyzovala a vybrala všechny, 

které byly zmíněny alespoň třikrát. Každá z charakteristik (atributů) byla předem ohodnocena buď jako 

„negativní“ nebo jako „pozitivní či neutrální“.  
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4.3.1 Realizace kvantitativního průzkumu 

Kvantitativní průzkum pro zjištění negativního důsledku stereotypu prostitutky 

jsem vytvořila pilotní průzkum, který proběhl formou pilotáže s 25 respondenty 

v několika verzích. Na základě vyhodnocení před-průzkumu vznikla 8. a 9. otázka 

dotazníku a konečná verze příběhu. 

 Provedení konečného průzkumu proběhlo v únoru a březnu 2016. Návratnost 

dotazníků vzhledem ke kombinované distribuci (elektronicky a tištěnou formou) nelze 

s určitostí spočítat. K potvrzení či vyvrácení ověřovaných hypotéz byly použity 

výsledky ze dvou forem dotazníků (viz výše). Rozdělení respondentů na experimentální 

a kontrolní skupinu teoreticky vede k snížení vlivu autocenzury u některých osob. 

Respondenti zkrátka netušili, jak se bude postupovat při interpretaci. Tento způsob 

považuji za vhodný, protože respondent neměl příliš široký prostor pro vliv touhy po 

sociální žádoucnosti. Tuto druhou možnost jsem vyzkoušela v explorační části. 

 Pokud průzkum dokáže ve výzkumném souboru existenci stereotypů k této 

skupině, pak teoreticky lze tvrdit, že stejný stereotyp a potažmo postoj se může objevit i 

u člověka, který se při své práci se členem skupiny setká. To může vést k diskriminaci 

nebo odmítnutí poskytnutí péče. Taková je i praktická zkušenost již zmíněné nevládní 

organizace Rozkoš bez rizika (Šídová, 2016). 

 

4.4  Výsledky a interpretace průzkumu 

Pro lepší orientaci ve vyhodnocování průzkumu lze výsledky rozdělit na pět 

statisticky zajímavých nálezů, které se v průběhu interpretace průzkumu objevily. 

Součástí průzkumného dotazníku byla i explorační část, která předem neměla stanovené 

hypotézy. Tato část je zařazena na konec výsledků a interpretace dotazníku. 
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4.4.1 Nález č. 1 a č. 2: „Prostitutka je hloupější a vyzývavější.“ 

Prostituující žena se v průzkumu ukázala jako vyzývavější a „hloupější“. 

Respondenti experimentální skupiny průměrně hodnotili jako vyzývavější a hloupější, 

než hodnotili respondenti kontrolní skupiny. Jako statisticky významné hodnoty byly 

v parametrickém statistickém testu identifikovány odpovědi na otázky č. 2  a č. 5 (viz 

tabulka 2). Při porovnání obou skupin došlo ke statisticky signifikantním rozdílům 

v průměrných hodnotách. Z odpovědí je patrné, že experimentální skupina považuje 

bývalou prostitutku za vyzývavější a za méně inteligentní. T-test vyšel v případech 

druhé a páté otázky následovně: t (396) = -3,559; p<0,01;  t (396) = 5,220; p < 0,01. 

Pravděpodobnost, že by tedy byly odpovědi čistě náhodné a nezávislé na příslušnosti ke 

skupině, je velmi malá. 

Méně statisticky významné, nicméně pozorovatelné rozdíly v hodnotách lze 

pozorovat také v první otázce. Respondenti se tedy spíše domnívají, že dívky 

s minulostí v sexbyznysu méně pravděpodobně kontaktují policii.    

Tabulka 2 

Otázka  Skupina 
Počet 

odpovědí 
Průměrná 
hodnota 

Směrodatná 
odchylka 

Střední 
chyba 

průměru 

1. Jaká je pravděpodobnost, že Jana 
nahlásila znásilnění na policii? 

Kontrolní 221 4,6335 2,61926 0,17619 

Experimentální 177 4,339 2,49506 0,18754 

2. Je Jana z příběhu vyzývavá? 
Kontrolní 220 2,8182 2,44083 0,16456 

Experimentální 178 3,7303 2,66284 0,19959 

3. Jakou odpovědnost za to, co se 
stalo, nese Jana? 

Kontrolní 219 3,4566 2,72967 0,18445 

Experimentální 177 3,4576 2,82635 0,21244 

4. Jakou odpovědnost za to, co se 
stalo, nese Petr? 

Kontrolní 222 8,9279 1,54106 0,10343 

Experimentální 178 8,8708 1,60513 0,12031 

5. Jak chytrá by Jana z příběhu mohla 
být? 

Kontrolní 220 5,5773 1,80775 0,12188 

Experimentální 178 4,618 1,84118 0,138 

6. Jak je Jana z příběhu pohledná? 
Kontrolní 221 6,0452 1,55146 0,10436 

Experimentální 178 5,9551 1,43728 0,10773 

 

(Experimentální skupina posuzovala prostituující ženu, kontrolní skupina nikoliv. Čím vyšší je 

průměrná hodnota, tím vyšší je míra posuzované vlastnosti podle respondentů.) 
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4.4.2 Nález č. 3: Respondenti jsou shovívavější k násilí na prostitutce 

 Člověk, který ublíží dívce, která v minulosti byla prostitutkou, si zaslouží nižší 

trest. Souhlasně s předešlou větou odpověděli respondenti, aniž by mohli s výsledkem 

manipulovat. Otázka dotazníku (viz tabulka 3) vybízela respondenta k vlastnímu 

zhodnocení činu v kontextu, který dostal v úvodním příběhu. Vzhledem k tomu, že 

odpověď na otázku je v dotazníku otevřená, dostalo se jí mnoha (i velmi netradičních) 

odpovědí. Aby bylo možné statisticky zpracovat otázku, přistoupila jsem k nahrazení 

odpovědí „na doživotí“ nižším trestem „15 let“, protože vyšší tresty by podle zákona 

byly nelogické (Zákon č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku). V tomto případě byla použita 

parametrická i neparametrická26 metoda. Testy nezaznamenaly výrazný rozdíl 

v konečném výsledku. V následující tabulce (tabulka 3) je pozorovatelný rozdíl mezi 

experimentální a kontrolní skupinou. Pokud tedy muž znásilní dívku tak, jak se tomu 

stalo v příběhu, průměrný respondent ho „odsoudí“ na 7,12 let. Pokud dojde k identické 

situaci, ale znásilněná dívka aktivuje u hodnotící osoby stereotyp prostitutky (nutno 

dodat, že jde pouze o bývalou sexuální pracovnici), muž si má být potrestán odnětím 

svobody průměrně na 6,23 roku. Důsledkem aktivovaného stereotypu prostitutky se 

stává snížení trestu pro pachatele trestného činu na prostituující osobě. 

Tabulka 3 

 Skupina 
Počet 

odpovědí 
Průměrná 
hodnota 

Směrodatná 
odchylka 

Střední 
chyba 

průměru 

7. Kdybych měla moc 
rozhodnout o trestu 
pro Petra, na kolik let 
ve vězení bych ho 
odsoudil/a? 

Kontrolní 192 7,12 3,954 ,285 

Experimentální 
161 6,23 4,456 ,351 

 

                                                 

26 Pro tento druh testování bylo zapotřebí nahradit extrémně vysoké hodnoty za jednotnou hodnotu (15 

let), protože docházelo ke špatnému sešikmení normálního rozložení. 
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4.4.3 Nález č. 4: Stereotyp prostituce aktivuje negativní atributy 

Jak je patrné z kapitoly o stereotypech, aktivace stereotypu znamená zároveň 

aktivaci atributů kategorie. Aktivované atributy v případě prostitutky byly četností 

výrazně více negativní. Respondenti v experimentální i kontrolní skupině měli za úkol 

v otázce č. 9 označit libovolný počet atributů, který pokládali za hodící se k hlavní 

postavě Jany. V tabulce 4 jsou zaznamenány atributy (2. sloupec), mezi kterými jsou 

označena slova s negativní konotací (hodnocení „-1“) nebo pozitivní či neutrální 

atributy (hodnocení „1“)27. Ve sloupcích jednotlivých skupin (kontrolní nebo 

experimentální) pak číslo znázorňuje frekvenci výskytu. Je zjevné, že negativní atributy 

měly vyšší frekvenci výskytu u experimentální skupiny. Zejména u charakteristiky 

„hloupá“ je pozorovatelná trojnásobná frekvence odpovědí, což značí silnou aktivaci 

tohoto stereotypu.  

Vzhledem k rozdílnému počtu respondentů v obou skupinách a rozdílnému 

počtu aktivovaných atributů u jednotlivých respondentů, je důležité zohlednit toto ve 

statistickém testu významnosti, viz tabulka 5. 

Informace o minulosti dívky ovlivnila výběr negativních atributů tak, že v 

experimentální skupině respondentů tvoří atributy s negativní konotací 31,7 % odpovědí 

v celkovém počtu, zatímco v kontrolní skupině 19,8%. Při testu nezávislosti byla 

zjištěna statisticky vysoce významná pravděpodobnost závislosti kritérií „člen 

experimentální skupiny“ a „aktivizace vyššího počtu negativních atributů“. 

 

 

 

                                                 

27 Atributy byly rozděleny na negativní (označené -1) a pozitivní nebo neutrální (označení 1) již před 

vyplněním dotazníků. Pilotní verze dotazníku obsahovala otevřenou otázku a prostor pro sepsání 

charakteristik, které respondent předpokládá u hlavní postavy. Atributy, které se opakovaly třikrát nebo 

vícekrát, jsem zapsala do finální verze dotazníku a předem ohodnotila.    



 42   

 

 

Tabulka 4 

Hodnocení Atribut 

 kontrolní 
skupina 

(frekvence 
odpovědí) 

experimentální 
skupina 

(frekvence 
odpovědí) 

1 důvěřivá 135 116 

1 společenská 127 125 

1 zábavná 93 89 

1 milá 76 56 

1 kontaktní 71 89 

1 hodná 61 29 

1 upřímná 50 77 

1 extrovertní 49 79 

1 bezelstná 25 24 

1 pracovitá 13 15 

1 spokojená 3 4 

-1 naivní 77 117 

-1 nešťastná 37 50 

-1 vyzývavá 28 64 

-1 hloupá 20 60 

-1 povrchní 8 22 

-1 líná 2 6 

-1 falešná 1 5 

-1 dotěrná 1 2 

 

Tabulka 5 

χ² = 86,748 
Reálná četnost 

negativních atributů 
v odpovědi 

Počet 
odpovědí 

celkem 

Počet 
osob 

Očekávaná 
četnost 

experimentální 
skupina  

326 1029 178 222,5 

kontrolní skupina  174 877 222 277,5 

Celkem 500 1906 400 500 
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4.4.4 Nález č. 5: Prostitutka nese větší odpovědnost 

Velmi podobným způsobem lze rozumět informacím získaným z dotazníku, otázky č. 8, 

kde měl respondent k dispozici 11 možných důvodů28, na které mohl, ale nemusel 

odpovědět (viz tabulka 6). Tyto důvody lze rozdělit na skupinu důvodů, kde Jana29 je 

spíše oběť (A-C) nebo nese částečnou odpovědnost za vzniklou situaci (D-G) a na 

důvody situace, které Jana spíše zavinila (H-K).  

 

Tabulka 6 

8. Jaké by mohlo mít znásilnění důvod? 
Počet odpovědí u 
kontrolní skupiny 

Počet odpovědí u 
experimentální skupiny 

A. Petr je násilník a Janu si vyhlédl. Znásilnění měl v plánu. Jana je 
nevinnou obětí. 

16 1 

B. Petr je násilník a tak využil situace ve svůj prospěch. 40 31 

C. Petr využil situace. Jana se stala náhodnou obětí. 47 25 

D. Petr využil situace a Jana byla neopatrná. 67 50 

E. Došlo k nedorozumění. Petr čekal to, co Jana nenabízela. 15 24 

F. (Petr si myslel, že je Jana k mání) 6 10 

G. Petr i Jana se navzájem poznávali a sváděli. Jana Petra ale odmítla. 12 14 

H. Jana Petra sváděla a on se neudržel, když ho na poslední chvíli 
odmítla. 

7 10 

I. Jana Petra vyprovokovala. Petr neměl úmysl znásilnit. 1 1 

J. Myslím si, že si to Jana mohla vymyslet. Nemuselo vůbec jít o 
znásilnění. 

2 8 

K. Jana si celý příběh vymyslela. Petr je oběť. 1 0 

                                                 

28 Tyto navrhované odpovědi jsou výsledkem pilotního průzkumu, nejsou náhodné. 

29 Jana je hlavní postavou smyšleného úvodního příběhu dotazníku viz příloha 1. 
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 Při testu nezávislosti byla zjištěna opět statisticky významná pravděpodobnost 

závislosti, ze které vyplývá, že obětí je podle respondentů spíše Jana, o které četla 

kontrolní skupina (viz tabulka 7). Naopak situaci spíše zavinila Jana, o které četli 

respondenti experimentální skupiny. Tento fakt je poměrně zajímavý, zvláště pokud 

máme k dispozici informaci, kterou respondent neměl, totiž že Jana je pouze jedna. 

(Pokud bychom hypoteticky Janu rozdělily na dvě Jany tak, jak to nevědomky udělali 

respondenti a postavili je proti sobě před soudem, je opravdu otázkou, která Jana by 

získala výhodu? Která ze dvou Jan by dostala zaměstnání?) 

 

Tabulka 7 

 

Kontrolní 

skupina 

Experimentální 

skupina 

χ² 

 

Celkem odpovědí A – C 103 57 5,5 

Celkem odpovědí D – G 100 98 1,7 

Celkem odpovědí H – K 11 19 4,1 

celkem  214 174   

 

4.4.5 Explorační část průzkumu 

 V explorační části respondent měl odpovědět na otázky, které souvisí 

s prostitucí. V obou verzích dotazníku tentokrát byly všechny informace i otázky 

identické. Prvních pět otázek se zcela nepokrytě dotazuje na postoj respondenta 

k prostituující ženě a finančnímu ohodnocení (první otázka). Poslední dvě otázky jsou 

koncipovány způsobem, který by mohl přibližně odpovědět na otázku, zda vnímají 

respondenti prostituující ženu (prostitutku) jako odlišnou: Myslím si, že hodnoty 

prostitutek jsou stejné (jiné), než hodnoty ostatních žen.  
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 V tabulce 9 a 10 lze pozorovat celkový počet odpovědí obou skupin 

(experimentální i kontrolní) a při porovnání zjistíme, že skupiny se neliší konečným 

názorem, protože vždy vychází jednotný postoj u obou skupin. Při zohlednění 

rozdílnosti počtu respondentů a odečtení neutrálních odpovědí (nechci nebo nemohu 

odpovědět) je nejvyšší rozdíl (mezi skupinami) mezi rozdíly (v odpovědích) jistě 

soustředěn v posledních dvou otázkách. Skupiny se tedy nejvíce lišily v rozložení 

odpovědí v otázce č. 16 a 17. 

 Respondenti spíše souhlasí s tvrzením, že prostituce je velmi dobře placená 

činnost a spíše si myslí, že když se žena stane prostitutkou, její rodina se s ní přestane 

stýkat. Většině respondentů by nevadilo pracovat s ženou, která dříve provozovala 

prostituci, ale spíše vadilo s touto ženou bydlet (v tomto případě v kontrolní skupině je 

téměř bez rozdílu mezi souhlasnou a nesouhlasnou odpovědí). V tomto průzkumu dále 

lze pozorovat, že respondenti si myslí o prostituujících ženách, že jsou spíše dobré 

matky a že by této ženě spíše mohli důvěřovat. O posledních dvou otázkách pojednává 

další část kapitoly, protože jsou odlišné. 

 

Tabulka 8 

 

 

OTÁZKA 
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA 

SOUHLASÍ NESOUHLASÍ NEODPOVĚDĚLI CELKEM 

Myslím si, že prostituce je velmi dobře placená 
činnost. 

84 48 46 178 

Myslím si, že když se žena stane prostitutkou, její 
rodina se s ní nepřestane stýkat. 

57 76 45 178 

Vadilo by mi, kdyby se mnou pracovala žena, která 
dříve provozovala prostituci. 

20 139 19 178 

Vadilo by mi, kdyby se mnou bydlela žena, která 
dříve provozovala prostituci. 

84 69 25 178 

Myslím, že takové ženě bych mohl důvěřovat. 98 37 43 178 

Myslím si, že prostitutky jsou dobré matky. 52 45 81 178 
Myslím si, že hodnoty prostitutek jsou stejné jako 

hodnoty ostatních žen. 
65 81 32 178 

Myslím si, že hodnoty, které prostitutka předá svým 
dětem, jsou stejné jako hodnoty ostatních matek. 

60 64 53 177 
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Tabulka 9 

OTÁZKA 
KONTROLNÍ SKUPINA 

SOUHLASÍ NESOUHLASÍ NEODPOVĚDĚLI CELKEM 

Myslím si, že prostituce je velmi dobře placená 
činnost. 

131 84 0 215 

Myslím si, že když se žena stane prostitutkou, její 
rodina se s ní nepřestane stýkat. 

84 103 35 222 

Vadilo by mi, kdyby se mnou pracovala žena, která 
dříve provozovala prostituci. 

28 181 13 222 

Vadilo by mi, kdyby se mnou bydlela žena, která 
dříve provozovala prostituci. 

103 101 19 223 

Myslím, že takové ženě bych mohl důvěřovat. 139 59 24 222 

Myslím si, že prostitutky jsou dobré matky. 82 76 64 222 
Myslím si, že hodnoty prostitutek jsou stejné jako 
hodnoty ostatních žen. 

75 127 21 223 

Myslím si, že hodnoty, které prostitutka předá svým 
dětem, jsou stejné jako hodnoty ostatních matek. 

72 118 33 223 

 

Tabulka 10 

 

 

 

OTÁZKA 
CELKEM V % 

NEZODPOVĚDĚLI SOUHLASÍ NESOUHLASÍ 

Myslím si, že prostituce je velmi dobře placená činnost. 11,7 54,7 33,6 
Myslím si, že když se žena stane prostitutkou, její rodina 
se s ní nepřestane stýkat. 20,0 35,3 44,8 
Vadilo by mi, kdyby se mnou pracovala žena, která dříve 
provozovala prostituci. 8,0 12,0 80,0 
Vadilo by mi, kdyby se mnou bydlela žena, která dříve 
provozovala prostituci. 11,0 46,6 42,4 

Myslím, že takové ženě bych mohl důvěřovat. 16,8 59,3 24,0 

Myslím si, že prostitutky jsou dobré matky. 36,3 33,5 30,3 
Myslím si, že hodnoty prostitutek jsou stejné jako hodnoty 
ostatních žen. 13,2 34,9 51,9 
Myslím si, že hodnoty, které prostitutka předá svým 
dětem, jsou stejné jako hodnoty ostatních matek. 21,5 33,0 45,5 
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4.4.6 Odlišnost ženy patřící do jiné kategorie 

 Pro poslední spíše experimentální porovnání výpovědí v tabulkách 11 a 12, jsem 

si vypůjčila teoretické pojetí tradičního a moderního rasismu a specifického pohledu 

autorů Pettigrewa a Meertense. Tito autoři, kteří moderní rasismus označují subtilním, 

říkají,  že subtilní rasismus obhajuje konzervativní hodnoty, zdráhá se asociovat 

pozitivní hodnocení a důraz pokládá na odlišnost mezi skupinami (Pettigrew a 

Meertens, 2001).  Tato odlišnost může mít například tuto formu: Myslím si, že hodnoty 

prostitutek jsou jiné, než hodnoty ostatních žen (16. otázka průzkumu). „Předpojatý 

člověk klade důraz na rozdíly, nepředpojatý člověk klade spíše důraz na shody a 

podobnosti představitelů minoritní a majoritní kultury“ (Hnilica, 2010). V tabulkách 8, 

9, 10, 11 lze pozorovat v posledním a předposledním řádku vyšší rozdíly mezi 

souhlasným a nesouhlasným postojem ve prospěch nesouhlasného postoje k tvrzení: 

Myslím si, že hodnoty prostitutek jsou stejné, než hodnoty ostatních žen. Na základě 

těchto tvrzení lze pozorovat jistou míru předpojatosti u obou skupin. Zároveň, jak již 

bylo popsáno v předchozích podkapitolách, tyto odpovědi mají nejvyšší rozdíl (mezi 

skupinovými názory v rámci shodného komplexního postoje) mezi rozdíly (nakolik 

převažuje nesouhlasný postoj nad souhlasným). Kontrolní skupina by tedy teoreticky 

mohla mít vyšší sklon k předpojatosti z neznámého nebo nezjistitelného důvodu.  

 Dále je zajímavý rozdíl mezi odpověďmi v první části, které jsou transparentní, a 

těmito dvěma posledními otázkami. Záměr předcházejících otázek je zcela evidentní. 

Jedním z možných důvodů by mohl být autocenzura a konformní snaha o sociální 

žádoucnost. Tato tvrzení lze ilustrovat na šestém a osmém řádku (tabulka 10 a 11), viz 

níže. 

4.4.7  „Prostitutka je špatná matka“  

 Ve třetí kapitole této práce jsem uvedla tento stereotyp podle praxe výše 

citované autorky. V explorační části bakalářské práce jsem poté dvakrát otázku 

mateřství zmínila. V tabulce 10 lze pozorovat zajímavé rozložení frekvencí odpovědí u 

otázky, zda je prostitutka dobrou matkou. Nejvyšší počet respondentů se odmítl 

k otázce vyjádřit. Pokud odečteme odpovědi „Nechci nebo nemohu odpovědět“, pak 

souhlasné a zamítavé odpovědi jsou téměř vyvážené. Výsledkem je tvrzení, že 

prostituující žena je spíše dobrá matka. Přesto nelze jednoznačně tvrdit, že tomu tak je, 
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protože není jisté, nakolik se v tomto případě vyskytla vlastní cenzura respondentů. 

Dále se téma mateřství objevuje na osmém řádku. Jsou hodnoty, které prostitutka předá 

svým dětem stejné, jako hodnoty ostatních matek. Pokud by došlo k interpretaci v rámci 

teorie subtilního rasismu, pak je evidentní, že došlo ke zvýraznění rozdílností mezi 

kategoriemi a tím k identifikování stereotypu, který nekoresponduje s rozložením 

odpovědí na 6. řádku.  

 

Tabulka 11 

OTÁZKA 
CELKEM 

ODPOVĚDĚLO 
SOUHLASÍ 
CELKEM 

NESOUHLASÍ NESOUHLASÍ V % SOUHLASÍ V % 

Myslím si, že prostituce je velmi dobře placená 
činnost. 347 215 132 38,0 62,0 
Myslím si, že když se žena stane prostitutkou, její 
rodina se s ní nepřestane stýkat. 320 141 179 55,9 44,1 
Vadilo by mi, kdyby se mnou pracovala žena, která 
dříve provozovala prostituci. 368 48 320 87,0 13,0 
Vadilo by mi, kdyby se mnou bydlela žena, která 
dříve provozovala prostituci. 357 187 170 47,6 52,4 

Myslím, že takové ženě bych mohl důvěřovat. 333 237 96 28,8 71,2 

Myslím si, že prostitutky jsou dobré matky. 255 134 121 47,5 52,5 
Myslím si, že hodnoty prostitutek jsou stejné jako 
hodnoty ostatních žen. 348 140 208 59,8 40,2 
Myslím si, že hodnoty, které prostitutka předá svým 
dětem, jsou stejné jako hodnoty ostatních matek. 314 132 182 58,0 42,0 
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DISKUSE 

  

 Velmi zjednodušeně na základě praktické části této práce lze tvrdit, že dívku, 

která byla prostitutkou, respondenti označili jako vyzývavější a hloupější (nález č. 1, č. 

2), odpovědnější za situaci, která nastala (nález č. 5) a celkově jí přisoudili větší 

množství negativních atributů (líná, falešná, hloupá, povrchní, naivní). V průzkumu 

byla záměrně použita postava, která se prostitucí živila v minulosti a poté již 

vykonávala jiné zaměstnání, protože v jednom z pilotních průzkumů vyšlo najevo, že 

dotazovaným činilo obtíže s původním30 příběhem pracovat.  

 Výsledky praktické části potvrzují  hypotézu H1: V české společnosti převažují 

negativní stereotypy a předsudky týkající se žen živících se prostitucí. Zejména důležitá 

pro toto potvrzení je aktivace negativních atributů a potažmo aktivace negativních 

stereotypů zmíněné kategorie.  

 Druhá zkoumaná hypotéza H2: Tyto stereotypy a předsudky mají za následek 

diskriminaci těchto žen, je mnohem obtížněji doložitelná. Částečně je potvrzena 

zjištěním, že muži, který znásilní dívku s minulostí v sexbyznysu, podle respondentů 

náleží nižší trest. Důsledek stereotypu prostitutky je v tomto případě evidentní, proto 

hypotézu H2 potvrzuji. Je ovšem zjevné, že této hypotéze by bylo potřeba věnovat 

rozsáhlejší výzkum. Podle Šídové (viz 3. kapitola) a dalších autorů (Havelková, Bellak-

Hančilová) je diskriminace prostituujících žen v běžné praxi evidentní a častá, proto 

jsem nevěnovala příliš prostoru pro dokázání této hypotézy. Domnívala jsem se, že 

vyplyne přirozeně z explorační části výzkumu. Myslím si, že to byla možná chyba a 

bylo by bývalo potřeba věnovat právě této hypotéze mnohem větší prostor. Zároveň 

jsem přesvědčená o velkém potenciálu zkoumání předsudků nejen tímto způsobem, ale 

např. metodou primingu, která by umožnila zkoumat podvědomé motivy.  

                                                 

30 Pro pilotní průzkum jsem použila několik verzí příběhu. První verze dokonce obsahovala informaci, že 

dívka, kterou násilník napadl a poté znásilnil, byla prostitutkou. S takovým příběhem nebylo možné 

pracovat, protože respondenti reagovali často odmítavě. 
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 Rezerva práce je také v rozložení výzkumného vzorku a v evidenci návratnosti. 

Velmi atraktivní informace by například nabízel průzkum na vzorku respondentů, kteří 

vykonávají profesi, ve které se běžně s prostituujícími ženami setkávají (soudci, 

policisté, sociální pracovníci). Pokud by tento průzkum kopíroval výsledky 

provedeného průzkumu, bylo by důležité na takovou situaci reagovat. Další možností by 

bylo rozšíření výzkumného vzorku a využití náhodného výběru. Toto zacílení by 

podpořilo jistotu argumentů, že prostituující ženy jsou diskriminovány. 

 Co se evidence návratnosti dotazníků týká, byla jsem přesvědčena, že není 

prostředek, jakým evidovat rozeslané dotazníky, protože nedošlo k jejich rozeslání 

adresně respondentům. Dotazník se šířil tištěnou formou, emailem a také „sdílením“ na 

sociálních sítích. Nemohu tedy s určitostí spočítat, kolik potenciálních respondentů se 

rozhodlo dotazník nevyplnit. Nejsem si jistá, zda by bylo možné kontrolovat šíření 

dotazníku v rámci sociálních sítí. Všechny ostatní formy distribuce (email, tištěná 

forma) jsou kontrolovatelné. 

 Naopak výhodou tohoto průzkumu je velmi jednoduché zadání příběhu a dále, 

přestože nebylo ambicí tohoto průzkumu dokazovat samotné fungování stereotypu nebo 

procesu kategorizace, došlo k zajímavému poznatku. Zatím nepublikovaný výzkum 

říká, že „…stereotypy ospravedlňují a vysvětlují morální status (prestiž) sociální 

skupiny či kategorie, nikoli její ekonomické postavení“ (Hnilica, Bariekzahyová aj., 

2015, s. 28). V průzkumu se respondenti nadpoloviční většinou shodují, že prostituce je 

velmi dobře placená činnost (viz tabulka 11 a 12), tedy předpokládají vyšší ekonomické 

postavení. Autoři se shodují, že současný společenský  konsensus pojetí prostituce ji 

převážně chápe jako nemorální jev (Zikmundová, aj. 2003, s. 433; Havelková aj. 2014, 

s. 44; Mitlöhner, 1999, s. 88) a tedy velmi nízký morální status. A konečně, tato práce 

eviduje negativní stereotyp. Průzkum je tedy v souladu s tímto novým výzkumem. 
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ZÁVĚR 

 

 Jako autorka práce jsem spokojená s praktickou částí. Tato práce nese svůj 

význam ve shrnutí stereotypu prostituce a tím k odkrývání pravdy o našem postoji 

k znevýhodněné skupině prostituujících žen a dívek, o kterých vlastně běžný člen 

společnosti slyší jen zprostředkovaně. Pramenů k problematice prostituce je opravdu 

mnoho a velmi často se jedná o přímé a velmi významné poznatky, které  autorky 

přinášejí přímo z praxe. Díky organizaci Rozkoš bez rizika se například do povědomí 

dostaly i autentické příběhy a názory prostituujících žen, což v minulosti bylo spíše 

výjimkou.  

 V případě, že by se informace o stereotypním a zkresleném pohledu na 

prostituující ženy a důsledcích, které z tohoto pohledu nutně plynou,  dozvěděla 

veřejnost, mohla by tato práce podpořit společnost v dialogu a osvětě. Považuji za 

významné odkrývat stereotyp a měnit ho, pokud to může zlepšit životní podmínky 

třinácti-tisícové skupiny žen a dívek. Obecně lze říci, že pokud se děje bezpráví skrytě, 

má ohromný prostor a oběti nemají zastání. Stigma nemorální činnosti prostituci tímto 

způsobem ukrývá. Z toho důvodu si dovoluji přednést jediné, ale velmi ambiciózní 

doporučení pro praxi: Prostituci je potřeba odkrýt a diskutovat (například formou 

edukace terapeutů, zákonodárců, policistů, sociálních pracovníků a dalších), protože ve 

společnosti existují negativní důsledky stereotypu prostitutky.  
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Příloha I 

(Podtržená věta v příběhu je součástí pouze dotazníku experimentální skupiny a v textu 

kontrolní skupiny chybí. Existují tedy dvě verze dotazníku.) 

Průzkum názorů 

Přečtěte si prosím následující příběh:  

Minulé léto se Jana seznámila s Petrem v baru, kde pracovala. Velmi dobře se bavili, popíjeli, hodně se 

nasmáli a zjistili, že mají mnoho společného. Postupem času si začali povídat o velmi významných věcech 

a to přesto, že to byl jejich první společný večer. Bavili se dokonce historkami ze střední školy, probrali 

maturitní ples a práci. Petr se svěřil Janě s nevydařeným vztahem. Ta s ním velmi cítila, protože i ona 

nedávno zažila podobný příběh. Velkou míru sblížení měl na svědomí alkohol a příjemné prostředí. Čas 

jim rychle utíkal. Po nějaké době i z Jany vypadlo tajemství. Po střední škole se nějakou dobu živila jako 

prostitutka.  Nad ránem začal rozhovor váznout a nakonec Petr nabídl Janě doprovod domů. Muž se jí 

zamlouval a tak souhlasila. To dělat neměla, protože Petr ji cestou domů napadl a poté znásilnil. 

Tento příběh neposkytuje dostatek dat, aby bylo možné odpovědět na otázky správně nebo špatně. 

Nedostatek informací vybízí k vlastní interpretaci příběhu. 

1. Jaká je pravděpodobnost, že Jana nahlásila znásilnění na 

policii? Označte jen jednu elipsu. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Je Jana z příběhu vyzývavá? Označte jen jednu elipsu. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Jakou odpovědnost za to, co se stalo, nese Jana? Označte 

jen jednu elipsu. 

0 1        2      3    4 5 6 7       8        9          10 

 

 

naprosto 
nepravděpodobné 

vysoce 
pravděpodobné 

vůbec 
nesouhlasím 

zcela 
souhlasím 

žádná velmi 
vysoká 
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4. Jakou odpovědnost za to, co se stalo, nese Petr? Označte 

jen jednu elipsu. 

                     0       1       2         3    4 5 6        7        8       9        10 

 

5. Jak chytrá by Jana z příběhu mohla být? Označte jen jednu 

elipsu. 

                    0         1       2       3     4    5   6       7       8          9      10 

 

6. Jak je Jana z příběhu pohledná? Označte jen 

jednu elipsu. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Kdybych měla moc rozhodnout o trestu pro 
Petra, na kolik let ve vězení bych ho odsoudil/a? 

 

8. Jaké by mohlo mít znásilnění důvod? Označte 

jen jednu elipsu. 

A) Petr je násilník a Janu si vyhlédl, znásilnění měl v plánu. Jana je nevinnou obětí. 

B) Petr je násilník a tak využil situace ve svůj prospěch. 

C) Petr využil situace. Jana se stala náhodnou obětí. 

D) Petr využil situace a Jana byla neopatrná. 

E) Došlo k nedorozumění. Petr čekal to, co Jana nenabízela. 

F) (Petr si myslel, že je Jana k mání) 

G) Petr i Jana se navzájem poznávali a sváděli. Jana Petra ale odmítla. 

H) Jana Petra sváděla a on se neudržel, když ho na poslední chvíli odmítla. 

I) Jana Petra vyprovokovala. Petr neměl úmysl znásilnit. 

J) Myslím si, že si to Jana mohla vymyslet. Nemuselo vůbec jít o znásilnění. 

K) Jana si celý příběh vymyslela. Petr je oběť. Jiné:  

 

žádná velmi 
vysoká 

vůbec velmi 
nadprůměrně 

vůbec velmi 
nadprůměrně 
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9. Jana by podle mne mohla mít asi tyto vlastnosti, 

které označím: Zaškrtněte všechny platné 

možnosti. 

 důvěřivá 

 naivní 

 společenská 

 vyzývavá 

 dotěrná 

 hodná 

 hloupá 

 milá 

 zábavná 

 kontaktní 

 extrovertní 

 povrchní 

 spokojená 

 nešťastná 

 bezelstná 

 pracovitá 

 líná 

 upřímná 

  falešná 

10 Myslím si, že prostituce JE / NENÍ velmi dobře placená činnost. Označte jen 

jednu elipsu. 

 JE 

 NENÍ 

 NECHCI, NEMOHU ODPOVĚDĚT 

11. Myslím si, že když se žena stane prostitutkou, její rodina se s ní PŘESTANE / NEPŘESTANE stýkat. 

Označte jen jednu elipsu. 

 PŘESTANE 

 NEPŘESTANE 

 NECHCI, NEMOHU ODPOVĚDĚT 
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12. NEVADILO / VADILO by mi, kdyby se mnou pracovala žena, která dříve provozovala prostituci. 

Označte jen jednu elipsu. 

 NEVADILO 

 VADILO 

 NECHCI, NEMOHU ODPOVĚDĚT 

13.  NEVADILO / VADILO by mi, kdyby se mnou bydlela žena, která dříve provozovala prostituci. Označte 

jen jednu elipsu. 

 NEVADILO 

 VADILO 

 NECHCI, NEMOHU ODPOVĚDĚT 

14. Myslím, že takové ženě bych MOHL / NEMOHL důvěřovat. Označte jen jednu elipsu. 

 MOHL 

 NEMOHL 

 NECHCI, NEMOHU ODPOVĚDĚT 

15. Myslím si, že prostitutky JSOU / NEJSOU dobré matky. Označte jen jednu elipsu. 

 JSOU 

 NEJSOU 

 NECHCI, NEMOHU ODPOVĚDĚT 

16. Myslím si, že hodnoty prostitutek jsou JINÉ / STEJNÉ, než hodnoty ostatních žen. Označte jen jednu 

elipsu. 

 JINÉ 

 STEJNÉ 

 NECHCI, NEMOHU ODPOVĚDĚT 
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17. Myslím si, že hodnoty, které prostitutka předá svým dětem, jsou JINÉ / STEJNÉ než ostatních matek. 

Označte jen jednu elipsu. 

 JINÉ 

 STEJNÉ 

 NECHCI, NEMOHU ODPOVĚDĚT 

18 Kolik je mi let? 

 

19. Pracuji  nebo studuji v: 

 

20. Děkuji za pomoc! Označte jen jednu elipsu. 

 ŽENA 

 MUŽ 
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