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Zuzany Cesnakové
Možnosti podpory osobních asistentů v projektu vzdělávání

dětí

ze

sociálně

znevýhodněného prostředí

Autorka si vytkla jako cíl zhodnotit systém podpory asistentů, kteří v rámci běžícího
projektu "Kámoš" pracují s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jako hlavní metody
použila dotazníku, který se jí podařilo získat vyplněný od všech asistentů v době průzkumu
působících v projektu. K testování připravila i 4 hypotézy. Přínosem je, že na rozdíl od jiných
prací, autorka uvažuje o možných zkresleních vyvolaných použitou metodou (kap. 7.4).
Testování hypotéz nevyžadovalo, vzhledem k tomu, jak byly formulovány, statistické
postupy.
Práce je přehledná, východiska jsou definována v teoretická části adekvátně, výsledky
jsou prakticky využitelné. Konstrukce hypotéz a konstrukce dotazníku mohly být důkladněji
zdůvodněny. Mohlo být využito více metod - okruh respondentů je malý.
Na některých místech jsou v práci stylistické neobratnosti (tělo je poznávací kanál,
supervizor ošetřuje telefonickou linku ... ). Není citována zahraniční literatura.
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