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Text posudku:  

Tématem práce je sexualita zdravotně postižených v ORP Olomouc. Práce se skládá  

z teoretické a analytické části. V teoretické části jsou nejprve představeny nejdůležitější 

pojmy, mezi které patří sex a sexualita, zdravotní postižení a typy zdravotního postižení, se 

kterými se lze u klientů setkat. Následně je zařazena velmi důležitá kapitola, která se 

zaměřuje na specifika sexuálního života, sexuality a omezení v sexu v návaznosti na druh 

postižení klienta. Jsou zde postupně představena specifika sexuality u osob se smyslovým, 

mentálním, tělesným, interním a duševním postižením. Následující kapitola se pak zaměřuje 

na možnosti pomoci a podpory v rámci sociální práce. Kapitola se zaměřuje na sociální 

poradenství, osvětu v oblasti sexuality, intervenci, skupinovou práci a možnosti podpory. 

Kapitola rovněž představuje konkrétní metody práce, a především jednotlivé instituce, které 

se problematice věnují v ORP Olomouc.  

Vzorek sledovaných osob je poměrně reprezentativní (162 osob). V diskusi autorka rozebírá 

práce na podobné téma, což svědčí o dobré literární rešerši.  

Cílem této práce bylo zjistit, zda zdravotně postižení v ORP Olomouc pociťují ve větší míře 

omezení v oblasti své sexuality. Autorka dokladuje, že ve sledovaném vzorku zdravotně 

postiženými v ORP lze potvrdit, že zdravotně postižení vnímají v 67 % případů omezení v 

oblasti sexuálního života.  

 

Práci doporučuji k obhajobě:  

 

 Zdůvodnění, závěr: 
 

 Autorka si zvolila toto aktuální téma, ačkoliv odborných pramenů a 

literatury z dané oblasti je spíše nedostatek  

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky standardně kladené na BP. Z hlediska obsahu 

se práce věnuje aktuální společenské problematice, výstupy z navrženého projektu mohou být 

užitečné pro efektivní pozitivní intervenci. Práci doporučuji k obhajobě 

 

 

 Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:  
Proč by měly být informovanými osobami o možnostech sexuálního života osob s postižením 

pečující osoby ( včetně rodinných příslušníků )?  

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: D - Dobře  
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