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Poskytuje vhled do života dvou osob s tělesným postižením, a to v
intimní oblasti, posuzuje využitelnost služby sexuální asistence.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla postup
řešení praktické části práce. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že analýza výsledků rozhovorů je pečlivá, v diskuzní
části práce méně přehledná. Srovnávání výpovědí dvou jedinců však
poněkud irelevantní. Chybí komparace dosažených zjištění s již
provedenými výzkumy. Oceněno celkové pojetí výzkumného šetření,
včetně výběru respondentů. 
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
možnostem a skutečnému využívání služby sexuální asistence v
České republice. Vysvětlila používání termínu "mozková obrna".
Uvedla příklady publikovaných výzkumů sexuality a sexuální
asistence jako služby pro osoby s postižením. Diskuze byla zaměřena
na etickou stránku výzkumného šetření. Na další dotazy členů
komise reagovala studentka adekvátně, bakalářskou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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