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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá prací asistentů pracujících s dětmi ze sociálně slabých 

rodin při individuálních schůzkách. Mapuje její podobu a zkoumá, jakým způsobem na 

svoji bývalou práci asistenta nahlížejí samotní asistenti. Popis práce asistenta se vztahuje 

k existující teorii liniových pracovníků, jejíž hlavní koncepty jsou popsané v teoretické 

části bakalářské práce. Ve své teoretické části práce dále seznamuje s teorií motivace, 

která hraje významnou roli při setrvávání asistentů na svojí pozici. Analyzováním 

polostrukturovaných rozhovorů provedených s bývalými asistenty je zjištěna podoba 

konceptů teorie liniových pracovníků v prostředí práce asistentů dětí ze sociálně slabých 

rodin. Hlavními zjištěními jsou, že asistenti pracují samostatně, práci vykonávají, dokud 

pociťují motivaci, a poté prostředí opouští. Systém podpor a překážky v práci asistentů 

závisí převážně na lidském faktoru. Dále bylo zjištěno, že toto odvětví dobrovolnictví 

dosáhlo manažerské úrovně. 

Abstract 

The main topic of this bachelor thesis is the work of the assistants working with children 

from socially vulnerable families through the way of individual meetings. It maps its form 

and examines the ways the former assistants themselves see their work as assistants. The 

description of the work of assistant relates to the Street-level Bureaucracy theory which 

main concepts are described in the theoretical part of this thesis. Furthermore, in its 

theoretical part the thesis presents the Theory of Motivation playing substantial role in 

continuous work of assistants in the field. By analyzing of semi-structured interviews 

performed with the former assistants the form of concepts of Street-level Bureaucracy 

theory in the environment of work of assistants of children from socially vulnerable 

families is examined. The main findings lie in the facts that assistants work 

independently, they perform the work until their motivation is present and then leaves the 

environment. The system of support and obstacles in the work of assistants depends 

mainly on human factor. It was further found that this area of volunteering reaches the 

management level. 
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1 Úvod 

„Přijde mi, že je to mnohem užitečnější, než to na první pohled vypadá a ta druhá věc je, 

a ta je možná ještě mnohem důležitější, že ta práce nespočívá v něčem, co je jako úplně 

jednoduše kvantifikovatelný,“ říká o svojí práci Jirka, když mi odpovídá na otázku: „Co 

by se měly dozvědět příslušné odpovědné orgány?“ Nejedná se o ojedinělou myšlenku a 

právě to, jak je práce asistenta podporujícího vývoj dětí v sociálně slabých podmínkách 

(dále jen asistent) důležitá, se skrývá na pozadí této bakalářské práce. Konkrétněji se 

zabývám samotnou podobou práce asistenta a jeho osobou, co je náplní jeho práce, 

s jakými aspekty se musí asistent vypořádat a jak.  

Osoba asistenta pracujícího s dětmi na individuální bázi je zaměstnancem, kterého lze 

z podstaty svého zájmu označit jako liniového pracovníka. Koncept liniového pracovníka 

rozvinul Lipsky v roce 1980 dílem Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual 

in Public Services. Zde se zabývá obecnou formou a náplní práce pracovníka, který jedná 

v přední linii a zprostředkovává kontakt mezi státem a občanem. Konkrétní podobou 

práce liniového pracovníka se zabývají například Maynard-Moody a Musheno ve své 

knize Cops, teachers, counselors: stories from the front lines of public service (2003). Jak 

však z názvu vyplývá, dotýkají se příběhy pouze úzké skupiny typů práce. 

Podoba práce zaměřené na takto specifické odvětví je však doposud velmi 

neprozkoumaným polem. Zatímco si odpovědné orgány na našem území uvědomují 

důležitost starosti o děti žijící ve špatných podmínkách a věnují péči o děti prostor v 

rámci právních předpisů a jiných norem již více než sto padesát let, neuvědomují si, jak 

snadno může tento sektor utrpět újmu, pokud bude omezen ve své činnosti necitlivými 

zákroky. 

Cílem této bakalářské práce je tak zaznamenat podobu práce asistenta a popsat přístupy a 

problémy, které se v jeho práci vyskytují. V práci věnuji pozornost stejným konceptům, 

které rozvinula řada autorů ve vztahu k neméně důležitým profesím. Koncepty však mají 

v rámci jednotlivých povolání různou podobu.  
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Téma je bezesporu velmi aktuální. V roce 2018 bylo v evidenci orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí 212 926 případů1. Každý z těchto případů byl prozkoumán a bylo započato 

řešení situace. Jedná se o různé případy, kdy děti byly umisťovány do pěstounských 

rodin, byli jim vybíráni poručníci apod. Některé z těchto dětí se následně pravidelně 

scházely s asistenty, kteří pomáhali sledovat a zlepšovat situaci registrovaných případů. I 

když tato práce může být vykonávána i neodborníky a probíhat pouze na základech 

lidského rozumu a dobročinnosti, nedělá to z ní nepodstatný přínos společnosti. 

2 Teoretická část 

2.1 Historie sociálně-právní ochrany dětí na našem území 

Jako první krok, na kterém lze sledovat vývoj institucionalizované podoby sociálně-

právní ochrany dětí na našem území lze považovat vydání říšského zákona č. 105 říšského 

zákoníku v roce 1863 (č. 59 z roku 1868 pro Čechy) (Špeciánová, 2007, s. 6). Od této 

normy se pak odvíjela podoba, jak se děti, které se ocitly v nouzi, obstarávaly. V tuto 

chvíli šlo nejenom o využívání sirotčinců a jiných podobných účelových míst, děti byly 

překvapivě umisťovány i do pěstounské péče. Toto nařízení počítalo s obcemi jakožto 

s orgány, které měly řízení této záležitosti na starost (Špeciánová, 2007, s. 6.). 

Rozvoj péče o děti probíhal ve 20. století dále, proměňovaly se orgány, které měly péči o 

děti na starost, dokud nebyl rozvoj zájmů o starost o děti zastaven v roce 1938. V období 

druhé světové války tak péče o děti stagnovala s omezenými možnostmi na úrovni, na 

které byla do té doby. Po druhé světové válce rozvoj opět pokračoval. Hlavním přístupem 

v období socialismu byla hromadná péče. V roce 1969 pak došlo k začlenění sociálně-

právní ochrany dětí do působnosti nově vzniklého Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky, pod kterou spadá do současné doby (Špeciánová, 2007, s. 7). 

K současné podobě se sociálně-právní ochrana dětí dostala v roce 1999, kdy byla přijetím 

                                              
1 Data byla získána z Ročního výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2018 vydaných Ministerstvem 

práce a sociálních věcí. 
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zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí změněna povaha zákona ze 

soukromoprávní na povahu veřejnoprávní (Špeciánová, 2007, s. 8). 

2.2 Právní úprava sociálně-právní ochrany dětí 

V současné době lze ve svém nejabsolutnějším základu sociálně-právní ochranu dětí 

definovat samotným ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, 

která stanovuje a zmiňuje základní lidská práva. Následně je možné se více zaměřit na 

IV. hlavu Listiny základních práv a svobod, zejména na článek 32. IV. hlava se věnuje 

hospodářským, sociálním a kulturním právům, článek 32. dále podtrhává nutnost zaměřit 

speciální ochranu právě na děti a mladistvé (Špeciánová, 2007, s. 8-9). „Jednotlivé zákony 

České republiky upravují výkon výše uvedených práv tak, aby byla naplněna LZPS a 

každému se dostalo deklarovaných práv.“ (Špeciánová, 2007, s. 9). 

Konkrétně lze označit sociálně-právní ochranu dítěte jako záměrnou činnost, jejímž 

výsledkem je zabezpečení práv dítěte, stejně tak jako jeho ideálně bezproblémový vývoj, 

do čehož lze zahrnout nejenom příslušnou výchovu, ale i nápravu poškozených funkcí 

rodiny a zajištění zájmů dítěte. Tato činnost je pak definována mimo jiné zejména 

zákonem č. 359/1999, Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (Špeciánová, 2007, s. 10). 

Exekutivu provádí orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), ke kterému jsou 

podávány informace předané na základě oznamovací povinnosti o jednotlivých případech. 

Ten s nimi následně nakládá a předává je dalším příslušným orgánům2. OSPOD však 

spolupracuje i s dalšími organizacemi, které se označují jako osoby pověřené k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí (Špeciánová, 2007, s. 25). Jedná se o fyzické či právnické 

osoby zřízené krajským úřadem, které mají na při výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

vlastní zájem založený na touze pomoci. Tyto organizace spolupracují s OSPOD, sdílí 

                                              
2 Mezi orgány, se kterými orgán sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje, respektive kterým vydává na žádost 

informace, patří například úřad práce, úřad státní a sociální podpory, školská zařízení, ústavy sociální péče, Probační 

a mediační služba či Veřejný ochránce práv (Zákon č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti a zákon č. 349/1999 Sb., o 

Veřejném ochránci práv) 
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informace a pomáhají s prosazováním zásad stanovených příslušnými zákony týkajícími 

se sociálně-právní ochrany dětí. 

2.3 Linioví pracovníci 

Práce, která je popsána výše, je vykonávána takovými pracovníky, kteří jsou označování 

jako linioví pracovníci. Obsah výkonu jejich práce formuje to, co ve své teorii liniových 

pracovníků popisuje Lipsky. Dle jeho charakteristiky se jedná o takové pracovníky, kteří 

jednají přímo s klienty veřejných služeb. Jedním z aspektů jejich práce je, že jednají na 

základě vlastních rozhodnutí v rámci příslušných norem a mají pravomoc o jednotlivých 

případech rozhodovat (Lipsky, 1980). Typicky se jedná o „učitele, policisty a ostatní 

zákon prosazující zaměstnance, soudce, právníky a jiné zaměstnance soudů, zdravotníky a 

další státní zaměstnance, kteří mají přístup k vládním programům a poskytují v jejich 

rámci služby“ (Lipsky, 1980, s. 3). 

Rozhodovací pravomoc ovšem přináší úskalí. Vyvolané situace, které musí linioví 

pracovníci řešit, je přivádí k dilema, jakým způsobem budou jednat a na základě jakých 

postupů se budou rozhodovat. Každý z pracovníků má dvě hlavní možnosti, dva postupy, 

kterými se vydat. První je otázka profesionalismu a toho, že pracovník jedná autonomně a 

nebojí se vybočit z předem zavedených postupů. Tento typ pracovníka je schopen 

využívat vlastních strategií. Druhý přístup je přístup byrokratický. Ten využívá stanovené 

postupy a jedná v rámci jasně definovaných a obecně dodržovaných postupů (Horák a 

Horáková, 2009). 

2.4 Byrokratický a profesionální liniový pracovník 

Rozhodování liniových pracovníků bývá náročné a vzhledem k četnosti kontaktu 

liniových pracovníků s klienty, kterým jsou služby poskytovány, je nutné, aby pracovníci 

prováděli rozhodování na základě vlastních úvah. Tuto povahu práce však ve velké míře 

narušují různé faktory. Jedním z faktorů, které činí práci liniového pracovníka náročnou, 
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bývá osoba manažera3 liniového pracovníka (Lipsky in Horák a Horáková, 2009, s. 371). 

Ten se zpravidla snaží řídit práci liniových pracovníků za účelem maximalizace 

výkonnosti. Výsledkem je mimo jiné omezování autonomie pracovníků. Účelem těchto 

omezení je co nejvíce snížit pravděpodobnost odchýlení se od cílů práce asistentů. To 

však vede k nemožnosti aplikovat specifické postupy vyvinuté právě samotnými 

liniovými pracovníky (Horák a Horáková, 2009, s. 371). Problematická ve vztahu 

manažera a liniového pracovníka je nutnost určitou míru autonomie připustit. Mezi oběma 

se tak zvětšuje odstup. Absolutní omezení, resp. vyloučení jakékoliv autonomie liniového 

pracovníka by vedlo ke zpomalení a snížení kvality jeho práce, jejímž předmětem je 

blízký kontakt s klienty a specifické případy, které mívají velmi individuální podobu 

(Wilson in Horák a Horáková, 2007, s. 371). 

Linioví pracovníci si vytvářejí standardizované postupy, díky kterým pak mohou lépe 

zvládat hromadné vyřizování svých úkolů. Tyto postupy jsou tím pravidelnější, čím 

jednodušší je vykonat je na větším počtu klientů. Mají tak možnost překlenout 

problematické situace a přizpůsobit se jim. Na druhé straně, přestože si aplikováním 

vypracovaných postupů mohou linioví pracovníci usnadnit svojí práci, mají nadále 

možnost přiklonit se k osobnímu přístupu. Tento osobní přístup je považován za 

profesionální a vynechává rutinu. Hlavním vodítkem pracovníka je zde pak pouze rámec 

norem, které nemůže porušit (Horák a Horáková, 2007, s. 372). 

Profesionální liniový pracovník je takový, který má odborné vědomosti, díky kterým 

může formovat svoji práci na speciální úrovni a může poskytovat individualizované 

služby. V určité míře je nemožné práci liniových pracovníků kontrolovat a předem 

stanovovat. Jejich pracovní nasazení plyne z vlastního přesvědčení a nezneužívají své 

postavení, jelikož se zpravidla snaží pomoci namísto vlastního obohacování (Horák a 

Horáková, 2007, s. 373).  

                                              
3 Roli manažera zastává v popisovaných organizacích koordinátor projektu. Koordinátor v organizacích vždy 

vystupovali jako prostředník mezi rodinou, ve které se dítě vyskytovalo, asistentem a OSPOD. Funkce má ze své 

podstaty manažerské postavení. Dohlíží na chod projektu, na realizaci schůzek, má informace o všech zmíněných 

stranách a kontroluje práci asistentů. 



13 

 

2.5 Motivace pracovníků 

Motivace přichází s motivem, který specifikuje, jak jedinec vnímá provádění vybrané 

činnosti, a formuje pro činnost psychologický význam (Bedrnová a Nový, 2007, s. 222).  

Pro to, aby byla nějaká činnost započata, nemusí být motiv nutně pouze jeden, ale může 

působit soubor motivů, v jehož rámci se mohou jednotlivé motivy navzájem podporovat, 

avšak i opačně rušit (Bedrnová a Nový, 2007). Motiv obecně představuje to, jaký máme o 

věc zájem a kam naše snažení směřujeme. Samotný ovšem vzniká a mění se z naší vnitřní 

touhy až ve chvíli, kdy mu dáváme jasný tvar. Viditelný a uchopitelný je motiv tehdy, kdy 

je možné rozeznat předmět užitku jednání, není rozeznatelný podle samotného jednání. 

Pak, při existenci takového motivu, může dojít k uspokojení jednajícího (Nakonečný, 

2005, s. 62).  

Samotnou motivaci pak lze dělit na dvě větší kategorie – vnitřní a vnější (Armstrong, 

2015, s. 218-219). Vnitřní motivace vychází z potřeby socializace, seberealizace, touhy 

rozhodovat či práce jako takové. Vnitřní motivace mají vliv na kvalitu pracovního 

nasazení a díky tomu, že vycházejí z nitra jedince, lze očekávat, že budou trvalejšího rázu. 

Vnější motivace pak jsou takové popudy, které mají vliv na uspokojování jedince a jeho 

potřeb. Zpravidla však působí spíše okamžitě, než dlouhodobě (Armstrong, 1999). 

2.6 Dobrovolnictví 

Pojmem dobrovolnictví lze chápat takovou činnost, která buduje bazální aspekty 

společnosti a podporuje její ctnosti, mezi které lze řadit například svobodu a spravedlivé 

příležitosti pro každého. Individuální organizace pak blíže pojem dobrovolnictví 

modifikují vlastními aspekty, jakými je například obětování volného času ve prospěch 

někoho, nebo přiklánění spíše k nefinanční odměně. Znakem dobrovolnictví je filantropie, 

kterou je možné zahrnout pod občanské ctnosti (Tošner a Sozanská, 2002, s. 36).  

Aspekty vyskytujícími se uvnitř dobrovolnictví jsou solidarita a empatie. Svou hlavní roli 

získávají zejména ve chvílích, kdy se jedná o nějakou katastrofu, ať už společenskou, či 
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přírodní. Mimo to stojí dobrovolnictví na svém neoddělitelném propletení do celé 

společnosti (Tošner a Soznaská, 2002, s. 23). 

V současné době má dobrovolnictví manažerskou podobu. Dobrovolníci jsou vybírání na 

základě výběrových řízení, jsou s nimi podepisovány smlouvy a roste jejich počet. Mají 

lepší a specializovanější vzdělání, které bývá doplňováno školeními a tréninky 

individuálních organizací. Tyto faktory přispívají k rozvoji odvětví, ve kterých 

dobrovolníci působí. Dobrovolníci chtějí ze své podstaty svoji práci zlepšovat, volají po 

svobodě rozhodování a autonomii. Jejich motivace k práci nadále plyne z vnitřních 

pohnutek vlastních potřeb, častěji se však stávají skutečnými experty na placených 

pozicích. Jejich individuální požadavky a osobní přístup k práci, který již méně často 

vychází z tradičních hodnot, koliduje s potřebou dobrovolníky kontrolovat. Profesionální 

přístup však může být pro organizace i přítěží. Proto, aby mohl dobrovolník pracovat na 

profesionální úrovni, musí být adekvátně vyškolen a alespoň minimálně řízen, což jsou 

procesy navíc, které musí organizace postupovat (Frič, 2011). 

2.7 Vztah k normám 

Na práci liniového pracovníka je možné nahlížet dvěma způsoby. Prvním pohledem 

nahlížíme skrze vztah stát – pracovník. Tento vztah je udržován tím, že jsou dodržovány 

zákony a pravidla, které svazují nejen klienty, ale i pracovníky. Druhý pohled je 

definován vztahem klient – pracovník. U tohoto pohledu lze oproti pohledu prvnímu lépe 

pozorovat dodržování kulturních norem (Maynard-Moody a Musheno, 2003, s. 9). 

Přestože v práci každého liniového pracovníka jsou oba popsané vztahy úzce propojeny, 

dochází mezi nimi ke konfliktu, který musí každý pracovník na své individuální úrovni 

řešit. Konflikt ústí ve skutečnost, že obsáhlost možných situací nedovoluje zastřešit 

problematiku jasným normativním postupem. „Rozhodnutí musí být uděláno. V mnoha 

případech se linioví pracovníci musí rozhodnout, která pravidla nebo normy aplikují. 

Rychlý nárůst počtu pravidel – často protichůdných pravidel – vyžaduje přiřazování 

případů a pravidel nebo procedur a tento proces vyžaduje zvažování“ (Maynard-Moody a 

Musheno, 2003, s. 10). Pohled skrze vztah stát – pracovník bude akcentovat důležitost 
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vybraných norem. Na druhé straně pohled v rámci vztahu klient – pracovník odbourá 

důraz na samotnou kvalitu rozhodnutí v kontextu použitých norem nebo předvídatelnosti. 

Zájmem je v tomto případě situace, do které se liniový pracovník dostal (Maynard-Moody 

a Musheno, 2003).  

3 Metodologická část 

3.1 Motivace k výzkumu 

Díky tomu, že jsem se v prostředí sociální práce několik let sám pohyboval, mám 

k problematice, jíž se zabývá tato práce, osobní vztah. Mou hlavní motivací výkonu práce 

asistenta byla bonifikace spojená s touto praxí u přijímacího řízení na vysokou školu. 

Během přijímacího pohovoru do neziskové organizace, v níž jsem později působil, jsem 

odpozoroval, jak jsou mé důvody ke vstupu mezi asistenty rozdílné od důvodů ostatních 

kandidátů. Během následujícího výkonu práce liniového pracovníka jsem si čím dál více 

všímal, co mé kolegy vedlo k jejich různým přístupům nejen k dětem, ale i k práci 

samotné. Sám jsem pociťoval, že i mé důvody, proč práci vykonávám, se mění, a to 

zásadně již od úvodních školení. 

Po prvním pololetí pravidelných schůzek s dětmi, které si mne v rámci služeb 

poskytovaných neziskovou organizací, u níž jsem působil, vybraly jako asistenta, jsem si 

uvědomil změnu motivace k pokračování své činnosti. Snaha vykonávat svou práci nejen 

kvalitně, ale i skutečně užitečně a s osobním zájmem převýšila prvotní potřebu získání 

potvrzení o praxi. Současně s tím jsem si vybudoval i osobní vztah s dětmi, klienty 

neziskové organizace, pro níž jsem pracoval, o které jsem se v rámci výkonu práce staral.4 

V práci asistenta jsem měl potřebu setrvat i při změně preferencí svého studijního 

zaměření a nástupu na Fakultu sociálních studií, obor Sociální antropologie. Obdobnou 

                                              
4 Zde je nutné na okraj konstatovat, že osobní vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem je nutné od počátku 

limitovat a v nastavených hranicích udržovat. V tomto konkrétním případě musí dítě bezvýhradně vědět, že sociální 

pracovník je i přes přátelský přístup stále autoritou a cizím člověkem starajícím se o dítě pouze v rámci a v mezích 

poskytované služby a že jednoho dne bude spolupráce ukončena. 



16 

 

potřebu, tedy potřebu v této práci setrvat, jsem sledoval i u svých kolegů. Díky našim 

pravidelným ať již povinným či volnočasovým schůzkám jsem zjišťoval, kdo, jak a proč 

tuto práci asistenta vykonává. Nebylo pak pro mě překvapující, že důvody ostatních byly 

v různých formách víceméně podobné. 

Prostředí této práce jsem opustil po třech letech svého působení. Dokud jsem aktivně 

působil jako asistent, bylo obtížné sledovat motivace a důvody sebe i ostatních svých 

kolegů vedoucí k této činnosti. Teprve s odstupem času proto mohu objektivně zkoumat 

výše popsané prostředí a zároveň si do něj zachovat osobní vhled. 

Hlavním motivem mé bakalářské práce je zkoumat, jak asistenti nahlížejí na svou práci, 

jak ji vnímají a jak ji sami popisují, pokud dostanou možnost se nad těmito otázkami 

s odstupem a vně svého pracovního prostředí zamyslet.  

Po získání základních zkušeností se sociologickým výzkumem jsem získal možnost 

věnovat se do hloubky otázce motivací sociálních pracovníků na poli dobrovolné činnosti. 

V rámci tohoto výzkumu se snažím rovněž zúročit osobní zkušenosti získané výkonem 

zkoumané činnosti nebo observací ostatních kolegů a kontaktem s nimi. 

V současné době se snažím v roli výzkumníka zjistit, jaké motivace u asistentů skutečně 

převládají a zkoumat tyto motivace optikou současných poznatků sociologické vědy. 

Mým záměrem je nahlédnout na práci asistentů a pomocí sociologické imaginace 

navrhnuté Millsem zkoumat, jaká je podoba této práce ve společnosti. Sociologická 

imaginace má za úkol zprostředkovat pochopení mezi osobou individua a společnosti. 

Jedná se tedy o uvědomění si souvislostí vztahu, na jehož jedné straně je osobní zkušenost 

a na straně druhé kontext společnosti (Mills, 2002, s. 9). 

3.2 Výzkumné otázky 

K problematice jsem přistoupil dle osvědčených postupů vědecké praxe primárním 

definováním a postupným rozvíjením výzkumných otázek. Počáteční stěžejní úlohou byla 

definice a popis práce asistenta pracujícího s dětmi při individuálních schůzkách. Pozdější 
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úvahy nad tím, jak by mohli asistenti svou práci popisovat, pak utvářely samotnou 

podobu výzkumu a zahrnovaly celý výzkumný aparát. 

Ústředním tématem je tedy, jak práce zmíněných asistentů vypadá, respektive jak ji sami 

popisují, a dále jak svou práci vnímají v rámci svých motivů k provádění práce, 

setrvávání v ní a jak nahlížejí na stanovisko institucí.  

Výzkumné otázky se nakonec ustálily v následující podobě:  

• Jaké jsou hlavní motivy asistentů pro započetí jejich práce? 

Hlavním zjištěním této výzkumné otázky mají být důvody, které vedly informátory ke 

vstupu do prostředí, v němž se následně stali asistenty a které na ně tímto směrem 

působilo. Neméně důležitým důvodem pak je i to, proč své snahy zaměřovali právě na 

děti.  

• Jak asistenti svojí práci vnímají, jak se toto vnímání v průběhu výkonu práce 

proměnilo? 

Záměrem je zjistit, jak asistenti sami přemýšlejí nad svou prací. Nejenom pak to, jaká 

byla jejich prvotní uvědomění, ale i to, jak se jejich pohled měnil v průběhu času. Mým 

cílem je popsat, co o tomto odvětví říkají sami asistenti a jaký má pro ně tento popis 

význam. 

• Jaká je podoba práce těchto asistentů? 

Tato otázka je zaměřená na výzkum toho, co pro asistenty jejich práce znamená. Zaměřím 

se i na to, jak asistenti popisují svou náplň práce. Předmětem pak nebude pouze to, co je 

„smluvním zadáním“ jejich výkonu, ale i procesy, které jsou pro asistenty součástí práce, 

kterými procesy se cítí sami povinováni a co všechno popíšou jako její součást. 

• Jaké jsou překážky, se kterými se musí asistent vypořádávat a jak to dělají? 

Každá práce, každé povolání, nutně přináší některé aspekty, které danou práci 

znesnadňují. Mým záměrem je zjistit, jaké překážky se vyskytují u činnosti asistentů při 
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práci s dětmi, do jaké míry jsou tyto překážky institucionalizované a jakým způsobem 

asistenti takové překážky řeší.  

• Jakou dostávají asistenti vlastní podporu a jak ji vnímají? 

Je obecně známým faktem, že práce s lidmi může být velmi rozmanitá, stejně jako velmi 

náročná. Pokud člověk pracuje s problémy jiných lidí, je možné, že bude potřebovat radu, 

případně pomocnou ruku, která by ho provedla nepříjemnými pocity, které se mohou 

hromadit. Cílem této otázky je tedy zaměřit se rovněž na to, jakou podobu má či měla tato 

„pomocná ruka“ u mých informátorů, se kterými budu provádět výzkumné rozhovory.  

3.3 Metody výzkumu 

Vlastní výzkum jsem se rozhodl provádět se základy postavenými na kvalitativních 

metodách, které přináší širokou možnost, jak nahlédnout na oblast, která prozatím nebyla 

do hloubky zpracována. Nejenom možnost prozkoumat známé prvky v novém prostředí, 

ale i samotné prostředí je vhodné pro využití kvalitativních metod. Mým záměrem je 

proniknout do oblasti práce asistenta a co nejlépe pochopit, jak jeho práce vypadá, jaký 

pro něj má význam, které aspekty jsou pro něj důležité a jak na ně sami nahlíží. Stejně 

jako Strauss a Corbin (1999, s. 11) vidím v kvalitativním výzkumu výhodu možnosti 

známé jevy v neznámém prostředí nejenom nalézt, ale rovněž je zkoumat detailněji a 

popsat jejich podobu v konkrétním prostředí. Jelikož mým hlavním záměrem je vytvořit 

náhled na konkrétní pracovní prostředí, odhalení jistých aspektů a jejich případný popis, 

není vhodné zkoumat tyto jevy pomocí kvantifikovatelných dat. Zároveň není cílem této 

práce vytvořit ucelenou teorii popisující prostředí práce asistentů. Cílem je vytvořit 

náhled na spektrum, které představí různé morfování aspektů objevených v práci 

asistenta. Výsledkem tak nemá být komplexní a konečná odpověď na otázku: „Co je to 

práce asistentů podporující vývoj dětí v sociálně slabých podmínkách?“ ale obecný obraz 

založený na výpovědích těchto asistentů. 
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3.3.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Rozpravy s informátory jsou vedeny jako polostrukturované rozhovory. Hlavní výhodou 

polostrukturovaného rozhovoru je volnost, kterou tato forma nejen výzkumníkovi ale i 

informátorovi přináší. Linka rozhovoru byla nastavena tak, aby logicky rámovala všechny 

okruhy, které bylo třeba od informátora pro účely této práce zjistit. Před rozhovorem byl 

pak informátor upozorněn, že je možné, že jeho vyprávění může být přerušeno, pokud se 

bude odchylovat od tématu příliš. Bylo tak možné rozhovor v jeho průběhu přizpůsobovat 

potřebám, měnit pořadí otázek, doptávat se na nastíněné koncepty a případně nechat 

prostor otázkám informátora. Navržená linka či připravený scénář pak působí jako 

prevence opomenutí klíčových otázek (Bryman, 2012, s. 471-474). 

Nejenom proto, že jsem se chystal jako výzkumník vstupovat do choulostivého prostředí, 

využíval jsem rovněž zásad popsaných Kaufmannem v jeho Chápajícím rozhovoru 

(Kaufmann, 2010). Zde jsem využíval jak popisných částí, jak vést výzkumný rozhovor, 

tak i přístupů, které Kaufmann popisuje, aby bylo možné informátora otevřít, získat 

informace a udržovat ho v dobrém pocitu. Záměrné bylo i nabourávání mé autority 

výzkumníka, která přirozeně vyplývala z mé role tazatele (Kaufmann, 2010, s. 56). Vztah 

vyvolávaný mým pokládáním otázek jsem tak nahrazoval vztahem založeným na 

kamarádství a kolegialitě. Jsem si ovšem vědom, že se mi dělání rozhovoru (Kaufmann, 

2010, s. 56-66) při některých rozhovorech nepodařilo podle mých představ, což vedlo 

k úsečným odpovědím, které bylo nutné rozvádět mými dalšími otázkami.  

Během každého rozhovoru jsem pořizoval audiozáznam pomocí nejdříve jednoho, později 

dvou mobilních telefonů. Dotazovaní sociální aktéři mi v této skutečnosti vycházeli vstříc 

a většinou poskytli druhé, záložní, nahrávací zařízení, Hlavním důvodem pořizování 

záznamu hned dvakrát najednou byla nepříjemná situace, kdy došlo k poškození 

nahrávky, která pak nebyla použitelná. Bohužel informátor neměl již prostor pro 

opakování rozhovoru. Bylo tak nutné co nejvíce předaných informací zrekapitulovat na 

základě paměti. Klíčové odpovědi jsem následně přepsal a nechal si je informátorem 

schválit. V čase dotazování jsem využíval papírových poznámek minimálně. Na papír 
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jsem si psal pouze podněty, které se mi zdály v danou chvíli klíčové a které nebylo možné 

rozvíjet okamžitě. Díky zanesené poznámce jsem se k podnětu mohl pohodlně vrátit 

později. Pořízené nahrávky a jejich přepisy sloužily jako hlavní podklady k samotné 

analýze. K provedení analýzy a vyhledávání ověřovaných konceptů jsem si vypůjčil 

základní aspekty zakotvené teorie. V souladu se Straussem a Corbinem byly „údaje ... 

rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním bylo zjištěny 

podrobnosti a rozdíly a také byly kladeny otázky o jevech údaji reprezentovanými. Během 

procesu byly zvažovány a zkoumány mé i cizí domněnky“ (Strauss a Corbin, 1999, s. 43). 

Následná analýza probíhala prostřednictvím kódování, postupně otevřeného, axiální a 

selektivního. Jako kódy jsem stejně jako autoři metodologických textů vybíral úseky 

textů, které bylo možné označit určitým heslem neboli kódem (Strauss a Corbin, 1999; 

Švaříček a Šeďová, 2007; Hendl, 2008). Kódy jsem poté kontroloval a mezi sebou 

slučoval. Vyhledával jsem takové podobné úseky, které by významově odpovídaly 

probíraným konceptům. Závěr analýzy přebíral podstatnou podobu tvorby 

paradigmatického modelu, kdy jsem se díky okódovanému vyprávění snažil přejít 

souvisle od příčinných podmínek až k následkům (Strauss a Corbin, 1999, s. 72-78). 

Nutno podotknout, že má vlastní zkušenost pro poznání hraje významnou roli. Tato 

skutečnost se projevila již při samotném provádění rozhovorů a citelněji později při jejich 

analýze. 

3.3.2 Sestavení výzkumného vzorku 

Všichni dotazovaní aktéři jsou bývalými asistenty, kteří pracovali v zapsaném spolku na 

území hlavního města Prahy. Mým primárním záměrem nebylo zaměřit se pouze na 

bývalé asistenty. Během rozhovorů jsem si však povšiml schopností některých asistentů 

mluvit o své práci s větší jednoznačností, pokud o ní mohou mluvit s jasným odstupem. 

Díky svojí vlastní praxi v tomto oboru, jsem se na prvních několik informátorů mohl 

obrátit prostřednictvím kontaktů, které jsem již měl k dispozici. Byl jsem tak sám sobě 
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gatekeeperem5. Další kontakty na hledané sociální aktéry jsem získával metodou sněhové 

koule6. Snahou bylo vybrat aktéry různého pohlaví i různého věku. Z celkového počtu 

devíti informátorů se mi tak podařilo získat sedm mužů a dvě ženy. Všichni informátoři 

byli ve věku od 22 do 29 let. Touto diverzitou jsem se snažil najít různé přístupy, které by 

se mohly v tomto odvětví vyskytnout. 

3.3.3 Podoba a průběh rozhovorů 

Z popisu uvedeného výše je zřejmé, že zajištění informátorů pro vedení rozhovorů byl jen 

první a jednodušší krok. Každý z devíti rozhovorů trval 20-45 minut a všechny byl 

vedeny podle stejného scénáře, aby bylo možné snáze sledovat jednotlivé odchylky i větší 

rozdíly, které by se mohly ve výpovědích informátorů vyskytovat.  

Na začátku rozhovoru vždy proběhlo představení, pokud bylo nutné a seznámení 

informátora s průběhem rozhovoru. Stejně tak byla každému informátorovi nabídnuta 

možnost podepsat informovaný souhlas. Žádný to nepovažoval za nutné, proto souhlas 

proběhl ústně s ujištěním, že je možné cokoliv doplnit dodatečně. Samotný rozhovor 

probíhal v přátelském duchu a v nekonfliktním prostředí, ať již šlo o kavárnu, domácnost 

anebo venkovní prostor. Pro odpovědi na mé otázky byl ponecháván prostor i pro 

obsáhlejší odpovědi, případně jsem se doptával a ujišťoval, zdali informátorům rozumím 

dobře. 

Samotným rozhovorům předcházel rovněž čas věnovaný neformální konverzaci. Během 

tohoto času jsme s informátory probírali nejenom naše osobní záležitosti, ale zároveň 

jsem zjišťoval, jak se jmenovaly děti, o které se informátoři starali, a jakou formu měla 

organizace, se kterou asistenti spolupracovali. 

                                              
5 Gatekeeperem neboli tím, kdo zpřístupňuje výzkumníkovi terén a uvádí ho do něj. 

6 Postupné zajišťování si kontaktů na další informátory od informátorů, se kterými je výzkumník již ve styku. Hlavní 

výhodou metody sněhové koule je možnost absentující opory výběru. 
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3.4 Etika výzkumu 

Hovořit o choulostivém pracovním prostředí může být velmi náročné a pro informátora, 

který drží kýžené znalosti, často i nepříjemné. Sám jsem do rozhovorů vstupoval bez 

obav, jelikož jsem již prostředí sociální práce znal a věděl jsem, kde jsou obecné hranice a 

kam až bude ve svém vyprávění informátor ochoten zajít. I tak jsem se však snažil, aby 

byl každý informátor ubezpečen, že se nemusí bát mluvit otevřeně. Informování o 

anonymizaci údajů předaných během rozhovorů, která pro mne byla od začátku 

samozřejmostí, mi v tomto ubezpečování velmi pomohlo.  

Průběh výzkumu provázelo dodržování norem standardů etických kodexů. Hlavním 

zdrojem kodifikovaných norem pak pro mne byly Etické směrnice České asociace pro 

sociální antropologii a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů7. Jak již bylo zmíněno 

výše, pro účel této práce byla veškerá obdržená data důsledně anonymizována. Jelikož se 

jedná o velmi citlivé prostředí výzkumu, jehož potenciální vliv na děti, se kterými 

asistenti pracovali, je nutné bez výjimky vyloučit, anonymizace byla provedena na takové 

úrovni, aby byla striktně vyloučena možnost identifikace jakéhokoliv sociálního aktéra 

uvedeného v této bakalářské práci. 

4 Analytická část 

4.1 Předmět výkonu práce 

„To je trochu těžký shrnout, ale v podstatě, zjednodušeně řečeno, asi setkávání se s 

klienty, což byly děti, které byly pro nás vybraný OSPODem a my jsme si vybírali klienty, 

který jsme považovali za ty nejvíc potřebný, a vlastně jsem se setkával s těma klientama 

většinou dvakrát týdně.“ (Jirka) 

Hned hledáním předmětu a podstaty práce asistentů jsem narazil na problematickou část, 

při níž samotní asistenti nejprve váhají a dumají nad tím, jak jednoduše popsat svoji práci 

                                              
7 Název nařízení v plném znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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s dětmi. Většina asistentů měla v oficiálním popisu své práce uvedeno, že podporuje 

rozvoj znalostí a dovedností dítěte. Téměř každý asistent pak začíná své vyprávění 

zmínkou, že šíře práce byla ve skutečnosti širší, nebo začne vyjmenovávat ty 

nejdůležitější konkrétní záležitosti, na které s dětmi narazili a které potřebovali vyřešit. 

„Oficiálně se říkalo, jako že s těma dětma se třeba jako učíme,“ (Tonda) zmínil Tonda na 

iniciační otázku, co bylo náplní jeho práce. Zároveň ovšem, jak sám zmiňuje, šlo o jistou 

oficiální záminku, jejímž účelem je legitimizovat návštěvu, která může dát času 

strávenému s dětmi rámec v případě, kdy předmět schůzky teprve nabývá tvaru. „Prostě 

se říkalo jako, že máme pro ně zakázku… od nás se chce abychom … aby ty děti měly styk 

s někým, kdo je tak jako docela dospělej“ (Tonda). Pro Tondu a pro jeho dítě schůzka 

postupem času nabývala smysl hlavně tím, že vůbec měla nějaký smysl. Hlavním 

smyslem, který asistent postupně odhalil, byla samotná pravidelnost schůzek s klientem a 

předvádění mu zdravých vzorů sociálního jednání. 

Symptomy většiny klientů informátorů, se projevovaly vlivem nějakého širšího problému, 

se kterým bylo potřeba pracovat. Nejčastěji se jednalo o problematické situace ve škole, 

ať už problémy souvisely s prospěchem anebo s kázní. Z tohoto důvodu je možné odrazit 

se při práci s dítětem od jeho doučování a postupovat k jeho poznávání a postupnému 

přecházení k pomoci s jeho problémem. „To, co jsem dělal já a co vnímám, bylo v 

podstatě velmi jednoduchý. Seš tam pro ty děti, aby si mohly ventilovat svoje věci, abys je 

mohl nějakým způsobem usměrnit“ (Prokop). Součástí práce tak není pouze vytvářet 

v očích dítěte fungující vzor, který by mohlo zrcadlit, ale současně mu pomáhat 

s překonáváním jeho problémů a tím, aby na ně nebylo tolik samo. „Měl velkej problém 

se svým zvládáním hněvu … za svůj opravdu velkej úspěch považuju to, že jsem mu 

vysvětlil zásady sociální komunikace a to jak, zvládat svoje emoce a on se tadyto naučil 

velmi, řekl bych, dobře uplatňovat během těch dvou let … já jsem mu nikdy nemohl říct, 

že problémy má proto, že jeho máma je kráva.“ (Prokop). Jak si později ukážeme, 

samotný obsah práce asistenta přivádí asistenty do slepých uliček, ze kterých nemají 



24 

 

možnost vystoupit jasně stanoveným způsobem. Ve výše uvedeném případě došlo 

k prostému učení základních sociálních dovedností bez možnosti pomoci řešit příčiny. 

„Prostě ten klučina neměl zásadní problémy v učení, takže jsme nemuseli každou hodinu 

sednout nad učení … já jsem mu měla trošku rozšířil obzory o tom, že se ten čas dá trávit 

i jinak, než že přijdu domů, hodím baťoh někam do rohu a sedím u televize nebo u 

počítače … protože vím, že on doma to prostě neměl.“ (Mája). Již bylo zmíněno, že prostá 

přítomnost asistenta je pro dítě užitečná. Přítomností v tomto smyslu není myšlen prostý 

fakt, že je asistent v místnosti, ale to, že nemusí vynakládat speciálně směřované úsilí. 

V tuto chvíli bylo hlavním a nejdůležitějším úkolem asistenta předvádět funkční trávení 

volného času, které není jednotvárné a které podněcuje zájem dítěte o vlastní rozvoj. 

Předmětem práce je tedy individuální starost o dítě vyplývající z jeho aktuálních potřeb. 

Rozmezí, ve kterém je toto zajišťování potřeb rámováno, je velmi široké. Věcně lze však 

říci, že se pohybuje od jednoduchých úkonů činností všedního dne až po hlubokou 

morální podporu v případě skutečných rodinných krizí: „…je to jediný dítě, který znám, 

že uteklo z domova do dětskýho domova poté, co slyšelo, že je fracek a neměl se nikdy 

narodit…“ (Prokop). 

4.2 Pracovní motivace 

4.2.1 Důvody vstupu 

Stejně jako v jakémkoliv jiném pracovním odvětví i zde se motivace v průběhu času u 

jednotlivých asistentů proměňuje. Je potřeba zmínit, že se v případě mých informátorů 

nejednalo o opravdové experty, přestože se někteří z nich po skončení práce asistenta 

rozhodli dál pokračovat v oblasti sociálně zaměřené práce dál, ať již jako učitelé nebo 

speciální pedagogové. O specializované a trénované experty v tuto chvíli ani neměli 

manažeři asistentských pozic přílišný zájem, jak to dokládá výpověď Máji: „Říkali, že by 

někoho z dětskýho domova rozhodně nevzali, zvlášť s takhle dlouhou praxí, že ty lidi už 

jsou tím hrozně deformovaný a že v tom dětským domově je trošku jinej přístup spíš k 

velký hordě dětí, kdežto oni potřebovali někoho víc individuálního, aby přistupoval 
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vyloženě kamarádsky k tomu dítěti, a ne jako k pracovní položce“ (Mája). Tento faktor 

působí na motivy všech asistentů stejně. Jelikož bylo možné se do tohoto odvětví začlenit 

bez obtížných několikaletých příprav, otevírala se možnost příchodu pracovníků ze všech 

možných odvětví a s různými důvody práce v oblasti. 

Tak jak je zmíněno v teoretické části práce, motivy, které podněcovaly potenciální 

asistenty, aby se ucházeli o místo, jsou buď vnitřní anebo vnější. V převážné většině 

případů se jedná o vnitřní motivaci, která plyne z uchazečových potřeb konat dobro a 

pomáhat. „O práci jsem měla zájem od chvíle, co jsem se o ní dozvěděla. Kamarádka mi 

na konci prázdnin vyprávěla, že dělá na pozici asistenta v jedný neziskovce a popisovala, 

co zde dělají. Hnedka se školním rokem jsem to chtěla zkusit taky, protože mě to fakt 

nadchlo, co tam dělaj.“ (Kiki). Přehnaný altruismus a bezmyšlenkovité jednání se 

v některých případech následně projevovalo jako obtíž, která nakládala práci na ostatní 

pracovníky. Důvodem bylo přijetí určitého objemu práce nadšeným pracovníkem, na 

kterou ovšem nestačil. Práce pak musela být dokončená někým jiným. Tato forma zájmu 

o práci asistenta pracujícího s dětmi má i mírnější formu, kdy potenciální pracovník 

získává po delší dobu informace o tom, jak práce vypadá a co je její náplní, než je plně 

rozhodnut, že se o místo bude ucházet: „úplně primárně mě na tom lákalo ... vím, že Ela o 

tom vždy hrozně hezky mluvila, jezdila na ty akce a já tenkrát měl docela dost volnýho 

času …bylo to pět hodin týdně, přišlo mi bohulibý to, co se tam dělo, Ela to vždycky 

vychvalovala do nebes úplně,“ (Hynek) popisuje Hynek, když vypráví, jak si nechal 

povídat o tom, co by ho na pozici asistenta mohlo čekat. 

Vlastní přesvědčení k tomu, že chci pomáhat, se projevilo jako absolutně nezákladnější 

předpoklad, který se vyskytoval téměř u všech zpovídaných asistentů. I když se zájem o 

poskytování pomoci vyskytuje často, mívá u různých asistentů velmi individuální 

význam. Vnitřní motiv pomáhat tak může být velmi slabý a působit mohou spíše osobní 

zájmy více pragmatického charakteru. „Jsem v tý době potřeboval získat praxi kvůli škole, 

měli jsme kvůli různým předmětům vypsaný hodiny, který jsme museli naplnit, tak jsem 

potřeboval nějakej papír, že jsem dělal nějakou praxi. Musím se přiznat, že i když mě v tý 
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době pomáhání dětem lákalo a líbilo se mi, že bych mohl dělat něco užitečnýho v týhle 

oblasti, spíš mě zajímal ten papír o praxi a dělal bych cokoliv.“ (Šimon). Pohnutka touhy 

pomáhat se zde projevila až jako druhořadý záměr, kdy se asistent primárně snažil zajistit 

si doklad o provedení praxe. Vidina samotného potvrzení působí jako vnější motivace. 

Vnější motivace pak může působit i více hmatatelně, kdy asistentovi záleží na tom mít 

placenou práci a teprve po zjištění, že je přivýdělku pomocnou prací dojde k vytvoření 

vnitřních motivů8. „Obyčejnej inzerát na Jobsu, hledal jsem po gymplu nějakou brigádu, 

takže jsem projížděl Jobs a práce.cz a tam to prostě bylo … hodně mě zaujala ta nabídka, 

líbilo se mi, že bych si zkusil něco takovýho neobyčejnýho, než nějaká taková brigáda 

v kavárně … bylo to něco zajímavýho.“ (Karel). Jak později z rozhovorů vyplynulo, právě 

vnitřní motivy byly nakonec ty důvody, proč informátoři zůstávali při práci asistenta déle, 

než museli, což se shoduje s Armstrongovým tvrzením (1999), že mají vnitřní motivy 

dlouhodobý efekt. 

4.2.2 Proměny motivace k práci – důvody setrvání 

Maslow v roce 1943 představil hierarchii potřeb ve svém díle A Theory of Human 

Motivation. Zde popisuje, jaké jsou lidské potřeby, mluví o důsledcích jejich 

nenaplňování v průběhu života a jednotlivé skupiny potřeb provazuje mezi sebou do 

souvislostí (Maslow, 1943). Shrnuje, že „existuje minimálně pět potřeb, které lze nazvat 

jako základní. Zjednodušeně se jedná o psychologické potřeby9, bezpečí, lásku, respekt a 

seberealizaci.“ (Maslow, 1943, s. 394). Maslowova pyramida potřeb je všeobecně 

známým znázorněním potřeb, které se vyučuje již na základních školách. Je však nutné 

podotknout, že Maslow sám pyramidu ve své obecně známé formě nenavrhl, pouze 

                                              
8 Dle Armstronga (1999), jak bylo uvedeno v teoretické části, se jednalo v případě vnější motivace o aspekty vedoucí 

k uspokojení potřeb, v tomto případě šlo o peněžní odměnu. V případě vnitřní motivace mluvíme o potřebě pracovat, 

potřebě seberealizace i potřebě pomáhat. 

9 Maslow zde sám uvádí, že při použití slova „psychologické“, se jedná pouze o název kategorie. Dále však sám 

zmiňuje biologické aspekty, které zajišťují v lidském těle homeostázu, jako jsou například krevní tlak a obsah tuku. 

Mimo biologické aspekty zmiňuje i potřebu spánku či sexuální potřeby a potřebu uspokojovat smysly (hmat, chuť 

atp.), „které jsou pravděpodobně psychologické a které se mohou stát cílem motivovaného chování“ (Maslow, 1943, 

s. 372). 
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diskutoval její jednotlivé úrovně. Netvrdí, že by bylo nutné naplnit nižší stupeň pyramidy, 

aby mohlo dojít k naplňování potřeb další úrovně, i když se to může zdát jako nutné. 

Jedinou nutnou podmínkou je naplňování ostatních potřeb, aby mohlo dojít k naplňování 

seberealizace (Maslow, 1943, s. 383). 

Vztah těchto potřeb se přímo promítá v práci téměř každého asistenta, se kterým byl 

veden rozhovor. V první řadě tedy hrála ve vstupních motivacích role zajištění vlastní 

potřeby seberealizace. U dětí pak šlo o rozvoj potřeby bezpečí, lásky a respektu. Pokud se 

dařilo u dětí rozvíjet naplňování takových potřeb, bylo možné začít pracovat na jejich 

seberealizaci, jejíž podstata spočívá v tom, že „čím člověk může být, tím musí být“ 

(Maslow, 1943, s. 382). Zdali je nutné u dítěte potřeba rozvíjet pocit lásky, respektu 

anebo bezpečí, je již otázkou individuální situace dítěte. Zmíněná individuální situace je 

pak mnohdy důvod, proč asistent chce setrvat při své práci déle, než skutečně musí. 

„Zůstával jsem tam jenom proto, že mi jedno to dítě odcházelo, tak jsem to chtěl dojet 

s ním.“ (Karel).  

Proměna podoby vykonávané práce se nakonec stala důvodem, proč se motivace ke 

spolupráci s organizací, která práci zaštiťovala, vytratila. „Pak dítě odešlo z projektu a já 

jsem si říkal, že nový dítě nechci. Už jsem v tom neviděl… nechci říct smysl, ale už mě to 

tolik nenaplňovalo ani nebavilo. A chtěl jsem nějakou práci na větší úvazek, což mi tohle 

nemohlo nabídnout … druhej kluk, kterýho jsem měl na starosti, na to začal kašlat“ 

(Karel). Karlovou motivací byla zřejmě potřeba trávit svůj čas efektivně a s možností 

vidět nějaký výsledek. Pokud se dítě nedostavovalo na schůzky, nebylo možné tuto 

potřebu naplňovat a práce s ním, stejně jako působení Karla v neziskové organizaci, byla 

raději ukončena, než aby se Karel cítil jako asistent zbytečně. Stejně tak působí na 

zklamání a touhu práci opustit i jiné faktory, které zabraňují naplnit seberealizační 

potřebu. Vyvolání pocitů podobných frustraci byl jeden z hlavních problémů, který se 

mezi asistenty vyskytoval. Je příjemné moci sledovat, jak se individuální práce v danou 

chvíli daří, ale nemá smysl, pokud nejsou vytvořeny podmínky pro to, aby práce měla 

smysl v dlouhodobém měřítku.  
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„To, co u mě vyvrcholilo úplně na konci bylo to, že když jsem viděl změny v tom dítěti 

během tý naší hodiny, viděl jsem pak na konci i to, že bez toho, aby se změnila ta jeho 

rodina, tak ta moje práce, co tam dělám, nemá takový plody a není tak efektivní bez 

zásahu do té rodiny“ (Vašek).  

Dokud se tento problém nevyskytuje nebo si ho asistent neuvědomuje, setrvává na své 

pozici a pomáhá neustále. Díky schůzkám s konkrétními dětmi se z obecné představy o 

pomáhající profesi stávají jasné subjekty, ke kterým může asistent přilnout a které 

považuje za produkt své práce stejně, jako může architekt nahlížet na svůj krásný dům. 

„Ze začátku jsem do toho šel tak jako idealisticky, že jdu pomáhat dětem a tak nějak jako 

abstraktní představa o konání dobra zatím co prostě, hned jako když už se člověk 

rozhodne, že v tomhle bude pokračovat, jsem si říkal, že je to spíš jako kvůli těm 

konkrétním dětem“ (Tonda).  

Méně důležitým faktorem, který způsobuje, že asistenty jejich práce těší a chtějí v jejím 

prostředí zůstat, je samo prostředí, které kolem nich vzniká. Je zřejmé, že práce asistenta 

přitahuje otevřené a příjemné lidi, kteří mají zájem bavit se a stýkat se s ostatními. 

Nepřerušovaná možnost sociálního kontaktu s vrstevníky je mezi asistenty vítaným 

benefitem a mluví o ní i jako o podpoře, které se jim v práci dostávalo. „Nejenom 

supervize, ale i to, jak jsme si mohli potom s ostatníma sednou a povídat. Často jsme si 

zase povídali o práci, ale hlavně už to nebylo tak anonymní a nucený. A hlavně mě to 

vždycky bavilo“ (Šimon). 

4.2.3 Opouštění 

„Holka, o kterou jsem se staral, už prostě potřebovala k sobě holku kvůli pubertě a 

nahradil jí starší kluk, co byl v projektu poslední rok. Moje druhý dítě pak už ani nechtělo 

chodit a ztratil o to zájem. Už jsem z toho odešel. Nechtělo se mi navazovat už několikátý 

vztah, a navíc se mi dostala příležitost v oboru“ (Šimon).  

Vzhledem k neodborné povaze asistentů a nižšímu věku, ve kterém práci vykonávali, se 

objevovali jako důvody odchodu: ztráta zájmu dítěte o poskytovanou pomoc, odchod 
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dítěte, o které jevíte delší dobu zájem, potřeba pracovat ve svém studijním oboru, nabídka 

jiné práce, ztráta motivace.  

Důvody jsou většinou velmi individuální a je jich různý počet. Jen ve výjimečných 

případech je důvod pouze jeden. Jedná se o sérii komplikací a příležitostí, které nakonec 

vyplní kapacitu asistenta takovým způsobem, že jedinec opouští pozici asistenta a hledá a 

využívá další možnosti. „Už mi holky odešly noo, chtěla jsem další dítě na starost, ale 

dostala jsem možnost rozvíjet jinej projekt, tak sem brala radši to. Už to teda nebyla 

práce s jedním nebo dvěma dětma, ale taky tam hodně komunikujeme.“ (Kiki). 

Možnost pokračovat v jiném oboru, respektive v oboru, který asistent studuje, je 

pravděpodobně nejsilnějším projeveným důvodem, který byl ostatními příčinami pouze 

podporován. „Pak mi nabídli luxusní práci v oboru a jenom jsem přemýšlel, kdy skončí 

školní rok a spolupráce s dětmi“ (Šimon). 

4.3 Překážky výkonu práce 

Jedním z nejhůře definovatelných aspektů práce asistenta se staly překážky, které se musí 

asistent při výkonu své práce překonávat. Z pohledu výzkumníka je definování překážky 

problematické zejména proto, že důvod jejich existence často spočívá v ochraně 

samotných asistentů. „Měl jsem často pocit, že jako často přeskakuju tu překážku, jako ty 

úřady. Vlastně OSPOD, ale nejenom OSPOD, ale i jako ta oficiální složka, která by nám 

měla pomáhat, tak vlastně vytvářela překážku, abychom mohli nějak relevantně bejt 

prospěšný“ (Jirka). Jak se později ukázalo, komunikace mezi asistentem a OSPOD byla 

obtížná, byrokratizovaná a vedená přes další pracovníky organizace proto, aby z ní byl 

asistent jakožto laik vyřazen. Jak podotkl asistent Prokop: „ale jinak jsem s orgány 

komunikoval minimálně, protože od toho jsem tam nebyl, od toho tam byla naše 

koordinátorka.“ Tento přístup se nemusí zdát v každém případě ideální, je však takto 

nastaven z toho důvodu, aby odborná komunikace nebyla přenechána na ne-odbornících. 

Pokud ovšem asistent zájem má a prokáže, že má na informace z výkonu své činnosti 

nárok, dostane se k nim rovněž sám, bez nutnosti jejich zprostředkování projektovým 
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koordinátorem, přímo od OSPOD. Získávání informací tímto způsobem je postupem, 

který dokáže práci asistenta usnadnit. Nejedná se však o postup, který by byl od asistenta 

nezbytně vyžadován. 

Jako překážka se může rovněž jevit bezvýchodnost situace, kterou se asistent snaží 

s dítětem řešit. Situaci svěřeného dítěte asistent zpravidla nemůže vyřešit, jelikož na to 

nestačí jeho pravomoc a neexistuje způsob, jak situaci dítěte trvale zlepšit. Jak je zmíněno 

výše, Vaškovi tato překážka práci tak znechutila, že ji opustil: „jsme se snažili věnovat tý 

škole, aby to tam zvládali, tak i když jim to šlo líp a líp tak jsme dospěli k tomu, že ta velká 

změna se neprovede bez toho, že by se to změnilo uvnitř té rodiny. A to je taková věc, 

kterou ty vlastně nemůžeš vůbec ovlivnit… Takže z té mé pozice jsem zasahovat nemohl a 

primárně to nebylo účelem a ani bych vlastně neměl.“  

Když se podaří asistentovi rozklíčovat situaci, která dítěti způsobuje problém a podaří se 

mu vyvolat diskuzi, může být svolána případová konference. Tu navrhuje OSPOD a jsou 

na ní zváni všichni lidé, kteří mají s výchovou dítěte něco společného. „Jde o asi 

nejsilnější nástroj, kterej jsem použila. Řekla jsem koordinátorce, co jsem zjistila, ta 

OSPODu, ten to vyděsilo a byla případovka. Pamatuju si, že to bylo poprvé, co by někdo 

otčímovi řekl, že se buď začnou jako rodiče chovat normálně a nechodit domů ožralý, 

anebo jim děti vezmou.“ (Kiki). Nutná byrokratizace však zpomaluje řešení situace 

zejména tím, že celý proces prochází přes více než jednu osobu. Každá z osob v článku 

musí situaci sama vyhodnotit jako kritickou a musí se rozhodnout k pokračování v dalších 

krocích. 

Jedinou jednoznačnou překážku, která nevedla pouze ke znepříjemnění práce, ale která 

způsobila, že práce musela být ukončena, byla popsána asistentkou Májou: „Dva roky 

jsem tam byla. No já sem nechtěla končit, ale nějakej zákon mi to nedovoloval.“ Mája 

pracovala v organizaci s pověřením k sociálně-právní ochraně dětí. S tímto pověřením 

mohou poskytovat sociálně-právní ochranu pouze osoby s úrovní vzdělání požadovanou 

zákonem. Pro doplnění tohoto vzdělání existuje podle §49a odst. (5) zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dvouletá lhůta, ve které je možné si potřebné vzdělání 
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doplnit. Do této lhůty se nezapočítává doba, kdy se pracovník přímo nepodílí na 

poskytování sociálně právní ochrany. Mája se tak bude moci vrátit k práci asistenta, až 

dokončí vysokou školu nebo až si doplní vzdělávání pomocí kurzů pro sociální 

pracovníky. 

4.4 Podpora práce asistentů 

„Já jsem to asi neviděl že by mi byly kladeny nějaký překážky, já jsem cítil podporu, 

myslím si, že to bylo na velmi profesionální úrovni, i tu byl nějakej servis poskytovaný 

nám asistentům, i nějaké to psychologické zázemí“ (Vašek). Asistenti při rozhovorech 

projevovali nad podporou, které se jim dostávalo, obecnou spokojenost. Dokonce na 

otázky, co by se dalo vylepšit nebo přidat, často odpovídali, že neví nebo se jejich 

odpovědi týkaly pouze výkonu funkce, která měla pomáhat. Prokop popisuje, že podpora 

sice existovala, ale nemohl ji využít, protože osoba, která ji měla poskytnout, nebyla 

dostatečně kompetentní: „já ze svého vlastního zájmu a volného času, a protože naše 

koordinátorka, která myslím nebyla tak kompetentní jako naše první koordinátorka, to 

nebyla schopná řešit, takže potom už to bylo jenom na mojí vlastní pěst.“ 

Práce koordinátora, který zprostředkovával kontakt mezi asistentem, rodinou a OSPOD 

však byla ve většině případů hodnocena jako ta nejdůležitější podpora a zdroj informací, 

které asistent měl. Podpora od koordinátora nespočívá pouze v obsahu práce, který 

vyplývá z jejího názvu. Informace nejenom předává, ale třídí je a rozhoduje, které 

informace se dostanou k jakému pracovníkovi, či jiné osobě zapojené v procesu, zdali se 

v konkrétních případech jedná o důležitá zjištění, anebo jestli jde o marginální záležitosti. 

Informace rovněž předává ve správnou chvíli a tak, aby práci asistenta nenarušoval, ale 

podporoval. „Já jsem to vlastně tak nějak nechtěl vědět a nečetl jsem si to (informace o 

situaci dítěte), protože jsem si říkal, že mi to přijde něčím moc vulgární, že je to zásah do 

soukromí a že když ten člověk bude chtít, tak mi to řekne sám … když jsem přišel a řekl 

jsem „Hele ten Mára dělá tohle, je to fakt divný“ a ona řekla: „No jo, teď se tam děje 

něco divnýho,“ tak ti to najednou začne dávat smysl. Že se na to dítě prostě míň zlobíš za 

ty kraviny, co dělá“ (Tonda). 
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Znatelným přínosem koordinátora je jeho přítomnost a možnost si nezávazně popovídat o 

situacích nastalých v čase stráveném s dítětem. Koordinátor, který z podstaty své práce 

zná děti, se kterými se jeho podřízení asistenti scházejí, může pomáhat pouhým 

vyslechnutím či lidským přístupem. „Myslím si, že největší podpora a opora byla 

organizátorka – teda koordinátorka. To byla asi největší podpora, kterou jsem vnímal. A 

supervize. … morální, psychická … nějaká možnost se vypovídat“ (Karel). 

Všichni informátoři vykonávali práci v organizaci, která poskytovala asistentům 

supervize10. Dle Hawkinse je účelem supervize provést interakci, která zvyšuje účinnost 

pomoci lidem (Hawkins a Shohet, 2004, s. 202). Gabura supervizi popisuje jako „metodu 

kontinuálního zvyšování profesionální kompetence poradce, vede pracovníka k 

samostatnému vykonávání profese, chrání klienta a současně chrání status profese nebo 

profesní skupiny“ (Gabura a Pružinská, 1995, s. 145). 

Vztah asistentů k supervizím poskytovaným organizacemi byl dvojí. Na jedné straně je 

asistenti popisovali jako neužitečný nástroj. „Měli jsme supervize, bylo to vcelku 

k ničemu. Čili supervize v hospodě, které jsme si dělali vzájemně jakožto asistenti, byly 

výrazně prospěšnější, protože nějakým způsobem mohla proběhnout ventilace a 

psychologická podpora.“ (Prokop). Neužitečnost supervizí je způsobená buď její formou 

účasti, kdy je supervize povinná i když ji není zapotřebí nebo osobou supervizora, který 

supervizi nedokáže vést ke spokojenosti účastníků. „Být schopný dostat nějakou zpětnou 

relevantní vazbu. Což mně přijde, že velice záleželo na osobě toho supervizora … 

některým supervizorům se to dařilo z daleka více než jiným.“ (Jirka). 

Na druhé straně byla supervize vnímána pozitivně a smysluplně. Její hlavní náplní bylo 

sdílet své situace s ostatními asistenty a rozebírat je s odborníkem, který supervize vedl. 

Asistent má při takových supervizích možnost získat pohled nejen odborníka, ale i sérii 

názorů od svých kolegů popisujících, jak by konkrétní situace řešili oni. „Zpětně, když si 

                                              
10 „Supervize znamená ve všech pomáhajících profesích zamyšlení se nad profesionálním konáním pracovníků, nad 

funkčností pracovních týmů a celého zařízení. Supervize jako jedna z metod pro pomáhající profese je zaměřena na 

podporu a pomoc všem pracovníkům, kteří prostřednictvím své práce působí na klienta.“ (Pražský, 2014) 



33 

 

to vybavuju, tak mám pocit, že byly fakt užitečný, to byla dobrá podpora ty supervize. Pro 

některé moje kolegy byly zásadní v tom, že fakt řešili něco složitýho.“ (Hynek). 

4.5 Autonomie asistentů 

Na základě znaků, které byly představeny v teoretické části této práce, je možné rozdělit 

osobnosti asistenta do tří obecných skupin, které pojmenovávám profesionální, semi-

autonomní a byrokratické. Jedná se o skupiny, jejichž definiční základy jsou položeny na 

tom, jaké zdroje informací asistenti využívají a jak informace z těchto zdrojů získávají, na 

využívání již známých a zavedených postupů a na způsobu práce se zpětnou vazbou.  

První skupina profesionálních asistentů se vyznačuje zejména nezajišťováním informací o 

klientovi dopředu. Asistentům spadajícím do této skupiny záleží na tom, aby klient 

informace předal sám. Osobní informace se tak asistent snaží dozvědět na základě práce 

se svým klientem. Postupy, které plánuje aplikovat při práci s klientem, si vytváří asistent 

sám a upravuje je dle individuálních situací, které nastanou v reálném čase. V případě, že 

je mu nějaký postup vytknut, přijímá informaci o chybných výsledcích své práce a 

aktivně se podílí na opravě postupu a na nápravě důsledků. „Snaha řídit mě byla. Ale jak 

říkám zvláště ze strany naší druhé koordinátorky, tak jsem ji poměrně úspěšně vzdoroval 

– ve vší slušnosti … snažila se mě řídit ve smyslu především tahání na supervize, na tyto 

vzdělávací věci. Já jsem na ně chodil kvůli respektu k ní a kvůli tomu … to bylo k ničemu. 

Pro mě,“ popisuje Prokop snahu svého nadřízeného ho ovládat. „Tak jsem musel tyto věci 

řešit sám.“ (Prokop).  

Druhá skupina semi-autonomních asistentů se vyznačuje samostatností práce a 

příležitostným získáváním informací jak o klientech, tak o možných postupech práce 

z ověřených zdrojů. Nechají si poradit, pokud je jim rada nabídnuta, ale postupy a 

informace aktivně nezjišťují. „Když jsem se na něčem zasekl, muselo se nějaké řešení 

vymyslet. Když se to stalo, když měla být supervize, tak to jsem se zeptal. Ale nebylo to 

tak, že bych vyčkával na radu.“ (Tonda). Jako hraniční zde působí přístup k informacím o 

klientovi. Asistent většinou informace dostane a je pouze na něm, zdali je využije, nebo 
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ne. Semi-autonomní pracovník informace zpracovává, čímž o klientovi získává 

informace, které se mu mohou pro práci s klientem hodit. Následně s nimi pracuje na 

profesionální bázi. „Informace mi prostě poslali, neptali se. Ale i kdybych měla na výběr, 

tak bych si je stejně nechala poslat,“ popisuje Mája svou zkušenosti s předáváním 

informací o přiděleném dítěti. 

Byrokratická skupina asistentů získává veškeré informace, které jí mohou být nabídnuté a 

aktivně se o ně zajímá. „Byla jsem se v kanceláři u nadřízený pořád ptát, co mám dělat a 

co můžu dělat a proč je moje dítě divný (smích).“ (Kiki). Případ asistentky Kiki je 

vzorovým příkladem byrokratické skupiny. Časté spoléhání se na postupy, které již byly 

ověřené a aktivní získávání informací od vedení pak vytváří úzkou spolupráci mezi 

asistentem a jeho manažerem. Manažer má prostřednictvím těchto postupů možnost práci 

asistenta lépe kontrolovat, je však nutné, aby sám byl dobrým vedoucím a aby dokázal 

předat informace a postupech funkčním způsobem, který zaručí jejich bezproblémovou 

využitelnost. Tato skupina je zastoupena mezi asistenty spíše minoritně. 

4.6 Asistent jako dobrovolník 

Všichni asistenti, se kterými byly vedeny rozhovory, byli za svoji práci finančně 

odměňováni a pouze jeden z asistentů přímo přiznal, že byl odhodlán odměnu odmítnout, 

kdyby na tom závisela existence organizace. Asistenti svou odměnu často vnímají jako 

první aspekt, kvůli kterému s prací začínají. Rozhovory o finanční odměně provázejí 

výrazy jako příjemný, či spravedlivý. „Asi bych to nedělal zadarmo, ale ta práce mě moc 

bavila a dávala smysl. Ta užitečnost mi stála za to, že to bylo spíš takový jenom kapesný.“ 

(Šimon).  

Nastavení organizací, ve kterých asistenti pracovali, podporuje manažerský model 

dobrovolnictví. Vzhledem k převisu zájemců o pozici asistentů si mohou organizace často 

vybírat. Organizace „vybíraly asistenty ke konkrétním dětem a myslím si, že si prostě 

řekly, že se někteří uchazeči nehodí k těm konkrétním dětem.“ (Karel). Jak je uvedeno 
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výše, organizace však byly po většinu času připravené poskytnout asistentům podporu, 

kterou by mohly od svých nadřízených potřebovat. 

4.7 Rozhodování v situaci 

Práce asistentů zjednodušeně spočívá v rozhodnutích, jaký postup, v jakých situacích 

bude aplikován. Jak je výše zmíněno, na práci liniového pracovníka lze nahlížet dvojím 

způsobem. Pohled prostřednictvím vztahu stát – pracovník, nebo vztahu klient – 

pracovník se však netýká pouze způsobu, jakým jsou jednotlivé situace při práci asistenta 

rozhodovány a řešeny. Během rozhovorů vyšlo najevo, že dle tohoto konceptu funguje i 

samotné rozhodování asistentů při sestavování postupu práce. Každý z asistentů je 

rámován právními a morálními normami. Asistent, pro něhož bude mít větší význam 

vztah formy stát – pracovník, více lpí na těchto normách, přemýšlí v jejich intencích a 

více se drží doporučovaných postupů. Druhý typ asistenta, který vnímá spíše vztah klient 

– pracovník, se bude zaměřovat primárně na situace, které se musí aktuálně řešit, a 

případným normám bude přizpůsobovat teprve postup, který si nastaví.  

Mezi dotazovanými bylo uvědomění si vztahu pracovníka vůči státu výjimečné. „Nebyla 

jsem tam jenom já jako Mája, která pracuje támhle s Pájou, ale zároveň jsem byla 

nějakým nástrojem, který ten stát zajišťuje tak, že mu dává peníze a tím zajišťuje tu péči o 

tyto lidi,“ popsala svůj vztah vůči státu Mája. Častější je však uvědomování si sebe jako 

poskytovatele služby pro klienta, který je na místě právě pro vzniklou situaci, kterou je 

třeba řešit, bez ohledu na zřizovatele služby. „Tak si vždycky říkám, že když tam jako seš a 

nějak s nima … tak můžeš trošku jako snižovat tu šanci… že budou dál dělat to co dělali 

jejich vrstevníci, kteří jsou ve vězení a tak. A vůbec jsem to nevnímal jako v souvislosti se 

státem. Né jako institucionálně, prostě spíš jako nějaká struktura, kterou prostě lidi 

dělaj.“ (Tonda). 

5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo nahlédnout na práci asistenta podporující vývoj dětí v 

sociálně slabých podmínkách, tuto práci zmapovat pomocí zprostředkované žité 
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zkušenosti asistentů a popsat klíčové koncepty, které se při výkonu jejich práce vyskytují. 

Analýza rozhovorů s asistenty odhalila nejenom podobu práce asistentů a jejich motivy 

práci vykonávat, ale i překážky, které musí překonávat a podporu, kterou mohou v rámci 

své práce získat.  

Bylo zjištěno, že motivace asistentů je převážně složena z vnějších i vnitřních motivů. Pro 

vstup do prostředí asistentské práce je významná jak motivace vnitřní, tak motivace 

vnější. Prvky vnější motivace mají častěji vliv na započetí práce společně s vnitřní 

motivací, zatímco pro setrvání v asistentském prostředí je zpravidla významná zejména 

motivace vnitřní. 

Hlavní změnou v motivaci je její úbytek s postupem času. S přibývajícími překážkami a 

uvědomováním si jich asistenti postupně přichází o jednotlivé motivy pro setrvání, dokud 

nesetrvávají pracovat jako asistenti kvůli konkrétním případům, které mají na starost. 

Tuto motivaci většinou ruší změna přístupu dítěte, či vlastní potřeba posunout se dále ve 

svém životě. 

Mezi překážky, se kterými se asistenti potýkají, patří převážně nastavení komunikace 

mezi nimi samotnými a státními organizacemi. Byrokratické postupy a nutnost jednat 

prostřednictvím více osob práci asistentům znesnadňují, i když ji sami asistenti vnímají 

jako vlastní ochranu. Neméně významnou překážkou je lidský faktor projevující se 

v neschopnosti těch, na jejichž práci se musí asistenti spoléhat. Neplnění vlastních úkolů 

v dostatečné kvalitě přenáší na asistenty práci navíc. Pokud na tuto práci nejsou asistenti 

vyškoleni, nedělají ji, nebo ji dělají špatně. Terminující překážky pak nastavuje striktní 

legislativa určující minimální vzdělání asistentů. 

Analýza rovněž odhalila prostředky podpory, která je asistentům poskytována. Podpora, 

kterou asistenti vnímají, převážně závisí na lidském faktoru. Sami asistenti tak podporu 

využívají pouze v situacích, kdy se jim jí dostává od dostatečně schopných jedinců. 

V případě, že lidský faktor selhává a podpora není zprostředkována dostatečně kvalitně, 

asistenti ji vnímají jako zbytečnou. 
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Práce asistentů podporující vývoj dětí v sociálně slabých podmínkách vykazuje aspekty 

profesionalismu. Asistenti pracují ve vysoké míře autonomně a spoléhají se na vlastní 

zkušenosti získané v rámci vlastní praxe. Málokdy převládají znaky byrokratismu a sami 

asistenti ho ve svých popisem spíše vylučují. 

Prvky byrokratismu by však bylo možné najít v práci manažerů nadřízených asistentům, 

kteří jim práci zadávají a řídí ji. Vytvářejí tak manažerský model dobrovolnictví. Vztah 

asistentů a manažerů je založen na spolupráci, předávání informací a podpory. 

Neméně významným poznatkem je, že se asistenti necítí být součástí státní podpory 

poskytované dětem. Prostředí organizací převážně vytváří dojem, že je asistent na místě 

pro svého klienta. Jedná se o aspekt, který podporuje vnitřní motivaci asistentů práci 

vykonávat a setrvávat v ní. 

V budoucnosti bych rád výsledky tohoto výzkumu rozšířil o srovnání s dalšími profesemi, 

jejichž pracovníky lze označit za liniové pracovníky. Prohloubení rozhovorů by mohlo 

vést k odhalení dalších konceptů, které zůstaly v rámci mého zkoumání skryty.  
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7 Příloha 

Příloha č. 1 – profily informátorů 

 

Tonda – Mladý srdečný muž 

• Po praxi asistenta odešel budovat kariéru do korporátu 

Hynek – Student filosofie 

• Práce asistenta se mu přechodila a chtěl se posunout dál 

Mája – Nejmladší z informátorů 

• Jejím snem je pracovat jako speciální pedagog 

Karel – Po vyzkoušení studia humanitního oboru odešel studovat IT 

• Práce asistenta ho po delší době přestala bavit 

Jirka – Absolvent psychologie  

• Rád studuje. Asistenta přestal dělat, protože přestal vidět v této formě práce smysl 

Prokop – Věčný pohodář 

• Asistenta přestal dělat, aby mohl odjet do Austrálie. Po návratu učí na základní 

škole 

Vašek – Student mikrobiologie 

• Práce ho na jejím konci demotivovala, odešel se raději věnovat naplno svému 

oboru 

Kiki – Veselá slečna, co si z ničeho nedělá hlavu 

• Když její děti přestaly být cílovou skupinou její práce, šla budovat další projekt 

Šimon – Pragmatický student 

• Prostředí asistentů opustil, aby se mohl věnovat studiu a budování kariéry 
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