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1) Aktuálnost tématu 
Autor se věnuje aktuálnímu tématu, a to práci asistentů s dětmi vedenými v evidenci orgánu sociálně-
právní ochrany dětí. Autorův pohled je inovativní, jelikož těžištěm jeho zájmu je nejen podoba práce 
asistentů, ale i samotné motivy a překážky této práce, a to z pohledu asistentů. Role asistentů je velmi 
významná, avšak zatím nebyl věnován dostatek prostoru jejich vyjádřením.   
 
2) Cíle práce, výzkumné otázky a jejich naplnění 
Autor si stanovil cíl: „zaznamenat podobu práce asistenta a popsat přístupy a problémy, které 
se v jeho práci vyskytují.“ (str. 8) Jak je uvedeno již výše, autor se zaměřuje na pohled samotných 
asistentů, a to pouze těch, kteří danou práci v současné době již nevykonávají. Tento přístup 
se ukazuje jako přínosný, jelikož s časovým odstupem jsou ex-asistenti schopni hlubší sebereflexe.  
Autor si stanovil výzkumné otázky v souladu s vymezeným cílem. Cíle i výzkumné otázky 
se podařilo autorovi naplnit. 

 
3) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 
Autor vychází z konceptu liniového pracovníka, který je v rámci bakalářské práce uspokojivě popsán, 
kdy je rozlišen tzv. byrokratický a profesionální liniový pracovník. Autor rovněž blíže popisuje 
pojmy motivace a dobrovolnictví, které s prací asistentů úzce souvisí.  
Aplikace vybraných teoretických východisek je rovněž uspokojivá. Autor se k nim v analytické části 
hojně vrací a vztahuje k nim výsledky svého výzkumu. 

 
4) Metodologie 
Velmi oceňuji, že autor začíná metodologickou kapitolu popisem svých motivů k danému výzkumu. 
Jelikož má za sebou osobní zkušenost s prací asistenta, je tato sebereflexe a přiznání vlastních 
pohnutek k výzkumu velmi přínosná.  
Autor zvolil kvalitativní výzkumný přístup, přičemž realizoval polostrukturované rozhovory s devíti 
bývalými asistenty. Nahrávky rozhovorů a jejich přepisy byly následně analyzovány. Autor sebraná 
data okódoval a na základě podobnosti je slučoval. V bakalářské práci bohužel není jasně popsáno, 
které kódy byly používány a jak byly slučovány. Názvy podkapitol (tj. předmět výkonu práce, 
pracovní motivace, překážky výkonu práce apod.) napovídají, že každá podkapitola je věnována 
jednomu z kódů, ale jde pouze o mou domněnku.  
I přes výše uvedené nedostatky však musím konstatovat, že autorovi se podařilo naplnit stanovený cíl 
a uspokojivě zodpovědět výzkumné otázky. Autor rovněž vhodně pracoval s odbornou 
metodologickou literaturou a až na proces kódování detailně popisoval svůj výzkumný přístup, 
a to včetně jeho limitů.  

 
5) Využití literatury a dat 
Seminární práce se opírá o dostatečné množství české i zahraniční odborné literatury. Autor však 
v práci uvádí málo empirických dat věnovaných dané problematice. V úvodu práce (str. 9) je uveden 



 

 

 

počet dětí v evidenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, ale více dat práce neobsahuje. 
Pro detailnější popis dané problematiky by bylo vhodné uvést např. počet organizací pracujících 
s ohroženými dětmi, počet asistentů v ČR apod. (Pokud tato data nejsou dostupná, je relevantní i tato 
informace). Desk research je tedy z mého pohledu nedostatečný. 

 
6) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace 
Autorova argumentace je kvalitní. Autor se vhodně opírá o odbornou literaturu a data z vlastního 
výzkumu. Bohužel chybí opora v sekundárních datech (např. dostupná data, veřejně-politické 
dokumenty a výzkumy). 

 
7) Formální úprava a jazyková stylistika 
Formální úprava seminární práce je velmi dobrá. Práce má rovněž kvalitní jazykovou i grafickou 
úroveň. Pro příště bych jen poradila zaměřit se na samohlásky samostatně stojící na konci řádku 
(např. spojka a) a použitím tzv. tvrdé mezery je „svázala“ s následujícím slovem.   

 
Otázky na autora: 

 
• Co by pomohlo překonat zjištěné překážky v práci asistentů? 
• Jakou roli má stát (potažmo orgány sociálně-právní ochrany) v práci asistentů? Jak ovlivňuje 

(či by mohl různými nástroji ovlivňovat) podobu jejich práce?  
• Co Vás nejvíce překvapilo během psaní bakalářské práce či během realizace 

polostrukturovaných rozhovorů? Narazil jste na nějakou informaci, která Vás zaskočila 
či překvapila?  

 
 
 
 
 
 

 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „B“. 
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