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Předložená bakalářská práce se věnuje tématu, které je v kontextu speciální pedagogiky 

stále dosti opomíjené. V pedagogické obci je diskutováno s převahou emocí, mnohdy 

s absencí racionálních argumentů. Tematika také živě oslovuje širokou veřejnost a zasahuje i 

do etických postojů a hodnot jedince. Ještě vášnivější diskuze vyvolává tematika sexuální 

výchovy u osob s různými typy handicapu, která je i v dnešní době často tabuizována či 

opředena mylnými premisami.   Autorka se úžeji zaměřila na připravenost adolescentů s 

mentálním postižením na sexuální život a rodičovství, resp. zajímala ji zejména míra jejich 

informovanosti v oblasti reprodukčního zdraví. Oceňuji aktuálnost zvoleného tématu i cíle 

práce. Zjištění, které může výzkumné šetření přinést, může být inspirativní pro pedagogy, ale 

i pro rodiče dětí a dospívajících s mentálním postižením.  

Bakalářská práce dodržuje standardní členění, kdy je nejprve představena teoreticko- 

přehledová část a následně jsou analyzovány výsledky vlastního výzkumného šetření.  Úvodní 

přehledové kapitoly umožňují čtenáři základní orientaci a seznámení s problematikou. 

Zvolené kapitoly jsou celkem logické, návazné, studentka reflektuje specifika mentálního 

postižení, lidské sexuality a roli sexuální výchovy v kontextu ochrany reprodukčního zdraví i 

rozvoje osobnosti jedince. Tematické vymezení jednotlivých kapitol považuji za relevantní. 

Ke konkrétnímu obsahovému provedení však musím mít připomínky. Kapitola týkající se 

vymezení, projevům a etiologii mentálního postižení ubírá nadbytek prostoru, tato pasáž by 

mohla být kratší.  Následná kapitola věnující se sexualitě je místy zmatečná. Studentka 

deklaruje, že chce představit základní pojmy z oblasti sexuality a bohužel zůstává pouze u 

definování instituce rodiny (s. 19), další pojmy jsou definovány až v jiné subkapitole. Je 

škoda, že se autorce nepodařilo ve své práci na tematiku sexuální výchovy nahlížet více 

z pohledu rozvoje celé osobnosti jedince, jeho emocí, postojů, prožívání, apod. Tento 

redukcionismus se projevuje v tezích, kdy je cílem sexuální výchovy předání informací a 

poznatků, ve smyslu osvěty. Na druhou stranu jako užitečné vnímám zakomponování 

didaktických okruhů a aktuálních metodických materiálů MŠMT. Specifika sexuální výchovy 

u jedinců s mentálním handicapem jsou poměrně zdařile popsána. Celkově lze hodnotit 

teoretickou část jako vstupní exkurz do problematiky. Nepostrádám zde žádné významné 

téma, konkretizace dílčích kapitol je ovlivněna pedagogickým akcentem, nikoliv 



multidisciplinárním, jak autorka avizuje.  Použité bibliografické zdroje jsou rozsahem 

poměrně bohaté, studentka reflektuje i zahraniční empirické studie.  

       Ve výzkumné části studentka prokázala znalost metodologického zázemí, i přiměřenou 

míru úrovně prezentace dat, zvolila kvantitativní výzkumný design. Jako metodu sběru dat 

použila vlastní nestandardizovaný dotazník.  Její studie se zúčastnilo celkem 60 respondentů 

ze čtyř speciálních škol (ve věku od 15 -21 let), což je poměrně vysoké číslo v podobně 

orientovaných typech výzkumu. Z genderového hlediska šlo o vyvážený poměr vzorku. 

K vytyčeným cílům práce je volba metodologických nástrojů adekvátní. Samotný dotazník je 

součástí přílohy. Z obsahu dotazníku je zjevná akademická nezkušenost autorky. Pokud by 

například nejprve svůj dotazník podrobila tzv. pilotáži, mohla jej následně upravit, tak, aby 

lépe odpovídal vytyčeným cílům, resp. otázkám, na které chce získat odpověď. Pilotáž byla 

provedena jen v případě rozhodování se o volbě metody sběru dat. Podíl otázek zabývající se 

anatomicko-fyziologickými stavy a procesy mohl být jistě menší a naopak mohl být dán větší 

podíl otázkám týkajících se postojů k sexualitě i partnerským vztahům.  

Analýzou získaných dat se studentka pokusila o plastický obraz reflexe postoje 

adolescentů k partnerským vztahům, sexualitě, kontracepčním prostředkům, ale i jejich 

znalosti ohledně biologických korelátů lidské reprodukce. Autorka při prezentaci dat 

postupuje posloupně, dle jednotlivých okruhů dotazníku, ty se snaží zahrnout do určitých trsů, 

tematických okruhů. Po prezentaci procentuálního vyjádření respondentů následuje analýza a 

interpretace. Tento postup je sice pro čtenáře přívětivý, snadno se v textu orientuje, avšak 

tento analytický postup neumožňuje příliš nalézat širší souvislosti a vztahy uvnitř 

výzkumného souboru (např. jak se liší odpovědi respondentů podle typu navštěvované školy, 

případně např. podle toho, zda mají již s partnerským vztahem zkušenost, apod.).  

 V závěru pak autorka shrnuje odpovědi na formulované čtyři výzkumné otázky.  

Formulací výzkumných otázek mohla studentka věnovat větší pozornost, aby bylo v rámci 

výsledků výzkumného šetření možné je precizně odpovědět.   

 I přes uvedené výtky předložená práce naplňuje parametry pro daný typ absolventské 

práce, je dodržen požadovaný rozsah textu a obsahuje veškeré povinné součásti práce. 

Z formálního jazykového hlediska jsem neshledala závažné nedostatky.  

 

Otázky k obhajobě:  

1,  Liší se nějak struktura odpovědí v těch respondentů, kteří přiznávají aktuálně 

 prožívaný partnerský vztah, od těch, kteří se momentálně o partnerské vztahy 

 nezajímají? Liší se nějak odpovědi žáků základní školy od středoškoláků?  



2, Jaké výhody může v dané problematice přinášet dotazníkové šetření a jaké výhody by 

 naopak mohla poskytnout metoda sběru dat - rozhovor?  

3, Jaké výsledky dotazníkového šetření studentku překvapily?  

4, Které položky ve svém dotazníku by po vyhodnocení dat změnila a proč?  

  

 

Bakalářskou práci Nelly Semecké doporučuji k obhajobě.  

  

V Praze dne 11.1 2017    PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  


