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Magdaléna Vránská si za téma své práce zvolila problematiku asistentů pedagoga 

na základní škole z pohledu teorie a praxe. Cíl formuluje konkrétně takto: „představit 

role a funkce asistenta pedagoga a poukázat na činnosti, které asistent ve svém povolání 

vykonává, s čím vším se při svojí práci setkává a jaká je jeho motivace pro tuto práci". 

Vzhledem k tomu, že přítomnost asistentů pedagoga ve výuce na základní škole je stále 

v praxi našeho školství důležitým tématem a stále se hledá způsob, jak tuto roli 

optimálně naplnit, je téma velmi aktuální a vhodně zvolené.  

Autorka práci rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuje 

základním tématům, které se týkají profese asistenta pedagoga - tedy integraci, inkluzi 

a jednotlivým účastníkům školní inkluze s tím, že největší prostor věnuje samotné 

profesi asistenta pedagoga. V praktické části pak díky vyhodnocení šesti 

polostrukturovaných rozhovorů s asistentkami pedagoga dává nahlédnout, jak popsaná 

teorie může vypadat v praxi našeho školství.  

Práce je logicky strukturovaná a autorka se postupně vyjadřuje ke všem cílům, které si 

v úvodu práce zvolila. Vzhledem k více cílům se však ukazuje, že není prostor jít více 

do hloubky, provést důkladnější analýzu a práce má tedy spíše popisný charakter. 

Na některé názory respondentek by bylo zajímavé více se doptat. Práce je tak solidně 

zpracovaným přehledem o současné situaci působení asistentů pedagoga na základních 

školách, který je doplněn příklady z praxe, které však nelze brát jako obecně platné 

měřítko - což je v rámci možností bakalářské práce v pořádku, jen by to bylo vhodné 

v práci kriticky zhodnotit.  

Po formální stránce práce splňuje požadovaná kritéria, autorka využívá dostatečný počet 

odborných zdrojů, které správně cituje. Po gramatické a stylistické stránce je práce 

v pořádku.  

 

Domnívám se, že autorka naplnila všechny své cíle, práci doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení dobře (C).  

 

 



 

Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek: 

 

1. Z výpovědí respondentek lze usuzovat, že praxe asistentů pedagoga funguje bez 

větších problémů. Dokázala byste přesto popsat oblasti, která mohou být riziková a 

kde by asistenti potřebovali větší podporu?  

 

2. V práci je zmíněno také vzdělání asistentů pedagoga. Jaké by měl mít dle Vašeho 

názoru asistent pedagoga vzdělání a které znalosti a zkušenosti ke své práci 

potřebuje? 
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