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Aby mohla autorka naplnit cíle, které si stanovila, uskutečnila sondu za účelem … „zmapovat
zdroje informací pro lidi s mentálním postižením o sexualitě a vztazích a zjistit, jaké zdroje

tito lidé využívají a jak jsou díky nim o zkoumaných tématech informováni…doporučení
dalších dostupných zdrojů informací o sexualitě a partnerských vztazích lidem s mentálním
postižením a na základě získaných informací vytvořit několik doporučení pro pracovníky
neziskových organizací, na jakých tématech by mohli pracovat s klienty stanovené.“ Samotná
sonda byla provedena formou rozhovorů s deseti respondenty, což je pro naplnění cílů pro
příslušnou organizaci dostačující, avšak obecně ji nelze považovat za reprezentativní. Kvalitu
teoretické části poněkud snižuje fakt, že ji autorka neopírá o díla zahraničních autorů a
v literatuře domácí vynechává díla M, Venglářové, která se uvedenému tématu intenzivně
věnuje. Formální úpravě práce bych vytkla i několik chyb v citacích.
I přes uvedené výtky považuji práci autorky za přínosnou, psanou čtivým jazykem a
vyhovující nárokům kladeným na tento typ práce. Autorce bych doporučila se problematice i
dále věnovat, neboť je to téma doposud málo otevírané a pro oblast sociální práce, zejména
z hlediska aplikované etiky a lidských práv, důležité.
Závěr: Pokud se autorka úspěšně vypořádá s případnými připomínkami vedoucího práce a
oponenta, navrhuji práci hodnotit klasifikačním stupněm: velmi dobře
Doporučení k obhajobě: V závěru práce uvádíte, že: ... Účastníci výzkumu se poměrně dobře
orientují v odborných termínech souvisejících se sexualitou a ve většině případů vědí, jak
chránit své zdraví a bezpečnost v této oblasti. Z rozhovorů s těmito lidmi, jsem však nabyla
dojmu, že někteří oblast partnerských vztahů a sexu vůbec nespojují sami se sebou. Nemyslím
si ale, že je to tím, že by o tyto věci neměli zájem. Dle mého názoru je spoustu lidí s mentálním
postižením zbytečně přesvědčeno o tom, že pokud nemůžou mít děti, (respektive si reálně
uvědomují, že by se o ně asi nezvládli postarat) a manžela (manželku), tak se jich partnerské
vztahy a sexuální projevy jako přímých aktérů vůbec netýkají. Troufám si říci, že toto
distancování se od partnerských vztahů a sexu je z velké části způsobeno rodiči, opatrovníky
nebo pracovníky některých pomáhajících organizací, kteří si bohužel často myslí, že je to tak
správně. … Navrhněte, jak by bylo možné tento nevyhovující stav napravit.
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

