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Téma, které si autorka vybrala pro svou bakalářskou práci, je zajímavé, zároveň ho považuji
za důležité. Vztah osobního asistenta a klienta přináší různá úskalí, jistě je v něčem specific-
ký. Např. otázka profesionálních hranic a moci pracovníka v pomáhajících profesích je hodně
diskutována a v souvislostech, které autorka popisuje, je stěžejní.
Cíl práce je hodně obecný - zjistit, zda je vztah osobního asistenta a klienta něčím specifický.
Myslím, že odpověď na tuto otázku je zřejmá, vyplývá už z toho, že každý vztah je specifický.
Jistou specifičnost se autorka pokusila vyjádřit pomocí hypotéz, které jsou uvedeny už v úvodu
textu (s. 3). I ty jsou ale hodně obecné a výsledek se dá předem tušit. Hypotézy č. 1 a 2 nemusí
potvrzovat specifičnost popisovaného vztahu. V pomáhajících profesích se klient často může stát
závislým na sociálním pracovníkovi, stejně tak sociální pracovník může cítit (a předpokládám,
že i cítí) zodpovědnost v každé roli. V hypotéze číslo 3 je nejednoznačný výraz ”v průběhu času”.
Práce je sestavena z teoretické a praktické části, káždá obsahuje dvě kapitoly. V teoretické části
se v kapitole 1 studentka věnovala problematicke osobní asistence jako takové. V literatuře, pře-
devším v publikacích Hrdé, našla různé informace, ze kterých práci sestavila. Kapitola obsahuje
důležité údaje, není ale zřejmý jejich k praktické části a k cíli práce. To neplatí o kapitole 2, ve
které jsou popsány některé možné aspekty vztahu mezi osobním asistentem a klientem. Po pře-
čtení praktické části se čtenář dozví, že všechny popsané prvky se ve vztazích opravdu objevují,
explicitně to není vyjádřeno.
Praktickou část zpracovala autorka na základě výzkumumezi klienty osobní asistence a osobními
asistenty. Použila polostrukturované rozhovory, respondenty byli tři klienti a tři osobní asistenti.
V první kapitole praktické části je popsána metodologie šetření, konkrétně vymezení problému
a uvedení a zdůvodnění otázek pro rozhovor a také velmi stručný popis ”výzkumného vzorku”,
tedy představení respondentů (věk a diagnóza klientů).
Doslovný přepis rozhovorů je v přílohách. V textu práce jsou zařazeny jen odpovědi na stěžejní
otázky (celkem 7). Autorka nejprve části rozhovorů parafrázuje, resp. cituje doslova, nakonec
stručně shrnuje odpovědi na otázky. Zároveň se vrátila k hypotézám z úvodu, konstatovala, že se
naplnily. Na tomto místě se potvrdilo, že hypotézy jsou víceméně formální. Autorce stačily široké
odpovědi. Z poměrně rozsáhlých rozhovorů využila nakonec jen malou část. Myslím, že by větší
efekt mělo, kdyby s hypotézami vůbec nepracovala a z dotazníků vybrala a komentovala různé
zajímavé odpovědi, které se objevily, ale protože přímo nesouvisí s hypotézami, zcela zapadly.
To je škoda. Jestli jsem to dobře pochopila, tak respondentka A3 práci osobní asistentky už 9 let
nevykonává. Nebyl tedy její pohled po tolika letech zkreslený?
Po formální stránce je práce v pořádku. Chyby se objevují, ale v nijak alarmující míře. Jedná se
o chyby v interpunkci, na některých místech je nadbytek ukazovacích zájmen. Práce s literaturou
je průměrná, odkazy na citace jsou v pořádku. Seznam zdrojů odpovídá potřebám bakalářské
práce, neobsahuje žádný cizojazyčný titul. Chybí údaje o publikaci Musila, v seznamu je uvedeno
jen jméno.
Práce byla konzultována: vůbec
Navrhované hodnocení: C
Zdůvodnění, závěr:
Ocenit je třeba rozsáhlé šetření, které autorka provedla. Doslovný přepis rozhovorů je zařazen
do příloh, čtenář tedy vidí, kolik materiálu autorka nashromáždila. Autorka postupovala dobře
metodologicky, když formulovala cíl a hypotézy a následně v rozhovorech hledala jen argumenty
pro či proti hypotézám. To je samo o sobě v pořádku. Problémem je přílišná obecnost hypotéz,
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autorka předpokládá něco, co je téměř samozřejmé. Zajímavé údaje z rozhovorů byly pak pře-
hlédnuty. Explicitně není zřejmá souvislost mezi teoretickou a praktickou částí.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
V teoretické části píšete o moci sociálního pracovníka na klienta. Objevil se tento fenomén i
v rozhovorech s respondenty? V jaké souvislosti? Je považován za výhodný, resp. nevýhodný?
Co bylo konkrétním přínosem pro vás (z celé práce, z šetření)?
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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