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      Zvolené téma práce je velmi aktuální vzhledem k probíhající deinstitucionalizaci péče 

o postižené. S tím se naléhavěji objevuje i otázka sexuality a práva na sexuální život 

mentálně postižených. Autorka vychází ze svých zkušeností v chráněném bydlení. Z textu 

je zřejmé osobní zaujetí a znalost problematiky.   

      Práce o rozsahu 83 stran je podrobně členěna do pěti kapitol, je doplněna seznamem 

literatury. Obsáhlou a velmi důležitou část tvoří přílohy.  První je přepisem pěti 

nahrávaných rozhovorů s MR, druhá obsahuje dokumenty vztahující se k tématu práce. 

Celkový rozsah práce přesahuje požadavky kladené na magisterskou práci. 

 

      V první kapitole se autorka zabývá významem sexuality v lidském životě, v následující 

popisuje specifické rysy sexuality u mentálně postižených. Na základě odborné literatury 

obhajuje jejich sexuální potřeby bez ohledu na překážky dané handicapem. Nejen v této 

kapitole ale i na mnoha dalších místech práce upozorňuje na nutnost individuálního 

přístupu, kdy deficit ve vývoji kognitivních funkcí nemůže hrát vedoucí roli.    

      Třetí kapitola je věnovaná právní otázce, autorka vybírá právní normy související se 

sledovanou problematikou. Větší prostor je jim ponechán v přílohách. Velmi aktuální je 

kapitola čtvrtá zabývající se vzděláváním v oblasti sexuality lidí s MR. Stejně jako 

v ostatních kapitolách, i zde pečlivě člení sledované téma – cíle, adresáti, témata, 

pomůcky. Velmi podnětné jsou konkrétní ukázky používaných technik. V této oblasti 

osobně spatřuji největší prostor pro řešení problematiky a realizaci práv na sexuální život 

MR. 

      V poslední kapitole se zabývá sociální prací se sexualitou v chráněném bydlení. 

Podrobně popisuje protokol sexuality, který dále používá v rozhovorech s klienty. Kapitola 

je ukončena případovými studiemi. 

     Práce podává podrobný přehled o sledované problematice s konkrétním vyústěním 

v praxi.  Pozitivně hodnotím práci s literaturou, porovnání odlišných přístupů i informaci o 

situaci v zahraničí. Na několika místech jsou gramatické chyby (s. 48 – 1. řádek, s. 50 – 3. 

řádek a jinde), u přímých citací postrádám stránku (např. s. 50).  

     

Otázky k obhajobě: 

 Pokuste se odpovědět na otázky, které formulujete v závěru a zdůvodnit svoji 

odpověď.  

 Co doporučujete pro zkvalitnění sexuálního života mentálně retardovaných?  

 Domníváte se, že skutečně každý mentálně retardovaný člověk je natolik 

individuální, že lze obtížně formulovat společné projevy, které by bylo třeba 

respektovat při vzdělávání k sexuální oblasti?   

 

Závěr: Práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci.  

Klasifikace: Výborně – velmi dobře dle průběhu obhajoby. 
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