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Práce je sondou do oblasti informovanosti lidí s mentálním postižení o záležitostech
spojených se sexualitou. Vzorek tvořilo 10 respondentů s lehčí formou mentálního postižení,
samozřejmě není reprezentativní. Metodou byly rozhovory. Osnovu rozhovorů autorka
zkonstruovala sama na základě literatury a vlastní zkušenosti s touto cílovou skupinou.
Výsledky jsou podány formou kvalitativního popisu. Na základě těchto výsledků formuluje
obecná doporučení pro personál zařízení, v nichž se systematicky s těmito klienty pracuje, pro
osvětu týkající se sexuality a jiné formy kultivace jejich sexuality.
V úvodní části práce jsou citovány základní domácí práce k tématu, práce neobsahuje
žádné citace z literatury cizí. Autorka se výslovně zmiňuje o tom, že v zahraničí se výzkumy
k tématu dělaly, neuvádí je však. Citace v závěru práce nejsou všechny správně (viz hned
první, autorka Bazalová, což je kapitola v kolektivní monografii, která pak je citována v dolní
části stránky). Jinak je práce po stránce jazykové a stylistické na dobré úrovni. Problematika
sexuality u lidí s mentálním postižením je v teoretické části práce podána přehledně i
s vyjádřením vlastních názorů autorky.
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