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Jako stěžejní téma své závěrečné práce si diplomantka zvolila oblast uspokojování sexuálních 

potřeb osob se zdravotním postižením, které využívají pobytové služby. Uchopila tak téma, 

které je svojí povahou bytostně intimní a které tvoří integrální součást kvality života příslušníků 

této cílové skupiny. Klade si tak otázku, do jaké míry poskytovatelé sociálních služeb 

v koncepci péče tyto potřeby svých klientů zohledňují. Zvolené téma je tak nutné vnímat jako 

vhodně zvolené a úzce spjaté se studovaným oborem.  

Diplomová práce je tradičně dělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je 

vystavěna na čtyřech hlavních kapitolách, ve kterých se autorka z různých aspektů snaží 

přiblížit hlavnímu předmětu své práce. Již samotná výstavba této části práce je transparentní, 

logická a postupuje od obecněji laděných sdělení k tématům speciálním, konkrétním. Autorka 

využívá věcný kultivovaný jazyk, což samotné vyniká o to více, o co citlivější problematiku 

pojednává. V teoretické části nezapomíná věnovat náležitou pozornost zasazení klíčového 

tématu – sexuální asistence pro osoby se zdravotním postižením do kontextu sociální práce 

ani uvedení zahraničních zkušeností, které mohou v reflektované podobě sloužit jako 

inspirativní podněty pro zdejší praxi a diskurz. V práci autorka využívá recentní odbornou 

literaturu, kterou vhodně dle platných pravidel cituje. 

Výzkumnou část práce tvoří šetření, pro které studentka zvolila kvalitativní design. Rozhodla 

se zjišťovat, jak sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách nahlížejí na sexualitu 

svých klientů a  využití sexuální asistence v rámci poskytování pobytových sociálních služeb.  

 



Tuto základní výzkumnou otázku rozděluje do čtyř dílčích výzkumných témat, jejichž logika je 

rovněž zřejmá.  

Data k zodpovězení výzkumných otázek byla získána z polostrukturovaných rozhovorů, které 

diplomantka vedla se 14 participanty, které pro tento účel záměrně vybrala na základě oslovení 

21 zařízení pobytových sociálních služeb. Sebraná data byla přepsána a precizně 

analyzována metodou otevřeného kódování. Prezentaci zjištění vhodně doprovází přímé 

citace vybraných částí rozhovorů, a to ji činí plastičtější a autentičtější. Na závěr práce 

výzkumné části autorka zařadila diskusi zjištěných poznatků s aktuálním stavem vědění a 

praxe. Přestože se nejedná o reprezentativní typ studie, přináší šetření aktuální svědectví o 

pojetí a zohledňování sexuálních potřeb klientů pobytových sociálních služeb a možnostech a 

limitech zavádění služeb sexuální asistence. 

Kladně hodnotím také vlastní spolupráci se studentkou v celém průběhu přípravy předložené 

práce. Studentka prokazovala vysokou zaujatost tématem, pracovala nesmírně pečlivě a dbala 

připomínek vedoucí práce.  

Výsledkem je, že předložená diplomová práce splňuje veškeré nároky kladené na tento typ 

kvalifikační práce a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Formulaci jakých - dalších výzkumných otázek výsledky této práce podněcují? 

2. Jakou roli může sehrávat pohlaví pracovníka (převážně ženy) v pojímání sexuálních 

potřeb a zavádění sexuální asistence do praxe sociálních služeb? 
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