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Tématem práce je osobní asistence jako novodobá sociální služba. 

Autorka se ve své práci zaměřuje na určitá specifika, která se v této 

sociální práci nacházejí a to především ve vztahu klienta a osobního 

asistenta. Cílem práce je zjistit, zda ve vztahu klienta a osobního 

asistenta existují konkrétní specifika, která se v jiných 

interpersonálních vztazích nevyskytují. V úvodu práce jsou 

předloženy 3 hypotézy, které mají být z tohoto pohledu ověřeny.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická 

část se skládá ze dvou obsažných kapitol. V kapitole „Osobní 

asistence“ je vysvětlen pojem osobní asistence, historie vzniku této 

pozice, vysvětluje se legislativní vymezení, jsou představeny základní 

2 typy osobní asistence a osobnostní a profesní předpoklady, které 

jsou nezbytné pro výkon osobní asistence. Ve druhé kapitole autorka 

velmi fundovaně zpracovává různé pohledy na osobní asistence, 

věnuje se citlivým tématům v profesionální oblasti jako je důvěra, 

sympatie a emoce v profesionálním vztahu. Velmi zajímavě je 

zpracována část, která se věnuje moci ve vztahu a nebezpečí tuto moc 

zneužívat.   

Praktická část zpracovává šetření, které probíhalo formou rozhovorů s 

klienty a s osobními asistenty. V úvodu praktické části autorka 

nastiňuje výzkumný problém, popisuje metodiku výzkumu a 

vysvětluje cíl výzkumu. Jsou zde rovněž představeny výzkumné 

otázky a je popsáno, jak byli respondenti vybíráni. Výzkum byl 

založen na rozhovorech. Autorka v závěru předkládá souhrn odpovědí 

všech respondentů.  

 

Práce je, zvláště v části teoretické, zpracována seriózně, načerpané 

informace jsou jasně řazeny do kapitol – jako je vysvětlení pojmů, 

představení legislativních předpisů, popis pracovní činnosti a náplně 

práce až po připomenutí problémů, které mohou v dané oblasti nastat. 



Z práce je poznat, že autorka se dobře teoreticky seznámila s danou 

problematikou, čerpala z vhodně volené dostupné literatury; 

s literaturou zachází vhodně, citace jsou dobře vkládány, autory uvádí.  

Zpracování praktické části je nevyrovnané v porovnání s rozsahem  

dotazníkového šetření. Závěrečné shrnutí, že se hypotézy potvrdily, je 

velmi zjednodušené. Chybí přehlednější zpracování získaných dat. 

Čtenář musí uvedené odpovědi stále porovnávat, což působí 

nedokončeně. Ve srovnání s teoretickou částí, není z praktické části 

vytaženo maximum, které by se za získaných informací dalo dostat. 

Rozhovorů, které jsou uváděné v příloze, je poměrně hodně a přesto 

nevnášejí větší vhled do zpracovaných odpovědí ani nerozšiřují 

informační hodnotu výzkumu.   

 

 

Práci hodnotím stupněm velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze dne 15.6.2012                                          Eva Klípová 

 

 

 

 

 

Jak se projevuje moc ve vztahu klienta a osobního asistenta? 

Kdy se začala užívat služba osobní asistence v naší zemi? 

Kdo je to paní Jana Hrdá? 

 


