
PŘÍLOHY 

Příloha č.  1 - Otázky do rozhovoru 

1. Kolik let praxe máte? 

2. Jaké je Vaše vzdělání v oblasti pedagogiky?  

3. Kdy poprvé jste měl/a ve třídě žáka se SVP? Byl poskytnut i AP? 

4. Jakou SVP žák má a od kdy je ve Vaší třídě k dispozici AP? 

5. Spolupracoval/a jste po dobu své praxe i s jiným AP? Jaká byla spolupráce? 

6. Jaké činnosti vykonává AP při vyučování?  

7. Plánujete výuku společně, resp. přichází AP i s vlastními návrhy? (Prosím příklad) 

8. Je třeba, aby u jedince se SVP byl AP přítomný v každé hodině? 

9. Jak probíhá spolupráce s AP ve třídě a mimo ni? (Co byste změnil?) 

10. Co je podle Vás nejdůležitější pro výkon profese AP? (Jaké vzdělání by měl AP mít?) 

11. Myslíte, že je AP ve třídě vždy přínosem?  

12. Co pro Vás bylo nejtěžší, když jste ve třídě měl/a dítě s SVP a nebyl přítomný AP? 

13. Měli by AP být lépe ohodnoceni za odvedenou práci? 

  



Příloha č.  2 - Rozhovor s TU 1 

1 Kolik let praxe máte? 

„Přibližně 17 let, protože jsem vlastně byla doma s dětma.“ 

2 Jaké je Vaše vzdělání v oblasti pedagogiky? 

„Mám aprobaci na 1. stupeň, takže učitelství prvního stupně.“  

3 Kdy poprvé jste měl/a ve třídě žáka se SVP? Byl poskytnut i AP? 

„To si pamatuji přesně, po prvé to bylo v roce 2013 a byla to holčička s dyslexií. Ale 

asistenta neměla, to vůbec. V té době tady ještě asistenti nebyli. Tehdy tu byl jeden 

asistent u chlapce s autismem, ale to byl vlastně asi první případ tady ve škole, to 

může být tak 4 roky. Jinak se k dětem nedávali asistenti, to byly vlastně vypracovaný 

individuální vzdělávací plány a podle těch se teda jelo, ale jinak v té době nebyli 

asistenti obsazovaný.“ 

4 Jakou SVP žák má a od kdy je ve Vaší třídě k dispozici AP? 

„Chlapec už přišel s tím, že bude mít asistentku od první třídy.  

No ono je to tak, že teď nám přijde papír z poradny rovnou s pokyny, co s ním máme 

dělat a jak s ním máme pracovat, ale není tam přesná diagnóza jako dříve, takže mi 

nevíme, co přesně mu je. Ale ze školky přišels ním, že má LMR. No, popravdě, já 

mám na tohle jeden názor. Pakliže má dítě mentální postižení, tak si myslím, že by 

sem chodit nemělo. Když je třeba lehoučký a stačí to jen „doťuknout“ tak ano, 

a tenhle chlapec, zatím vše stihá, tak v tom problém nevidím. Stejně tak ho nevidím 

ani u tělesného nebo zrakového postižení, protože dětem ta hlavička dobře myslí, ale 

myslím si, že „XY“ nebude stíhat, že to bude horši. Už teď se občas vyskytují 

problémy, ale tím že chlapec má jen lehké mentální postižení, tak se to zatím dá 

zvládnout. a když jedeme tímhle systémem, tak je pro něj asistent určitě potřebný, 

protože samostatně je to špatný. i na zapisování úkolů nebo jinou organizace 

potřebuje tu dopomoc.“ 

5 Spolupracoval/a jste po dobu své praxe i s jiným AP? Jaká byla spolupráce? 

„Jo, spolupracovala jsem s dalšíma dvěma nebo třema. Já si teda stěžovat nemůžu, 

musím říct, že jsem měla štěstí a všechny ty ženský byly dobrý, vyhovovaly mi 

všechny.“ 

 



6 Jaké činnosti vykonává AP při vyučování?  

„Téměř všechno. Pomáhá tomu žákovi, což je priorita. Pomáhá ostatním žákům, 

pomáhá mně, rozdat papíry, sešity a tak. Kde vidí, že je potřeba pomoct, tak skočí 

a pomůže. On je tu sice pro toho žáka, žák dostal přidělenou asistentku, ale je to 

asistent pedagoga, takže on má chodit a pomáhat ostatním, vždy dle situace. Když je 

potřeba, uděláme to tak, že já si sednu k žákovi a ona pracuje s tou třídou, když je to 

nějaké opakovací cvičení. i tohle to se stane, že si vlastně vyměníme ty role, takže mě 

pomáhá opravdu ve všom.“ 

7 Plánujete výuku společně, resp. přichází AP i s vlastními návrhy? (Prosím příklad) 

„Neplánujeme společně, měli bychom jí plánovat společně, doporučujou to dneska 

moderní trendy vyučování, ale co řeknu z praxe, tak tohle nikdo nedělat nebude. 

Asistenti mají hrozně málo peněz, a aby tady byla celý dopoledne, pak čekala 

do odpoledne a dělala tu se mnou přípravy, tak za ty peníze ti nikdo nebude.“  

8 Je třeba, aby u jedince se SVP byl AP přítomný v každé hodině? 

„Ne, záleží na tom, jakou má poruchu. V našem případě nemusí být třeba v tělocviku, 

v hudebce…, i tu výtvarku a pracovní činnosti by zvládl. Myslím, že v těch výchovách 

být nemusí, ale samozřejmě bude vždy záležet na druhu tý poruchy. Pokud bude 

pracovat velmi pomalu, tak třeba v pracovních činnostech bude potřeba dopomoct 

něco stříhat, že jo. Ale zrovna v našem případě je to asi tak….myslím, že by to 

zvládl.“ 

9 Jak probíhá spolupráce s AP ve třídě a mimo ni? (Co byste změnil?) 

„No asi opravdu nic. Ona už ví, co a jak, nemusím jí říkat, co má dělat. Jako 

intuitivně už ví, kam jít. Co se týče mimoškolních aktivit, tak jezdí s námi, a i tam je 

spolupráce v pořádku. Na ty výlety je lepší, když jede víc lidí, víc očí, víc vidí… taky 

záleží, jestli to dovolej finance školy. Taky tu bylo, že když jsme jeli stejné ročníky 

spolu a obě třídy mají asistenta, tak nám řekli, že nám nemůžou dovolit, aby jeli dva 

asistenti, protože jsou drahý cesťáky. Ale jinak je to určitě potřeba, aby jeli, protože 

zloběji ty děti víc jinak.“ 

10 Co je podle Vás nejdůležitější pro výkon profese AP? (Jaké vzdělání by měl AP mít?) 

„Když to takhle vezmu, tak asi stačí být empatický, vnímavý. Žádný velikánský 

zkušenosti si myslím, že mít nemusí, ale měl by asi projít nějakým pedagogickým 

vzděláním, asi aby to viděl i trochu jinak, ale já třeba co mám zkušenosti z těch škol, 



tak to je stále samá teorie, teorie a nevím, jestli je to naučí. Vejška tě taky nenaučí 

učit, je to samá teorie, ale praxe je pak jiná. No, a určitě i ty osobnostní věci jako 

předpoklady, víte, co myslím…Jako co já jsem slyšela, že jsou i asistentky, který 

si sednou a nic nedělaj že jo. Tak to je blbý.“ 

11 Myslíte, že je AP ve třídě vždy přínosem?  

„Mě konkrétně byl vždycky přínosem. Hlavně je to přínos pro děti, tím, že dopomůže, 

když se dítě někde zasekne. Je to přínos i pro mě, kolikrát třeba obcházíme děti kvůli 

kontrole, zda to mají napsané všichni, je to tedy rychlejší. Opravdu je to moje pravá 

ruka. Vždycky mi ti asistenti pomáhali, ale tím nechci říct, že by se to bez nich nedalo 

zvládnout. Pokud by ta třída fungovala normálně a žák by neměl takové postižení, 

tak se dá výuka zvládnout i bez asistenta. To jako jo.“ 

12 Co pro Vás bylo nejtěžší, když jste ve třídě měl/a dítě s SVP a nebyl přítomný AP? 

„No, skáče se kolem toho dítěte, tím pádem se ostatní zanedbávají. Více se stojí 

u toho jedince, takže zbývá míň času na ostatní a všechno se to protáhne. Anebo, což 

jako člověku lidsky nedá se na to vykašlat, jestli to má nebo nemá, ale to člověku 

nedá no.“  

13 Měli by AP být lépe ohodnoceni za odvedenou práci? 

„Hmm, já myslím, že jo, oni mají fakt málo, ale potom by se měli podílet na přípravě 

na výuku.“ 

  



Příloha č.  3 - Rozhovor s TU 7 

1. Kolik let praxe máte? 

„5 let“ 

2. Jaké je Vaše vzdělání v oblasti pedagogiky? 

„Doplňující pedagogické minimum na Karlově univerzitě.“ 

3. Kdy poprvé jste měl/a ve třídě dítě se SVP? Byl poskytnut i AP? 

„Hned od začátku, před těmi 5 lety. Ted jsem dva roky třídním učitelem a asistent byl 

přiřazen loni, asi měsíc po začátku roku, když přišly papíry z poradny.“ 

4. Jakou SVP žák má a od kdy má ve Vaší třídě k dispozici AP?  

„Děvče má dost vážné problémy. Má tam narušené vnímání zrakový i sluchový 

a i snížený intelekt, nějaké to lehké mentální postižení no…, asi všechny problémy co 

jdou tak má. Ono s tím mentálním postižením, je to podle mě těžký. Inkluze je jako 

pěkná představa, ale máme co dělat s tím lehkým a neumím si představit mít tu nějaký 

dítě s těžkou mentální retardací…to, to jako ne… Jinak asistentku má od loňského 

roku. Když přišli s papírem z poradny, tak asi měsíc na to, byl přiřazen asistent.“ 

5. Spolupracoval/a jste po dobu své praxe i s jiným AP? Jaká byla spolupráce? 

„Ne, tedy, ve své třídě jen s jedním, tím současným. Jinak ani na jiných hodinách 

nemám asistenta, třeba na tělocviku asistenti obvykle nejsou.“ 

6. Jaké činnosti vykonává AP při vyučování? 

„No u mě ve třídě jsou dva žáci, kteří mají doporučeného asistenta, takže pracuje 

sdíleně. Dopomáhá jim s přípravou věcí na lavici, celkově to technické zabezpečení. 

No a třeba i jinak formuluje zadání, ale pokud třeba máme něco těžšího 

v matematice, tak se učí podle jiné učebnice, třeba jdou na chodbu a dělají tam něco 

lehčího… 

Pomáhá i ostatním? Jako když jsou tihle dva v pohodě a nic nepotřebují, což se teda 

moc často nestane, tak pomáhá i jinde, ale to jen ojediněle, což asi je špatně, podle 

toho, jak ministerstvo vymyslelo tuhle pozici asistenta, který má být pro celou třídu, 

ale tady to nejde no. a právě třeba ona měla dřív tendence těm dvoum dětem hodně 

radit jo, jako že to nebyla jen pomoc, ale prostě dělala to za ně, aby to dohnali… tak 

to jsme se snažili odbourat a snad teda už to nedělá.  



7. Plánujete výuku společně, resp. přichází AP s vlastními návrhy? (Prosím příklad) 

„No moc nepřichází. Základní slovo mám já, a pak si třeba řekneme co je třeba. Ale 

jako nevýhoda je, že ve své třídě jsem hrozně málo, takže je i složité něco plánovat. 

Ale nedáváme si předem schůzky, jen třeba na chodbě před hodinou si řekneme.“  

8. Je třeba, aby u jedince se SVP byl AP přítomný v každé hodině?  

„No, tak na tělocvik třeba nechodí, tam to není třeba a na hudebku taky ne, ale třeba 

na výtvarku jo, tam je potřeba. Ale loni se stávalo, že kvůli tomu, že chodila 

do družiny, tak nebyla na poslední šestou hodinu, kde třeba potřeba byla, tak to je 

těžký no…“  

9. Jak probíhá spolupráce s AP ve školní třídě a mimo ni? (Co byste změnil?) 

„No, my to praktikujeme hlavně tak, že se věnuje výhradně těm dvěma žákům, 

pro které tam má být, kteří jí mají předepsanou. Jinak spolupráce asi dobrá, hlavní 

zodpovědnost mám já, asistent jen asistuje, s dětmi někde počká, ale nenechám jí 

dělat mou práci.“  

10. Co je podle Vás nejdůležitější pro výkon profese AP? (Jaké vzdělání by měl AP mít?) 

„Základní je asi aby ten asistent rozuměl výuce a tomu tématu. Nemůže něco dělat 

a nevědět o čem je řeč.  To myslím, jako obecně, že se to stává, třeba v té matematice, 

jak je ta metoda Hejného… Taky aby byl schopen nějak jinak převyprávět nebo 

vysvětlit, když něco nechápou. Jinak to vzdělání, asi maturita, aby právě měl trochu 

přehled a ten kurz je k tomu asi dostačující, ale to moc nedokážu posoudit, jaké 

znalosti z toho mají. Ale z hlediska těch osobnostních, to asi může dělat každý, kdo 

má odvahu a motivaci a dokáže pomoci, je obětavej a komunikativní…“  

11. Myslíte, že je AP ve třídě vždy přínosem?  

„No, třeba u tělesnýho postižení, kde není žádná jiná porucha, tak tam asistent asi 

není tolik třeba, když se to dítě zrovna nemusí přemisťovat. Ale ze začátku byl 

problém s tím, že ty ostatní děti to braly, jako že ten asistent tomu jednomu pomáhá, 

nějak nadmíru mu radí, a tedy mají lepší známky, než by měly mít. Ostatní děti 

neviděly to, že ten asistent dostává toho žáka s handicapem na srovnatelnou hladinu 

s ostatními ve třídě, ale braly to, že mu radí a tak. Tak jsme to museli vysvětlit a už 

je to snad lepší.“ 

 



12. Co pro Vás bylo nejtěžší, když jste ve třídě měl/a dítě se SVP a nebyl přítomný AP? 

„Asi to, že na učiteli zůstává ta práce, kterou normálně děti zvládnou. Třeba když 

řeknu, že si mají otevřít učebnici na straně 58, tak to všichni pochopí a udělají, ale ten 

jeden nebo dva ne. S asistentkou jo, ale jinak… Nechci to dělat za něj, ale on sám to 

neudělá. Tudíž to s ním musím řešit, ve finále to za něj stejně udělám, a pak mě to 

zdržuje. Nechci ho nechat, aby nic v té hodině nedělal, ale tím, že se mu věnuji, 

opouštím pozornost od ostatních.“  

13. Měli by AP být lépe ohodnoceni za odvedenou práci? 

„No to nevím, já popravdě ani nevím kolik berou…“ 

 

 


