
Posudek vedoucí bakalářské práce Aleny Žižkové: 

Zkušenost osobní asistentky s lidmi s postižením  (FHS UK říjen 2008) 

 
Posuzovaná bakalářská práce přináší sdělení zkušenosti z  činnosti osobní asistentce,  jež pěti 

klientům s těžkým tělesným a zdravotním handicapem poskytovala po dobu jednoho roku její 

autorka, Alena Žižková. 

Práce má formálně správnou strukturu, tzn. teoretickou část, obnášející zpracování literatury a 

vytčení cíle zkoumání, a praktickou část. Ta je uvedena popisem metody zkoumání a dále je 

empirická část rozdělena na tři části:  představení respondentů, do nějž je zakomponováno sdělení 

o autorčině působení v rámci osobní asistence. Následuje poměrně obsáhlá část, v níž jsou 

zachyceny životní příběhy,  ilustrované a doložené výpověďmi z mnohých rozhovorů. Z těchto 

příběhů jsou extrahovány některé aspekty, jako např. vzdělání, rodinné podmínky, životní cíl a 

očekávání, odpovědnost za svůj život, vztah k druhým (zdravým) lidem, atd. a popsány. Konečná 

část, neboli vyhodnocení výpovědí a pozorování, představuje pokus o zobecnění poznatků a 

doložení, potvrzení a provázání těchto poznatků s prostudovanou literaturou. Co se metody týká, 

tak i přes jakési teoretické uchopení postupu v podobě zakotvené teorie, však spíše než o nějaký 

připravený a pravidly vedený výzkum šlo o prosté zúčastněné pozorování, vycházející z očekávání 

toho, co každé jednotlivé setkání s klientem přinese nového,  ale většinou z překvapení z toho, že 

je vše jinak, než bylo pro setkání plánováno.  

Jako vedoucí této práce mohu říct, že práce vznikala velmi nesměle a poměrně dlouho. Zpočátku 

autorka k tématu jako by neměla co říct, nevyznala se v něm, necítila ho. Poměrně dlouho si 

zvykala na to, nechat svůj cit i myšlenky ovlivnit prostředím, které pro ni bylo zcela nové a 

neznámé, neboť dosud se s nikým takto těžce postiženým  nebyla nucena setkat, nebo neměla 

příležitost do života handicapovaného člověka nahlédnout.  

Po roce úsilí, když je tato práce konečně pohromadě, ji hodnotím takto:  Slabší stránkou této práce 

je poměrně těžkopádné zacházení a literaturou, proto některá klíčová témata ve vyhodnocení 

výzkumu příliš nevyniknou, např. Turnerova liminarita. Dokonalé není ani vnoření se do životních 

příběhů, i když mnohé zajímavé až dojímavé výsledky zjištění jí nelze upřít, stejně tak jí nelze 

upřít vynaloženou práci, jež hlavně spočívala v intenzivním prožití událostí. Je ale potřeba ocenit 

upřímný jazykový styl, který nezakrývá obtížnost cesty, na kterou se autorka vydala, a příjemný 

literární způsob referující o vlastní reflexi zkušenosti. Vcítit se – to se autorka při příležitosti psaní 

této práce naučila, či přinejmenším se v něm zdokonalila.  

Práce je hodna obhajoby, při které navrhuji hodnocení známkou 2, ve výši 30 bodů.  

                                                                                                                           Eliška Pincová 



 


