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Tato bakalřská práce má jasně vymezený cíl a téma, celé je to vymezeno rámcem osobní asistence
v organizaci Hewer, ve středisku Praha 2. Své téma má autorka podložené vlastní klinickou
zkušeností v oblasti osobní asistence.
Teoretická část práce vymezeuje pojmy vztahující se k sueprvizi a jejich formám. Toto vymezení i když stručné, lze považovat za vcelku zdařilý přehled, který vychází z dostupné odborné
literatury. Zcela na místě, v opozici (ale nikoliv protikladné) k tomuto pojmu věnuje se autorka
sociálním službám, jejich legislativnímu vymezení a logicky se dostává ke vztahu standardů kvality sociálních služeb a úlohy supervize.
Dotazníkové šetření má přiměřené metodologické náležitosti. Bylo by jistě zajímavé uvažovat
nad skutečností, že z celkového počtu 27 osobních asistentů jich dotazníky vyplnilo 11. Autorka
správně uvádí, že výsledky dotazníkového šetření jsou pouze obrazem vztahu asistentů k superivizi v organizaci Hewer ve středisku Praha 2. Opět mne ala napadá, jak dalece je tento vztah
již vyjádřen pouze 41 % těch, kteří dotazníky vyplnily a 59% těch, kteří jej nevrátily (tedy dvě
pětiny proti třem pětinám). Snad, kdyby autorka více rozvedla okolnosti, souvísející s prezentací
dotazníků, mohl být rozsah práce více odpovídající tomuto formátu.
Nicméně cíl práce, tak jak byl deklarován, byl přiměřeně splněn. V závěrečném shrnutí je uvedeno, že vzhledem k malému počtu vyplněných dotazníků, není možné považovat zjištěné údaje
za reprezentativní ani v rámci organizace Hewer. Jako velmi zajímavý považuji rozhovor se supervizorkou, zejména pak její názor na povinno, či volitelnou supervizi. (”Já bych jí brala jako
dobrovolnou věc a především jako výsadu.”.... str. 33)
Při práci s literaturou bych měl pouze námitku k citaci elektronických zdrojů, krom slova online,
je třeba doplnit i datum stažení. Rovněž používání výrazu Tamtéž (např. str.21) je vhodné tehdy,
pokud citovaný pramen je uveden na téže stránce.
Navrhované hodnocení: C
Zdůvodnění, závěr:
Práce odpovídá celkovým zpracováním nárokům na tento druh práce, má 58 stran, včetně seznamu literatury a bez příloh. Značení příloh neodpovídá zcela formálním náležitostem.Seznam
literatury obsahuje dostatečné množství titulů, Autorka nabízí zajímavou sondu zabývající se
náplní práce a potřebností pozice supervizora pro práci osobních asistentů.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
a) Mohla by autorka blíže objasnit okolnosti distribuce dotazníků a jaké má vysvětlení pro menší
účast respondentů ?
b) V jakém směru lze vnímat supervizi jako možnost vzdělávání osobních asistentů ?
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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