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     Hodnocená práce se zabývá tématem připravenosti jedinců s mentálním postižením na 

sexuální život. Z hlediska tématu jde zcela určitě o práci zajímavou a potřebnou, o to více záleží 

na jejím zpracování. Autorka založila svou práci na výzkumném šetření pomocí dotazníku, 

v němž se dotazovala na témata spojená s informovaností jedinců o pohlavním životě zejména  

     V teoretické části práce studentka předkládá výtah teoretických poznatků souvisejících 

s tématy mentálního postižení a sexuální výchovy. Nejprve charakterizuje mentální postižení, 

uvádí její klasifikaci a stručně popisuje jednotlivé stupně mentální retardace. Zahrnuje také 

specifika osobnosti jedince s mentálním postižením, což lze jistě považovat za velmi pozitivní, 

nicméně jedná se spíše o jakýsi „nástřel“, který by si zasloužil rozpracování. Druhým velkým 

tématem je sexualita a sexuální výchova. Autorka uvádí základní pojmy týkající se sexuální 

výchovy, akcentuje její komplexnost a důležitost tohoto tématu v rodině, tak ve škole. I když 

věnuje prostor i sexuální výchově u jedinců s mentálním postižením, celé vyznění textu je velmi 

povšechné, nejsou diskutovány problémy, se kterými se rodiče, učitelé i odborníci potýkají. Ač 

autorka v úvodu práce v citaci zmiňuje tabuizaci této problematiky, její práce vyznívá tak, 

jakoby se bála dané tabu překročit. Některé skutečnosti, které jsou prezentovány dokonce působí, 

jakoby se autorka v tématu zcela neorientovala, například hovoří o absolventech zvláštních škol 

(str. 20), ovšem ty už v ČR neexistují od roku 2005.  

     Empirická část práce vychází z dotazníkového šetření mezi 60 respondenty a je založena na 

kvantitativní metodologii. Zde už shledávám první problémy, za prvé si studentka nestanovuje 

žádné hypotézy, které by v průběhu výzkumu pomocí kvantitativní metodologie ověřovala, 

pracuje s výzkumnými otázkami, které by náležely spíše ke kvalitativní metodologii. Dostává se 

tím tedy do svízelné situace, kdy pomocí výstupů z dotazníků není schopná na své výzkumné 

otázky odpovědět. Například odpovědět na první výzkumnou otázku: „Jak kvalitní vzdělávání 

zaměřené na prevenci sexuálního zdraví u adolescentů s lehkým a středně těžkým mentálním 

postižením dokáže ovlivnit jejich informovanost a zodpovědné chování v oblasti reprodukce?“ 

není možné na základě položek dotazníku odpovědět, a i když se o to studentka v závěru snaží, 

neodpovídá to jejím výstupům. Z popisu výzkumného vzorku dále není zcela jasné, jak probíhal 



výběr respondentů, o jaké respondenty se jednalo. Je pouze uvedeno, z jakých škol byly 

rekrutováni, ale i zde se setkáváme s nejasnostmi, lze se tedy jen domnívat, že respondeti vůbec 

odpovídali cílové skupině, na kterou byl výzkum zaměřen, zda a případně jaký stupeň 

mentálního postižení se u žáků a studentů vyskytoval.  

Prezentace získaných dat pak probíhá podle autorkou stanovených okruhů, které spojují 

jednotlivé položky dotazníků podle obsahových parametrů. Dá se říci, že je zde vidět snaha o 

přehledné seznámení čtenáře se s výstupy dotazníku, na konci každého okruhu je přidána 

shrnující diskuse, kde jsou diskutovány výsledky s literaturou. To lze považovat určitě za 

pozitivum a snahu o interpretaci dat, i když určité nepřesnosti či nejasnosti se vyskytují i zde. 

Například na straně 47 jsou diskutovány odpovědi na otázky 12 a 13, přičemž je uvedeno, že: 

„...otázku vyplnili pouze respondenti, kteří v předešlé otázce odpověděli, že ve škole mají nebo 

měli výuku o reprodukčním zdraví...“, ale čísla uvedená v tabulce 13 tomuto neodpovídají. Dle 

mého názoru podcenila autorka přípravu výzkumného šetření, neujasnila si, co přesně a jakým 

způsobem chce v jeho průběhu zjišťovat a s tím se pak potýkala v průběhu celé práce.  

     V seznamu literatury studentka předkládá rozsáhlý seznam publikací, některé z nich jsem 

však v textu nedohledala a tedy by neměly být zařazeny (namátkou Lechta, Long, Macek, 

Edelsberger nebo Friedenberg). Stylisticky a jazykově práce až na několik málo výjimek 

odpovídá danému stupni kvalifikační práce. Celkově lze práci hodnotit jako nevyzrálou, jen 

základně odpovídající nárokům bakalářské práce, i když se studentka snažila provést výzkumné 

šetření, má v této oblasti velké rezervy. 

     I přes výše uvedené výtky ale doporučuji práci k obhajobě, domnívám se, že by studentka 

měla mít šanci se obhájit.  

     V rámci obhajoby bych ráda, aby diskutovala možné hypotézy, které by souvisely s jejím 

výkumem. Zároveň bych byla ráda, kdyby revidovala své závěry a prezentovala výstupy 

založené pouze na datech, která získala. 
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