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Bakalářská práce Handicap a sex je velmi dobře strukturovaná. Tvoři ji 5 kapitol textu
doplněných přilohami.

Téma je zpracováno v dimenzi bio-psycho-sociální, všechny oblasti

jsou vyvážené,
V úvodní kapitole definuje Tomáš Drábek pojem zdravotní postižení v sociálním
kontextu ve vývojové liníi od období socialismu po dnešní dobu. Vývoj pojmu popisuje
s ohledem na sexualitu tiílesně postižených. Zvláštní kapitolu věnuje postoji bírkví
k sexuální etice.
Ve druhé kapitole se zabývá partnerstvím, partnerskými vztahy mezi dvěma
handicapovanými, handicapovaným a zdravým partnerem. Logickým pokračováním je
následná kapitola s názvem ,,Handicapovaní a sex". Citace odborníků, handicapovaných i
jejich partnerů vhodně doplňují uváděné teoretické poznatky.
V práci jsou popisovány nejen stávající obtíže pramenící z různých přičin od předsudků
po nedostatek informacÍ. Autor též navrhuje komplexní řešení vedoucí ke zkvalitnění
sexuálního života těžce tělesně postižených. Směřuje ke všem oblastem, které se dotýkají
jejich života : rodina, vzdělání, sexuální poradenstvÍ. Zvláštní podkapitolu věnuje roli
sociálního pracovníka v sexuálním poradenstvÍ.
Poslední část práce tvoři dotazníkové šetřenÍ. 34 respondentů odpovídá na 27 otázek
týkajících se jejich sexuálního života. Dotazník jsem nenašla mezi přilohami ani v textu .
.odpovědi jsou statisticky zpracovány, čtyři z nich jsou zobrazeny graficky. Kde je to
možné, autor odpovědi komentuje. V poslední podkapitole s názvem "Osobní postoje
handicapovaných" jsou citovány n~které odpovědi respondentů, z nichž vyplývá
realistické vnímání situace.
Přílohy obsahují důležité informace vztahující se ke sledované problematice.
Otázky k obhajobě:
l. Jaký je Váš názor na osobní postoje handicapovaných k sexuálnímu životu?
2. Které z odpovědí Vás zaujaly, překvapily nejvíce? Proč?
U obhajoby předložte dotazník.
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě
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