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Autor předložil práci na velmi zajímavé a neotřelé téma, na níž je znát jak upřímný zájem, tak 
dlouhodobá praxe v práci s handicapovanými. V tomto kontextu sleduje naplňování jedné z bazálních 
lidských potřeb nejen z pohledu klientů, ale také z hlediska možností sociální práce, což je po mém 
soudu velmi užitečné a obohacující. 

V úvodní kapitole zasazuje handicap do sociálního a historického kontextu. Dokázal se vyrovnat 
s problematikou začlenění této specifické činnosti do kontextu sociální práce jako celku. Za zajímavý 
považuji historický exkurz a zmapování současných snah a přístupů v této oblasti. 

Ve druhé a třetí kapitole podává Drábek velmi zajímavý a čtivě realizovaný přehled o postavení 
handicapovaných v partnerských a rodičovských rolích a otázkách spojených s prožíváním sexuality a 
pohlavních vztahů včetně různých sexuálních orientací. 

Čtvrtá kapitola pak přináší deskripci forem a možností sociální práce v této oblasti, přičemž se zabývá 
osobností pomáhajícího pracovníka a správně se nevyhýbá ani etickým souvislostem a nezapomíná ani 
na možná rizika. Na to navazuje kapitola, týkající se vlastní sociální práce. Vše je zakončeno statí o 
profesním vzdělávání. 

Autor realizoval dotazníkové šetření, zpracované částečně konstatování výsledků v textu a částečně ve 
formě čtyř grafů. Chybí mu vyslovené předpoklady, které by měly být potvrzeny či vyvráceny. Za jeho cíl 
pojmenovává autor analýzu sexuálního života postižených, jejich postojů a potřeb, což se mu jistě 
podařilo. 

Práce obsahuje 109 stran, z toho je 84 stran autorského textu, zbytek tvoří bibliografie a na dalších 
jedenácti stranách pak celkem 5. Z formálního hlediska práce zcela vyhovuje požadavkům fakulty. 
Závěrečný seznam literatury čítá celkem 52 titulů, patnáct periodik a devět elektronických zdrojů. 
Seznam nebývá zvykem číslovat. Uvedené prameny považuji za dobře volené a obsahující sledovanou 
problematiku v dostatečné šíři. Autor cituje vesměs formálně správně. 

Při zpracovávání postupoval autor maximálně samostatně, projevil mimořádný přehled o sledované 
problematice a schopnost vyhledávat samostatně odborné prameny nejen písemné, ale i personální. 
Velmi účelně využíval konzultací, na které přicházel perfektně připraven, s mými připomínkami se vždy 
účelně vypořádal a dokázal je v textu zohlednit. 

Autor projevil výbornou schopnost orientovat se v odborné literatuře a vhodně ji propojit s vlastními 
poznatky z praxe. Jeho přístup je příkladný a považoval bych za všeobecně přínosné, kdyby se 
sledované problematice nadále odborně i publikačně věnoval. 

 

Závěrem konstatuji, že bakalářskou práci Tomáše Drábka doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 
jako výbornou (1). 
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