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Text posudku:  

 

Autorka se v bakalářské práci zaměřila na oblast  sociálních služeb a supervize. Za cíl si 

stanovila zjistit znalosti , motivaci a dovednost využívat supervizi  pracovníků v sociálních 

službách v zařízení, které poskytuje osobní asistenci. 

V obecné části práce autorka představila supervizi, popsala  její funkce a formy,  realizační 

proces, zabývala se také otázkou kvalifikačních požadavků pro výkon profese supervizora. 

 Při popisu sociálních služeb , vymezení  pojetí a činností osobní asistence, 

požadavků na odbornou způsobilost k jejímu  výkonu vycházela ze zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách. Upozornila na „úskalí profese “, na některé konfliktní situace, kterým 

osobní asistenti musí čelit, zmínila syndrom vyhoření a syndrom pomáhajícího. Velmi stručně 

naznačila také  téma etických aspektů a profesních hodnot ve vztahu k sociální práci a osobní 

asistenci. 

 Podpora profesního rozvoje pracovníků úzce souvisí  s kvalitou sociálních služeb, 

autorka  seznámila s obsahem standardů kvality a  vysvětlila souvislosti se  zajištěním 

supervize v sociálních službách. 

 V praktická části bakalářské práce autorka vychází ze zkušeností a praxe o.s. Hewer, 

které  působí v rámci ČR  a prostřednictvím  středisek v krajích a v Praze   poskytuje  sociální 

službu osobní asistence. Při popisu aktivit  vycházela autorka z dokumentace a materiálů 

organizace, zaměřila se  zejména na způsoby podpory  a dalšího vzdělávání osobních 

asistentů.  Podmínky pro zajištění supervize  pro osobní asistenty autorka zjišťovala v ve 

středisku o.s. Hewer v Praze 2. Využila rozhovor   se supervizorkou  organizace a 

dotazníkové šetření , kterým oslovila osobní asistenty. Informace získané  od supervizorky se 

týkají jak střediska v Praze 2 tak i celé organizace,  oslovení osobní asistenti působí pouze ve 

středisku v Praze 2. Do šetření se zapojilo 11 respondentů z 27 oslovených. Získané odpovědi 

autorka vyhodnotila, zpracovala graficky a doplnila komentáři. Ze šetření vyplývá, že  většina  

respondentů má představu o významu supervize a umí ji využívat. 

 
 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Zdůvodnění, závěr: 

 

 Autorka si pro bakalářskou práci zvolila aktuální a pro praxi  potřebné téma.  

V obecné části práci prokázala  uspokojivou úroveň znalostí  o supervizi, sociálních službách 

i osobní asistenci. 

 Vzhledem k tomu, že supervize pracovníků v sociálních službách  ve středisku o.s. 

Hewer v Praze  byla stěžejním tématem a cílem předkládané  práce považuji způsob 

zpracování praktické části  za poněkud povrchní. Prolínání  popisu podmínek v rámci celé 



organizace a konkrétního střediska  ubírá na přehlednosti.  Podmínky  pro zajištění supervize 

v organizaci jsou pouze naznačeny  v některých bodech  z obsahu kontraktu, který je součástí  

standardu o profesním rozvoji zaměstnanců. Poněkud zarážející jsou  požadavky  vedení 

organizace na informace  k osobám supervidovaných. Metodické  materiály „desatera práv 

klienta a osobního asistenta“  přímo nesouvisí se supervizí. U přepisu rozhovoru se 

supervizorkou v příloze autorka a zřejmě zapomněla  připojit také informovaný souhlas. 

 Grafické zpracování práce a celková úprava jsou na velmi dobré úrovni. Autorka 

yužila dostatečné a relevantní  zdroje, odkazy na literaturu, citace a bibliografické údaje uvádí 

v souladu s požadavky. 

 
 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

1) Vysvětlete význam a obsah kontraktu  o poskytování  supervize v organizaci. 

2) Vysvětlete etické  zásady supervize. 
 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: D-uspokojivě  

 

 

 

V Praze dne 14.6. 2013 
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