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Předložená diplomová práce se zabývá poměrně závažnou problematikou obchodu s lidmi 

s akcentem na jednání naplňující znaky kuplířství. Je to téma jistě zajímavé, a to s ohledem na 

aktuální legislativní snahy o tzv. legalizaci prostituce. 

Práce o 68 stranách vlastního textu je v souladu se schváleným zadáním systematicky členěna 

do pěti hlavních částí: Úvod, 1. Základní pojmy, 2. Právní úprava, 3. Shrnutí platné právní 

úpravy a úvahy de lege ferenda, Závěr. Práce dále obsahuje anglické resumé, seznam použité 

literatury a dalších zdrojů. 

Dle kontroly plagiátorství nebyla zjištěna žádná shoda s jinými dokumenty, lze tedy 

konstatovat, že jde o původní práci diplomantky, která zároveň v souladu s principy etiky 

vědecké práce řádně odkazuje na zdroje použité při zpracování tématu. 

K formální stránce práce nemám výhrady, text je velice dobře logicky strukturovaný, bez 

významných nedostatků gramatického, resp. stylistického charakteru. Diplomantka dobře 

pracuje s odborným jazykem a text je zároveň dostatečně srozumitelný a čtivý. 

Po obsahové stránce je práce rovněž na velmi dobré úrovni. Diplomantka prokazuje výbornou 

schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími zdroji. Zároveň je schopna formulovat 

vlastní závěry podložené relevantními argumenty.  

Po úvodních výkladech se diplomantka v první kapitole věnuje vymezení základních pojmů, 

jakými jsou mravnostní kriminalita, prostituce, kuplířství a obchodování s lidmi. Dále se 

podrobněji zabývá problematikou sexuálního průmyslu. 

Za stěžejní lze považovat druhou kapitolu, která obsahuje podrobný rozbor právní úpravy 

kuplířství, potažmo obchodování s lidmi. Kromě platné právní úpravy zde nalezneme i přehled 

historického vývoje v této oblasti. Z hlediska aktuálního právního stavu diplomantka vymezuje 



skutkové podstaty vybraných trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 

nejpodrobněji pak pochopitelně trestný čin kuplířství. Dále se detailně věnuje trestnému činu 

obchodování s lidmi, který má širší okruh chráněných zájmů, a je tedy řazen do hlavy druhé, 

konkrétně mezi trestné činy proti svobodě. Diplomantka se s ohledem na zaměření své práce 

zabývá zejména obchodováním s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Poměrně úspěšně 

se v této části práce vyrovnává rovněž s problematickou otázkou vzájemného vztahu 

obchodování s lidmi a kuplířství. Součástí druhé jsou i správně-právní aspekty provozování 

prostituce, především pak oblast obecně závazných vyhlášek, které určitým způsobem 

prostituci v řadě obcí regulují. V závěru kapitoly se diplomantka věnuje úpravě provozování 

prostituce a s tím souvisejících otázek v zahraničním a mezinárodním právu. 

Třetí kapitola obsahuje shrnutí platné právní úpravy v ČR a návrhy diplomantky de lege 

ferenda. Zmiňuje zde především několik zákonodárných iniciativ, jejichž cílem byla právní 

regulace prostituce, s níž by ale souviselo i vypovězení Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi 

a využívání prostituce druhých osob. Podrobněji se pak sama  možnostmi regulace prostituce 

zabývá. Zmiňuje v této souvislosti také současnou právní úpravu kuplířství a její možnou 

novelizaci, zejména pokud jde o doposud absentující vymezení pojmu kořistění. Pokud jde o 

regulaci prostituce, volila by diplomantka zařazení prostituce mezi živnosti podle 

živnostenského zákona, případně mezi nezávislá povolání nebo by mohla být vykonávána jako 

závislá činnost podle zákoníku práce. Zmiňuje zde ale i sporných momentů, které by bylo 

nutno legislativně řešit. 

V závěru své práce diplomantka shrnuje dosažené poznatky a přistupuje i k celkovému 

hodnocení platné právní úpravy i trestněprávní praxe v posuzované oblasti. 

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou a doporučuji ji k ústní obhajobě. 
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