
INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO ÚŘADY PRÁCE
JAK POMÁHAT SEXUÁLNÍM PRACOVNICÍM ZMĚNIT

PROFESI

1. KDO JSME A CO DĚLÁME
Spolek pro  ochranu  žen  byl  původně  založen  přímo  sexuální  pracovnicí  a  ty  s  námi  stále
spolupracují  formou  dobrovolnictví.  Jsme  platforma,  skrze  kterou  řeší  sexuální  pracovnice  své
problémy a  tlumočí  své  názory  politikům.  Náš  spolek  se  zabývá prevencí  sociálně  motivované
prostituce  v ČR, osvětovou činností a exitovými programy.  Více o našich exitových programech:
https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/.
V minulých měsících jsme jako Spolek pro ochranu žen obdrželi  analýzu, která upozorňovala na
možné zhoršení ekonomické situace zákazníků sexuálních pracovnic do té míry, že už by nebylo
možné se uživit touto profesí. 
V tom okamžiku by se nejednalo o funkční způsob obživy a sexuální pracovnice by měly hromadně
zájem o změnu profese. Na základě toho jsme vytvořili krizové plány. Více o nich lze najít na našem
webu:  https://www.spolekproochranuzen.cz/l/mame-pripraveny-krizove-plany-pro-pripad-vazne-
ekonomicke-krize/  .   
Černé scénáře se zatím nenaplnily a všichni doufáme, že se ani v budoucnu nenaplní. To nám však
na druhou stranu nebrání v tom, abychom už teď vytvořili velký celorepublikový exitový program
ve spolupráci s úřady práce. 
Ten umožní všem stárnoucím sexuálním pracovnicím v ČR, aby vyhledaly konkrétního pracovníka
úřadu práce ve svém okolí  a aby využily  systematickou pomoc při  změně profese.  Tím se také
definitivně  zařadíme  do  západní  Evropy  a  budeme  se  moci  pochlubit  promyšleným  systémem
resocializace stárnoucích sexuálních pracovnic.
Sexuální pracovnice v ČR ale mají svá specifika, procházejí si během života určitým vývojem a mají
své specifické potřeby. Mají některé zvláštnosti, ale i měkké dovednosti, které by vás možná ani
nenapadly a které jim můžou pomoct při změně profese.  Možná vás překvapí i to, jaké nesporné
výhody má pro bývalé sexuální pracovnice práce mimo sexbyznys. Právě o tom se dočtete v tomto
informačním materiálu. 

2. MĚKKÉ DOVEDNOSTI SEXUÁLNÍCH PRACOVNIC, KTERÉ MOHOU VYUŽÍT V JINÝCH
PROFESÍCH

SCHOPNOST EMPATIE A REPREZENTATIVNÍ VZHLED 

 musí umět komunikovat s každým mužem, který ji osloví jako zákazník 
 musí umět zaujmout příjemným vzhledem a schopností naslouchat, vést nezávaznou konverzaci 

 sexuální pracovnice, která to nedokáže, může mít nižší výdělky a dokonce s ní můžou kuplíři

ukončit spolupráci z důvodu stížností ze strany zákazníků nebo kolegyní 
 po  rekvalifikaci  se  můžou  uplatnit  v  různých  profesích,  které  vyžadují  schopnost  empatie,

reprezentativní  vzhled  a  převážně  středoškolské  vzdělání  (nejen  podle  našich  zjištění  je  mezi
sexuálními pracovnicemi v ČR odhadem 70% žen se středoškolským vzděláním)
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 v  případě práce asistentky je potřeba dbát na to, aby zaměstnavatel  nezneužíval  prostituční

minulosti ženy a aby od ní nepožadoval sexuální služby 

SCHOPNOST PRÁCE S HLASEM 
 už od 90. let kontaktuje většina sexuálních pracovnic své zákazníky po telefonu 

 musí umět přesvědčit po telefonu zákazníka, aby ji navštívil 

 pokud to nedokáže, má výrazně nižší výdělky než ta, která s hlasem pracovat umí 

 nejefektivnější je schopnost pracovat s hlasem v kombinaci se schopností empatie 

 uplatní se v několika profesích, které vyžadují schopnost práce s hlasem

 není pro ně vhodný například aktivní telemarketing, který není spojen s pevnou měsíční mzdou

a může je motivovat k tomu, aby si stále přivydělávaly prostitucí 

SCHOPNOST UPLATNIT SVOU MINULOST 
 několik organizací v ČR už teď zaměstnává ženy, které mají zkušenosti s touto profesí  

 jedná se o organizace typu charity, ale také to mohou být spolky, které se zabývají tématem

prostituce z různých úhlů pohledu, případně rovností žen a mužů 
 zároveň  se  jedná  o  interní  informace  a  většina  těchto  organizací  nezveřejňuje,  které  ze

zaměstnankyní mají zkušenost s prací v erotickém podniku 
 aby mohly tyto ženy uspět v týmu, je nutné přátelské klima v organizaci, které je podporuje ve

snaze zvládnout jinou práci 
 zároveň tomu někdy brání předsudky ze strany obchodních partnerů, případně zaměstnanců

jiných organizací (někdy i organizací, které deklarují, že předsudky nemají)
 do budoucna je podle nás ke zvážení, zda se mohou ženy s prostituční minulostí uplatnit jako

asistentky prevence (v lokalitách se zvýšeným výskytem prostituce), expertky na téma prostituce
(například ty s maturitou a vyšším vzděláním) nebo koordinátorky dobrovolníků (v organizacích,
které spolupracují s dobrovolnicemi z řad sexuálních pracovnic) 

 důležitou podmínkou by bylo, že se taková žena nebojí prozrazení toho, čím se v minulosti živila

(takových sexuálních pracovnic je sice naprostá menšina, ale existují) 
 ideální by na takovou pozici byla žena, která se nebojí prozrazení, není závislá na drogách ani na

alkoholu a má maturitu nebo vyšší vzdělání, přičemž pracuje pro organizaci, která jí dokáže zajistit
bezpečné, přátelské prostředí 

3. OSOBNOST ŽENY, KTERÁ SI PROŠLA PRACÍ V SEXBYZNYSU
Nedá se říct, že by všechny sexuální pracovnice byly úplně stejné. Některé sexuální pracovnice jsou
cílevědomé, od začátku si věří a jakmile se rozhodnou změnit profesi, zvládnou to často bez větších
problémů a bez pomoci jakékoliv instituce. 
Jiné naopak trpí nedostatkem sebevědomí. Nevědí, jak začít, jak si vše naplánovat. Často vyzařují
nedostatek  sebevědomí  i  navenek,  což  podvědomě  působí  na  potenciální  zaměstnavatele  a  ti
nabudou dojmu, že žena nabízenou pracovní pozici nezvládne. 



Navíc většinou nevědí, jak vysvětlit, co dělaly posledních několik let, a mají „mezeru v životopisu“.
Často se také potýkají s tím, že zapomněly svou původní profesi, například zdravotní sestřičky nebo
učitelky, „ujel jim vlak“.
Velmi zajímavá byla naše zjištění z terénu, kdy se ukazovalo, že extrovertní ženy mají často větší
důvěru okolí, lidé jim více pomáhají se změnou profese a firmy jim častěji uvěří, že nabízenou práci
zvládnou. 
Introvertní ženy se podle našich zjištění naopak více potýkají  s nedůvěrou okolí  a nedostatkem
sebevědomí. Potenciální zaměstnavatelé u nich také častěji  nabudou dojmu, že nabízenou práci
nezvládnou, protože vyzařují nejistotu a nekompetentnost.
Někdy vystupují  sexuální  pracovnice navenek velmi sebevědomě, přestože to neodpovídá jejich
prožívání. A snaží se tím zakrýt nejistotu. Okolí si pak může toto mylně vykládat jako vyzývavost,
drzost nebo příliš velké sebevědomí. To může odrazovat okolí od pomoci těmto ženám se změnou
profese.
Na  psychice  sexuálních  pracovnic  se  bohužel  také  projevují  pracovní  podmínky  v  erotických
podnicích, prožitá traumata z opakovaných napadení ze strany zákazníků, nebo například chronický
stres. To vše má vliv na jejich osobnost, na rychlost myšlení, paměť, schopnost plánovat nebo řešit
problémy. 
Na toto téma jsme v minulosti zveřejnili hned několik článků na našem webu, které určitě stojí za
přečtení.  Stejně jako náš návod pro sexuální pracovnice, jak v této profesi nezakrnět a dokázat
jednou změnit profesi. Najdete je zde:
https://www.spolekproochranuzen.cz/l/tipy-od-byvale-sexualni-pracovnice-jak-zmenit-profesi-a-
odejit-ze-sexbyznysu/
https://www.spolekproochranuzen.cz/l/jak-trenovat-pamet-a-dokazat-jednou-zmenit-profesi/
https://www.spolekproochranuzen.cz/l/resime-jak-predchazet-zhorsovani-pameti-u-sexualnich-
pracovnic/
Ještě více informací o profesní dráze sexuálních pracovnic v ČR najdete také na našem webu:
https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/.
Sexuální pracovnice často nevědí, jak vysvětlit „mezeru v životopisu“. A zároveň někdy nemusejí
chtít  přiznat  svou  profesi.  Jejich  vysvětlení  může  mít  „trhliny“  a  může  na  vás  působit
nedůvěryhodně. Pokud byste to dali najevo, může se stát, že je to odradí od změny profese. Což
není ani v zájmu těchto žen, ani v zájmu státu z pohledu placení daní. Proto může být funkční ten
postup, kdy nedáte své pochybnosti najevo a snažíte se pro ni najít vhodné zaměstnání. 

4. CO VŠECHNO SE ZMĚNÍ V ŽIVOTĚ ŽENY, KDYŽ SE JÍ PODAŘÍ ODEJÍT ZE
SEXBYZNYSU A NAJÍT PRÁCI V JINÉM OBORU

Žena, která skončí s touto profesí, vrátí se zpět na legální trh práce a získá zaměstnání v jiném
oboru, se musí vyrovnat s několika velkými změnami: 

  hospodaření s penězi 
Musí si zvyknout na to, že má předem danou pevnou měsíční mzdu, počítat výdaje, sledovat, kolik
utratí za nájem, za jídlo za dopravu a kolik jí zbyde na další výdaje. Musí si zvyknout na to, že když
překročí rozpočet, budou jí peníze chybět. 
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Většina z nich přemýšlí  ze dne na den, tj. jeden den utrácí a další den znovu vydělá a vyrovná
rozpočet.  Jedna z nejtěžších věcí  je naučit  se „vyjít“  s pevnou měsíční  mzdou bez přivýdělku v
erotice. 
Měla by si zvyknout psát veškeré výdaje a uvědomit si,  kolik může měsíčně utratit, zvyknout si
například schovávat účtenky, používat MHD místo taxíků, spočítat si, kolik může měsíčně utratit za
oblečení a kosmetiku apod. 

  změna denního režimu 
Musí  se  přizpůsobit  rychlejšímu  pracovnímu  tempu.  V  jiném  oboru  bývá  větší  tlak  na  výkon.
Výjimečné jsou případy, kdy se žena věnuje dobrovolnické práci například v charitě a po zbytek dne
si vydělává prací v erotice. V takovém případě žena pociťuje spíše zklidnění, protože může „mít jen
jednu práci“, za kterou zároveň pobírá mzdu. 
Většině žen se po odchodu ze sexbyznysu zrychlí  pracovní tempo a potřebují  čas,  aby se s tím
vyrovnaly. To by měl zaměstnavatel chápat, měl by zrychlovat pracovní tempo postupně, ale trvat
na dodržování pravidel, například pracovní doby a včasných příchodů do zaměstnání. 

  sebeúcta 
Především pro ženu, která byla dříve se svou profesí spokojená a nesetkávala se s předsudky okolí,
je obtížné změnit pohled samy na sebe, přijmout, že při práci v jiném oboru musí dodržovat jiné
zásady slušného chování, například nechovat se otevřeně vyzývavě ke kolegům a chovat se „jako
dáma“. 
Hlavním důvodem podle nás je, že pro tuto ženu je jedna z nejtěžších věcí vážit si  sama sebe.
Příčinou případného nevhodného chování není u těchto žen „zlý úmysl“, ale nedostatek sebeúcty.
Můžeme jim vrátit sebeúctu tak, že se k nim nechováme „jako k prostitutce“. Nedáváme najevo, co
případně  víme  o  jejich  minulosti,  dodržujeme  zásady  slušného  chování,  často  chválíme  za
odvedenou práci. 

Řadu  změn  vnímá  bývalá  sexuální  pracovnice  po  návratu  na  legální  trh  práce  jednoznačně
pozitivně (tyto změny bychom měli zdůrazňovat, když ji chceme podpořit ve změně profese): 

  pevná měsíční mzda 
Nemusí mít obavy, jestli vydělá dost peněz na svoje výdaje, má jistotu pevné měsíční mzdy každý
měsíc. Starším ženám se po odchodu z prostituce může výrazně zvýšit příjem.

  odpadá strach z prozrazení 
Nemusí si vymýšlet legendy pro rodinu a přátele, kde pracuje. 

  více času na přátele a koníčky 
To souvisí se změnou denního režimu, kdy kromě práce na směny má žena více času pro sebe
odpoledne a večer, takže se může věnovat přátelům nebo koníčkům.

  více spánku 



Kromě práce na směny to znamená pravidelný, delší a kvalitnější spánek – při práci v prostituci je
spánek nepravidelný, často nekvalitní. Někdy ženy přes den dospávají „noční směnu“ a kvůli tomu
mají nepravidelný denní režim.

  odpadá stres z menstruace 
Při práci v jiném oboru zpravidla nemá menstruace vliv na její měsíční mzdu. Navíc také odpadá
stres z používání „menstruačních houbiček“. Odpadá strach z toho, že si klient všimne menstruace,
odpadají  možné zdravotní  problémy ze zapomenutých „houbiček“ – ty mohou způsobit záněty,
nebo dokonce otravu krve. 

5. JAK BY SE MĚL CHOVAT ZAMĚSTNAVATEL, KTERÝ DÍKY VÁM DÁ NOVOU ŠANCI
ŽENĚ S PROSTITUČNÍ MINULOSTÍ

Zaměstnavatel by měl: 

 trvat na dodržování pravidel, jako je pracovní doba a včasné příchody do práce 

 postupovat od jednodušších úkolů ke složitějším, ale nedávat to najevo (pokud by dával najevo,

že úkoly zjednodušuje, může se setkat s negativní reakcí ostatních kolegů nebo ženy samotné -
zadané úkoly pro ni samotnou nejsou jednoduché, i když je tak zaměstnavatel může vnímat) 

 zrychlovat pracovní tempo pozvolna a nechat ženě čas, aby se aklimatizovala 

 dodržovat pravidla slušného chování (nechovat se k ní „jako k prostitutce“) 

 pracovat  s  celým  kolektivem  (měl  by  sledovat,  jestli  nedochází  například  k  sexuálnímu

obtěžování této ženy nebo k nevhodnému chování ze strany kolegů) 

 vyžadovat slušné chování i od ní (sledovat, zda se naopak ona nechová nevhodně k mužským

kolegům) 

 chválit častěji, než je obvyklé (chválit i za maličkosti, dávat jí najevo, že dělá dobrou práci) 

 kritizovat citlivě a mezi čtyřma očima 

 dávat jí najevo, že je pro zaměstnavatele její práce důležitá a že si váží její práce 

 dbát na ochranu osobních údajů (pokud vedení ví o prostituční minulosti ženy, neměla by se tato

informace dostat k jejím kolegům, řadovým zaměstnancům ani ven z organizace) 

K tomu, aby tato žena obstála v jiném oboru, nejvíce pomáhá: 

 často chválit i za maličkosti 

 dávat jí najevo, že je pro zaměstnavatele důležitá (není na škodu ani vyvolat dojem, že je pro

zaměstnavatele téměř nepostradatelná, že se bez ní neobejde, a proto o ni stojí) 

 zrychlovat pracovní tempo postupně, ale nedávat to najevo jí ani ostatním zaměstnancům 



 trvat  na  dodržování  základních  pravidel,  jako  je  pracovní  doba,  včasné  příchody,  kvalitně

odvedená práce apod. 

 dodržovat zásady slušného chování k ní 

Nenašli jste odpověď na všechno, co jste hledali? Můžete nás kontaktovat přímo a zeptat se na
cokoliv, co vás napadne nejen k tématu resocializace sexuálních pracovnic. Napište nám na email
spolekproochranuzen@seznam.cz.

6. ZDROJE

https://dragif.com/pdf/aWYH 

https://nsp.cz/ 
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