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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá problematikou asistentů pedagoga na 1. stupni ZŠ. Hledá
odpovědi na otázky, z kterých prostředí se asistenti pedagoga do svého povolání dostávají a
co je pro ně klíčovou motivací, která je k práci asistenta pedagoga přivedla. Jaká byla
očekávání jedinců od této práce před vstupem do povolání a co asistenty pedagoga motivuje
v době, kdy již dané povolání vykonávají. V diplomové práci je kladen důraz na zjišťování
předchozích pracovních a životních zkušenosti asistentů pedagoga a na to, jak je tyto
předchozí zkušenosti ovlivňují ve výkonu nynější práce. Odpovědi jsou na dané otázky
hledány pomocí smíšeného výzkumu, který je postaven zejména na strukturovaných
rozhovorech s asistenty pedagoga ze základní školy v Praze 10. Z výsledků strukturovaných
rozhovorů je vytvořen dotazník, který byl rozeslán asistentům z různých koutů České
republiky. Dotazníky jsou využity především pro ověření nebo doplnění informací
získaných ze strukturovaných rozhovorů. Diplomová práce potvrzuje, že se asistenti
pedagoga velmi často dostávají ke své práci z různých pracovních pozic a životních situací.
Vzdělání asistentů pedagoga se často různí, což napomáhá tomu, že velká většina asistentů
nemá od své pracovní pozice žádná konkrétní očekávání. Výzkumná část diplomové práce
taktéž dokazuje, že rozdílné nejsou jenom předchozí pracovní pozice a vzdělání asistentů,
ale také důvody a motivace, které jedince k této práci přivádí.

Klíčová slova
Asistent pedagoga, 1. stupeň ZŠ, motivace k profesi, pracovní pozice, žák se speciálními
vzdělávacími potřebami

Abstract
This master thesis deals with the subject of the first-grade primary school teaching assistants.
It seeks the answers on following questions: what the social and cultural background of
teaching assistants is; what their key motivation for is applying for this role; what their
expectations before were entering the profession; what their motivation for continuing the
profession is. In this master thesis, I place the emphasis on uncovering the previous job and
life experiences of teaching assistants as well as how these past experiences affect their
current job position. The answers for these questions are provided by qualitative and
quantitative research which is based mostly on semi-structured interviews with teaching
assistants from the elementary school in Prague, district 10. From the outcome of these
interviews, the questionnaire was made, which was subsequently sent to assistant teachers
from various parts of Czech Republic. Questionnaires were used mostly for confirmation
and completion of information acquired from semi-structured interviews. This master thesis
confirms that assistant teachers get involved in their profession for various reasons and have
diverse previous work and life experiences. Education of assistant teachers is diverse, which
in turn leads to rather vague expectations regarding their future profession. The research part
of this master thesis proves that there are differences not only in previous education and
work experiences of assistant teachers, but in their motivations for working in this profession
as well.

Keywords
Teaching assistant, primary school, work motivation, work position, student with special
needs
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Úvod
Pro diplomovou práci s názvem Asistent pedagoga na 1. stupni ZŠ jsem se rozhodla z
několika důvodů. Snažila jsem se nalézt téma, které bude přínosné a zároveň aktuální.
Novela školského zákona ze dne 1. září 2016, jež představila nové pojetí podpory žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, přinesla do českého školství mnoho nového a dosud
neprobádaného. V návaznosti na tuto skutečnost jsem hledala téma pro předkládanou práci,
které řeší otázky asistentství, s nimiž jsem se doposud nesetkala.
Již v průběhu absolvovaných praxí v rámci studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem si všimla přítomnosti asistentů
pedagoga ve třídách, kde jsem měla možnost vyučovat. Do té doby jsem o asistentech
přemýšlela pouze jako o lidech, kteří sedí vedle žáků a pomáhají jim. Až osobní pracovní
zkušenost mě přiměla přemýšlet o asistentech pedagoga hlouběji. Můj zájem o problematiku
asistentství prohloubil i fakt, že se již od ledna roku 2018 aktivně věnuji práci asistentky
pedagoga na základní škole v Praze 10.
Moje aktuální zaměstnání mi poskytlo mnoho zkušeností i vhled do práce asistentů a
asistentek pedagoga 1 a zároveň mě přivedlo na myšlenku více se zabývat výchozími
pozicemi, se kterými do této pracovní pozice vcházejí. V praxi jsem zaznamenala, že
asistenti pedagoga přicházejí z odlišných pracovních prostředí. Setkala jsem se například s
jedinci, kteří byli studenty a prostřednictvím této pozice se chtěli dostat blíže k profesi učitele
na 1. stupni ZŠ, již budou po studiu na vysoké škole vykonávat. Osobně jsem si práci
asistenta pedagoga vybrala z několika důvodů; abych se lépe seznámila se školním
prostředím, získala vlastní zkušenost ze školství a více se seznámila s pracovní náplní
asistentů pedagoga, s nimiž budu velmi pravděpodobně v průběhu následné učitelské praxe
spolupracovat.

1

Zkušenost z praxe i výsledky získané následnou praktickou analýzou předkládané práce dokazují, že ve větší

míře se na pozici asistenta pedagoga uplatňují ženy. Na tomto místě uvádím formu asistenta i asistentky,
ačkoliv oficiální název pracovní pozice zní asistent pedagoga. Z něho budu dále v průběhu celé práce vycházet.
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Kromě studentů učitelství jsem získala informace o asistentech, kteří začali tuto práci
vykonávat, protože ji považují za smysluplnou a mají dobrý pocit z pomoci potřebným.
Velmi často se jedná o matky, jež mají zkušenosti se svými dětmi. Vzhledem ke skutečnosti,
že v praxi je asistentů pedagoga nedostatek, ředitelé škol jsou nuceni přijímat na tuto pozici
i neaprobované zájemce s příslibem, že si potřebnou kvalifikaci doplní. Tento fakt dokládá
zkušenost z praxe, kdy se na pozicích asistenta pedagoga objevují jedinci, kteří danou práci
vykonávají jenom proto, aby měli nějaké zaměstnání. Rozdílnosti výchozích pozic a
předchozích zkušeností tak podnítily můj zájem zabývat se touto problematikou více v rámci
předkládané diplomové práce.
Cílem dané práce je zjistit a zaznamenat výchozí pozice asistentů pedagoga. Zabývám se
zjištěním důvodů a očekávání, se kterými uchazeči do profese asistenta pedagoga vstupují,
resp. jestli byla tato očekávání naplněna. Dále mě zajímalo, jak mohou výchozí situace a
dosavadní pracovní zkušenosti uchazečů ovlivnit jejich působení na pozici asistenta
pedagoga. Stěžejním bodem práce je tak zodpovězení následujících otázek:
1. Jak ovlivňuje předchozí zkušenost jedince ve výkonu práce asistenta pedagoga?
2. Jaké jsou hlavní motivační prvky jedince před vstupem do pozice asistenta
pedagoga?
3. Jakým způsobem jsou asistenti pedagoga motivováni v průběhu vykonávání práce
asistentů pedagoga?
4. Jaké obtíže vidí asistenti pedagoga ve svém povolání?
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I.

Teoretická část

1. Asistent pedagoga
Dříve než se zaměřím na problematiku motivace a dosavadních zkušeností asistentů
pedagoga, je potřeba vymezit, kdo asistent pedagoga je. Je žádoucí zmínit skutečnosti, které
asistenta ve výkonu povolání čekají, a jmenovat důvody, které činí tento typ povolání
zajímavým. V první kapitole se budu věnovat nejen kladům práce asistenta pedagoga, ale
také skutečnostem, které danou profesi vymezují negativně. Pro jasné uchopení
problematiky motivace je nutné zaměřit se též na informace o tom, kdo pozici asistenta
pedagoga zřizuje a kdo ji financuje (resp. jak).
Podle

publikace

Kendíkové

(2016)

je

asistent

pedagoga

(AP)

pedagogický

pracovník, zaměstnanec školy nebo jiného školského zařízení. Profesi asistenta pedagoga
můžeme chápat jako jednu z forem podpůrných opatření pro žáky a studenty se speciálními
potřebami ve vzdělávání. Náplň práce asistenta pedagoga a jeho statut jsou popsány v
zákoně č. 82/2015 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání (školský zákon) a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Oběma předpisům se věnuji hlouběji ve druhé
kapitole teoretické části.
Pracovní náplně asistenta pedagoga se legislativně týká rovněž zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících 2 , který uvádí, že pedagogickým pracovníkem je osoba, jež
vykonává přímou vyučovací, výchovnou, speciálně pedagogickou nebo přímou
pedagogicko-psychologickou činnost. Pozice asistenta pedagoga spadá mezi pedagogické
pracovníky společně s učiteli, vychovateli, speciálními pedagogy ad. V praxi se se všemi
výše zmíněnými zaměstnanci školy dostává asistent do kontaktu. Klíčovým předpokladem

2

„Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým
uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen „přímá pedagogická
činnost“); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo
ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li
zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou
činnost v zařízeních sociálních služeb.“ (zákon č. 563/2004 § 2, odst. 1)
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pro kvalitní plnění pracovních povinností nejen asistenta pedagoga, ale i všech zmíněných,
je komunikace s učiteli či vychovateli žáka a speciálním pedagogem.
Činnost asistenta pedagoga je orientovaná na podporu žáků a studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami, kteří jsou podle § 16 školského zákona zdravotně, fyzicky nebo
sociálně znevýhodněni. Zdravotním postižením jsou míněna postižení mentální, tělesná,
zraková nebo sluchová, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové
poruchy učení nebo chování. Zdravotní znevýhodnění dle téhož zákona představuje
zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám
učení a chování, které vyžadují zohlednění při práci. Sociálním znevýhodněním se myslí
vliv rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně
patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova. Patří sem i
postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o
udělení mezinárodní ochrany na území České republiky.
Ze zákona tak vyplývá, že asistent pedagoga je osoba zajišťující podporu žákům, kteří by
nebyli schopni úspěšně se sami zapojit do běžného školního procesu. Podpora asistenta
pedagoga umožňuje začlenění do školního prostředí žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami a pomáhá jim zvládat každodenní školní výuku bez větších problémů. Tato
možnost podpory nabízí žákům získání kvalitnějšího vzdělání, které jim může být do
budoucna přínosem nejen při dalším studiu, ale hlavně při hledání uplatnění v zaměstnání.

1.1 Zřizování pozice asistenta pedagoga
Dle Bařinkové (2012) je pracovní pozice asistenta pedagoga zřizována školou nebo
školským zařízením pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým bylo
doporučeno podpůrné opatření druhého až pátého stupně. Osoba asistenta pedagoga je
jednou z forem podpory, jak může být těmto žákům poskytnuta pomoc. Aby mohla být
školou zřízena pracovní pozice asistenta pedagoga, je potřeba, aby bylo žákovi vydáno
doporučení z pedagogicko-psychologické poradny s druhým až pátým stupněm podpůrného
opatření.
Pro poskytnutí podpůrného opatření tohoto stupně je potřeba písemný souhlas zákonného
zástupce dítěte a u žáků a studentů se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodnění
i vyjádření školského poradenského zařízení. Pokud je funkce zřízena, osoba na pozici
asistenta pedagoga je zaměstnancem školy, do které žák chodí. Finanční ohodnocení
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asistenta pedagoga je plně hrazeno ze státního rozpočtu, nikoli z finančních prostředků
rodičů žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

1.2 Kvalifikace asistenta pedagoga
Pro celkové pochopení problematiky týkající se vlastní motivace asistentů pedagoga je
potřeba zahrnout do této práce informace o tom, kdy se jedinec oficiálně stává asistentem
pedagoga. Zmíním tedy, jaké za sebou musí mít asistenti pedagoga vzdělání a jaká by měla
být kvalifikace pro danou pracovní pozici.
Ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících3 je známo, že kvalifikační škála
pro pozici asistenta pedagoga je velmi rozmanitá. Výhodou všech podmínek vzdělání
asistenta pedagoga je skutečnost, že se jedinec vzdělával nebo dále vzdělává v
akreditovaných pedagogických oborech. Tato skutečnost zamezuje, aby se asistentem stala
osoba, která nikdy nepřišla do styku se školním prostředím. Je tedy nezbytné, aby měl
budoucí asistent pedagoga alespoň minimální zkušenosti s praxí v pedagogickém oboru.
Potřebné vzdělání má asistentům pomoci v různých situacích, do kterých se při výkonu
povolání mohou dostat. Může nastat situace, kdy bude asistent pedagoga žákům vysvětlovat
nové učivo nebo bude muset jinak zastoupit třídního učitele. V komunikaci s žáky k nim
musí přistupovat s citlivostí jejich věkové kategorie. Dále se může stát, že asistent bude řešit
mnohé výchovné a kázeňské problémy. Z těchto důvodu by se měl jedinec, který se

Podle aktuálního znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících se může asistentem pedagoga
stát jakákoli osoba, která splnila pro výkon práce pedagogického asistenta základní podmínky, kterými jsou
3

plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, prokázaná znalost českého jazyka a
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou asistent pedagoga vykonává. Zákon č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících dále říká, že kvalifikovaným asistentem pedagoga se může stát osoba, která
vystudovala akreditovaný vysokoškolský obor se zaměřením v oblasti pedagogických věd. Dále je výkon
pozice asistenta pedagoga možný pro osoby s vystudovaným vyšším odborným vzděláním získaným studiem
akreditovaného oboru v oblasti vzdělání zaměřené na sociální pedagogiku nebo na přípravu pedagogických
asistentů. Profesi asistenta pedagoga může vykonávat osoba, která ukončila maturitou vzdělání na střední škole
se zaměřením na pedagogiku nebo přípravu asistentů pedagoga a dále také osoba, která úspěšně ukončila
výučním listem střední školu a dále se věnovala studiu pedagogiky. Práce asistenta pedagoga je též otevřena
jedincům, kteří ukončili základní vzdělání a absolvovali akreditovaný vzdělávací program pro asistenty
pedagoga.
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rozhodne pro tuto práci, dostatečně připravit a nabýt zkušenosti i dovednosti, jak dané
situace zvládat.
Stejně jako ostatní pedagogičtí pracovníci, také asistent pedagoga by si měl být vědom toho,
co, proč a jak žákům říká. Jak jsem zmínila v minulé podkapitole, asistent pedagoga koná
přímou vyučovací, výchovnou a speciálně pedagogickou činnost. Musí si tedy být vědom
svého konání a mít o svých veškerých činech alespoň základní teoretické povědomí.
Dosavadní vzdělání a kvalifikace jsou výhodami nejen pro samotnou práci s dětmi, ale také
při spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a v neposlední řadě s rodiči žáka.
Nutno podotknout, že výše uvedené podmínky jsou pouze počátečním předpokladem pro
vstup jednotlivce do pozice asistenta pedagoga. Aby mohl vykonávat svou práci kvalitně,
měl by se dále věnovat studiu a doplňovat si vzdělání. Prohlubující vzdělávání by mělo být
v zájmu nejen jeho samotného, ale také konkrétního zaměstnavatele, který by měl mít
přehled o akreditovaných kurzech a seminářích pro asistenty pedagoga a svým
zaměstnancům je nabízet.

1.3 Náplň práce a očekávání asistenta pedagoga
Při nástupu do pracovní pozice je do každého jednotlivce vloženo jisté očekávání. V případě
asistenta pedagoga tomu není jinak. Před částí o samotné náplni práce asistentů uvedu
očekávání, která jsou do osoby asistenta pedagoga vkládána z pohledu státu, resp.
zaměstnavatele, spolupracovníků i rodičů žáka. Při tvorbě této kapitoly jsem se
inspirovala pravidly etického chování asistenta pedagoga ve vztahu ke klientovi,
zaměstnavateli a ke svým kolegům, která jsou dále rozpracována v publikacích Bařinkové
(2012) a Kendíkové (2017).
Dle Bařinkové (2012) je ze strany státu i rodičů očekávání takové, že asistent pedagoga bude
přistupovat ke vzdělávání v souladu s demokratickými principy. Při práci asistenta je nutné
prezentovat žákům takové postoje, které je ubezpečí, že každý má právo na vzdělání. Dále
se očekává plně respektující přístup, důstojnost a vedení žáků k vědomé odpovědnosti za
sebe sami. Žák má být rovněž veden k samostatnosti a zodpovědnosti k demokratickým
principům. Předpokládá se, že asistent pedagoga bude pomáhat žákům realizovat jejich
lidský potenciál a povede je k tomu, aby se z nich stali plnohodnotní účastníci společnosti.
Nebude žáky diskriminovat anebo se k nim chovat jakkoli v rozporu s morálními
hodnotami.
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Pokud se asistent pedagoga dostane do situace, kdy zaznamená, že je žák ponižován nebo
jinak psychicky zatížen, bude tuto situaci neprodleně řešit. Očekává se, že asistent pedagoga
nebude marginalizovat problémy svých žáků. Dále má respektovat a chránit právo žáka na
soukromí. Nebude zneužívat důvěry a sdělení, která mu žák svěří. Osoba ve funkci asistenta
pedagoga bude citlivě přistupovat k informacích o daných žácích a nebude je bez vědomí
zákonných zástupců šířit či sdělovat jakékoli třetí nezúčastněné osobě.
Výjimkou výše uvedeného může být předpoklad, kdy asistent pojme hlubší podezření ve
zdravotní nebo sociální stav dítěte. Poté může se souhlasem zákonných zástupců sdílet
důvěrné informace s odborníky, kteří mají k danému případu profesionální vztah.
V neposlední řadě se do práce asistenta, resp. všech pedagogických pracovníků, nemají
dostávat rušivé elementy z osobního života. Asistent pedagoga vždy přistupuje k žákům
s přátelským přístupem a citlivě řeší jejich problémy s přihlédnutím k individuálním
potřebám žáků.
Dle publikací od Bařinkové (2012) a Kendíkové (2016) zaměstnavatel od asistenta očekává,
že bude plnit povinnosti plynoucí z pracovní smlouvy zodpovědně a svědomitě. Pracovník
v pozici asistenta pedagoga respektuje svého zaměstnavatele, vedení školy a ostatní
pedagogy, kteří se na výchově a vzdělávání žáků podílejí společně s ním. Asistent zná cíle
a principy fungování systému školy, případně dalších institucí, ve kterých působí a jež
k výkonu svého povolání potřebuje.
Spolupracovníci očekávají, že asistent pedagoga respektuje všechny kolegy jako osoby,
které jsou kompetentní a zodpovědné za výsledky a průběh vzdělávání žáků. Ke svým
kolegům asistent přistupuje v rámci přátelské spolupráce, která je chápána jako základ
profesního působení. Předpokládá se, že přistupuje s respektem ke znalostem a zkušenostem
ostatních pedagogů, vychovatelů, vedení školy a ke všem dalším odborným pracovníkům,
se kterými se dostane v rámci pracovních povinností do kontaktu. Dle očekávání má asistent
pedagoga respektovat rozdílné názory svých kolegů a umí k nim tím způsobem, i přes
nesouhlas, přistupovat. Kromě toho respektuje i zásady mlčenlivosti a nehovoří o citlivých
pracovních informacích mimo pracoviště.
Očekávání jsou zajisté velmi důležitým motivačním prvkem pro výkon povolání asistenta
pedagoga, ale klíčový atribut pro samotné rozhodnutí k nástupu do pozice udává znalost a
povědomí o náplni práce. Proto se dále budu věnovat vymezení náplně práce asistentů
pedagoga, pojmenování osob, se kterými asistenti spolupracují a v neposlední řadě
informaci, kdo další může jejich práci ovlivňovat. Náplň práce asistentů pedagoga je
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primárně definována novelizovanou vyhláškou č. 27/2016 Sb., ze které plyne, že hlavní
činností práce asistenta pedagoga je pomoc pedagogickým pracovníkům školy při
vzdělávací a výchovné činnosti. Dále se jedná pomoc při komunikaci nejen se žáky ve třídě,
ale i s jejich zákonnými zástupci a komunitou, ze které žák pochází.
Další bod zákona se týká podpory žáků s přizpůsobováním se školnímu prostředí, pomoci
žákům nejen při výuce, ale také s jejich přípravou na výuku. Z vyhlášky č. 27/2016 Sb.
plyne, že náplní práce asistenta pedagoga je nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním
postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování i při akcích pořádaných školou mimo
místo,

kde

škola

v

souladu

se

zápisem

do

školského

rejstříku

uskutečňuje vzdělávání. Vyhláška č. 27/2016 Sb. dává náplni práce asistenta obecný
a závazný základ, ale je v pravomoci ředitele školy doplňovat vyhlášku podle specifických
potřeb žáka, podle potřeb učitele nebo školy.
Náplň práce asistenta pedagoga bývá velmi často blíže specifikována pracovníky, kteří
vydávají doporučení v pedagogicko-psychologické poradně. Každý žák se speciálními
vzdělávacími potřebami je individuální a je potřeba k němu přistupovat citlivě. Dle
Kargerové (2015) zajišťuje asistent pedagoga ve spolupráci s učiteli, kteří žáka
vyučují, výchovnou a vzdělávací činnost nejen ve výuce, ale také o přestávkách a v průběhu
veškerých volnočasových aktivit pořádaných školou. Asistent pedagoga se s pomocí
speciálního pedagoga snaží o reedukaci a kompenzaci obtíží, vyplývajících ze znevýhodnění
konkrétního žáka se specifickou potřebou ve vzdělání.
Z první části novelizované vyhlášky č. 27/2016 Sb. vyplývá, že asistent pedagoga pomáhá
působením na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami hlavně vedoucímu učiteli, s nímž
se společně podílí na bezproblémovém chodu třídy. Z toho důvodu může být nezbytnou
náplní asistentovy práce také výroba pomůcek nejen pro žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami, ale i pro ostatní. Asistent se rovněž může v průběhu svého pracovního dne dostat
do situace, kdy bude během vyučovací hodiny pomáhat více než jednomu žákovi.
K dalším možným činnostem asistenta pedagoga můžeme zařadit i asistenci při žákově
přípravě pomůcek před vyučovací hodinou a následnou pomoc při jejich uklízení. Asistent
pedagoga může být žákovi nápomocen při zápisech textů, při organizaci pracovního prostoru
nebo při opakování a prohlubování probírané látky. Žák se speciálními vzdělávacími
potřebami může potřebovat pomoc při koncentraci během určitých aktivit nebo při
manipulaci s předměty. Je potřeba, aby byl asistent schopen reagovat na individuální potřeby
žáků, při nichž bude citlivě, smysluplně a zodpovědně žákům nápomocen.
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Stručně shrňme, že nezbytnou náplní práce asistenta pedagoga je řídit se pracovním řádem
pro pedagogické pracovníky, pracovní náplní tvořenou vedením školy a pravidly, na kterých
se asistent vzájemně domluvil s třídním, resp. vedoucím učitelem. Asistent pedagoga by dále
měl dodržovat směrnice školy, plnit pokyny svých nadřízených a osvojit si přístup k práci
s respektem ke všem etickým zásadám, které vyplývají z etického kodexu asistenta
pedagoga.

1.4 Role asistenta pedagoga ve třídě
Z praxe je známo, že v českých školách najdeme mnoho pedagogů, kteří přítomnost
asistenta pedagoga ve třídě vítají, a stejně tak se můžeme setkat s učiteli, kteří se k další
dospělé osobě ve třídě staví primárně negativně. Jelikož zatím nemá pozice asistenta
pedagoga v českém školství určitou tradici, pedagogové se stále učí s asistenty ve třídách
spolupracovat. V průběhu výkonu své práce zastává asistent pedagoga ve třídě řadu rolí,
jejichž představením se budu zabývat v této části práce.
Spolupráce asistenta pedagoga a vedoucího učitele pokládá jasné základy pravomocím a
vymezením role asistenta pedagoga. Z toho důvodu je užitečné, když se oba pedagogičtí
pracovníci před začátkem své spolupráce setkají a vyjasní si její budoucí průběh. Role
asistenta pedagoga, které zmiňuji níže, tvoří základní rozdělení dané problematiky. Při
klasifikaci jsem vycházela z vyhlášky č. 27/2016 Sb., § 5, jež popisuje náplň práce asistenta
pedagoga. Zohlednila jsem také informace z dříve zmíněných publikacích a v neposlední
řadě jsem čerpala z vlastní zkušenosti.
Role pomocníka: podle novelizované vyhlášky č. 27/2016 Sb., § 5 je asistent pedagoga
osoba, která má pomáhat všem pedagogickým pracovníkům, již působí nejen na žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent pedagoga se tedy dostává do role pomocníka,
který by měl být účasten plánování výuky žáků a její následné realizaci, stejně tak přípravě
pomůcek na vyučování. Na výuce se může asistent pedagoga podílet pod dohledem učitele
přímo ve třídě, kde jsou žáci vzděláváni, nebo s žákem se speciální vzdělávací potřebou
pracuje individuálně. Dle Němce (2014) je toto řešení ovšem alternativou, které by mělo být
využíváno v krajních případech a současně dobře obhájeno.
Přítomnost asistenta pedagoga ve třídě je jednou z možných podpůrných opatření pro žáka
se speciální vzdělávací potřebou. Asistent pedagoga se tak stává pomocníkem žákovi nebo
studentovi, kterému bylo uznáno podpůrné opatření druhého až pátého stupně. V takovém
případě napomáhá žákovi s přizpůsobením se prostředí školy, s přípravou pomůcek na
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hodinu a jejich následným úklidem a žáka podporuje při výuce přímo ve třídě nebo
individuálně. Pokud se jedná o žáka s těžkým zdravotním postižením, asistent pedagoga se
stává pomocníkem při jeho fyzických přesunech v prostorách školy, na akcích pořádaných
školou a pomáhá žákovi také při další sebeobsluze.
Asistent pedagoga sice primárně představuje pomoc vedoucímu učiteli a žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami, ale měl by se věnovat i přímé pedagogické činnosti
s ostatními žáky ve třídě, kteří jeho pomoc a podporu v daný moment potřebují. Práce pouze
se žákem se speciální vzdělávací potřebou by mohla směřovat k jeho vyčlenění z
třídního kolektivu. Důležité je také zohlednit fakt, že je potřeba nechat prostor i vedoucímu
učiteli, aby mohl věnovat čas práci se znevýhodněnými žáky.
Role vychovatele: asistent pedagoga v průběhu své profesní činnosti vstupuje také do role
vychovatele, který vede žáky k upevňování jejich hygienických, pracovních a jiných návyků.
Tak učí nejen žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vlastní samostatnosti. Vést děti
k samostatnosti je cíl, ke kterému by žáci měli být podněcováni každým pedagogickým
pracovníkem.
Role komunikátora: už na prvním stupni základní školy se setkáváme s přítomností
několika pedagogů, kteří na žáky působí. Role asistenta pedagoga vyžaduje zdatné
komunikační schopnosti uplatňované v interakci se všemi pedagogy, kteří s žáky ve třídě
pracují. Je žádoucí se s nimi domluvit na výchovných a vzdělávacích postupech, kterými
budou na žáky v průběhu výuky působit. Pro zkvalitnění výsledků práce asistenta pedagoga
je dobré, aby pracovník pravidelně komunikoval i se speciálním pedagogem, který pečuje o
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní speciální pedagog tak může pomoci
směřovat asistenta pedagoga ve spolupráci se žákem správným směrem.
Role zdatného komunikátora je asistentovi pedagoga nápomocná také při interakci s
jednotlivými žáky, jejich zákonnými zástupci a komunitou, ze které žák pochází. Co se týče
komunikace s rodiči nebo opatrovníky žáka, jedná se jak o komunikaci přímou, v podobě
osobních schůzek, tak písemnou prostřednictvím e-mailu nebo dopisu. Komunikace mezi
asistentem pedagoga a rodiči nebo opatrovníky žáka je jeden z nejefektivnější způsobů, jak
kvalitně pomoci žákovi zařadit se do běžného vzdělávacího prostředí. Kontakt se zákonnými
zástupci žáka by měl být pravidelný a intenzivní.
Pro kvalitní spolupráci asistenta pedagoga se zákonnými zástupci se osvědčuje komunikace
každodenní, v rámci níž si účastníci předávají základní informace hned po skončení výuky
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žáka. Další formou je konzultace, přičemž četnost intenzity konzultací si domlouvají rodiče
s pedagogickými pracovníky, kteří na žáka působí. Tato domluva by měla být zaznamenána
v individuálním vzdělávacím plánu žáka a měla by být maximálně dodržována. Dodržování
vytyčených pravidel vede ke vstřícnému a přátelskému vztahu, který je pro interakci mezi
zákonnými zástupci a školou velmi důležitý.
Role pedagogického pracovníka: dle publikace Němce (2014) by měl být dětem ve třídě
stejně jako třídní učitel přestaven i asistent pedagoga, který zde působí. Je vhodné žákům
vysvětlit, že se jedná o pedagogického pracovníka školy, který s nimi komunikuje stejně
jako učitel a na kterého se mohou s důvěrou obracet v případě řešení nejrůznějších
problémů. Není žádoucí představovat žákům asistenta pedagoga jako pomocníka žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami. Jelikož se jedná o pracovní pozici asistent pedagoga,
nikoli asistent žáka, je potřeba si uvědomit, že asistentovu pomoc mohou využít kromě
vedoucího učitele i ostatní žáci. Nejlepší variantou tedy je představit asistenta ve třídě jako
druhého pedagoga, který se může podílet na výuce.

1.5 Etická pravidla pro práci asistenta pedagoga
Aby mohl jedinec ve funkci asistenta pedagoga vykonávat svou práci kvalitně a svědomitě,
měl by si být vědom etických pravidel, která jeho povolání zastřešují. Stejně jako řada
dalších povolání, tak i pedagogické povolání má svá etická pravidla, která by měla být
dodržována. Každý jedinec ve funkci asistenta pedagoga by s nimi měl být obeznámen a
řídit se jimi. Pravidla, týkající se asistentů pedagoga, jsou rozpracována např. v publikaci
Bařinkové (2012), v níž autorka uvádí: „Práce asistenta pedagoga ve školském systému
České republiky je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Asistenti pedagoga
proto dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v
Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte.” (Bařinková a kol.,
2012, s. 68)
Etická pravidla jsou této v metodice rozdělena do několika oblastí. První se zabývá etickými
pravidly chování asistentů pedagoga obecně. Můžeme říci, že tato pravidla se snaží jedince
obeznámit s nutností respektu a ohleduplnosti vůči původu a etnické příslušnosti žáků.
Asistent pedagoga by měl respektovat barvu pleti, mateřský jazyk, věk, náboženské vyznání,
politické přesvědčení a zdravotní stav žáků. Další oblast pravidel se týká jednání asistenta
pedagoga se žáky, rodiči, pedagogy, institucemi, společností a profesí.
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Východiskem autorčiných tvrzení je fakt, že asistent pedagoga má vždy jednat v souladu se
zájmy výše uvedených. Vždy přistupuje k jedincům s respektem k právům, která dotyční
mají, neboť každý jedinec má právo na seberealizaci. Proto by měl být žákům maximálně
nápomocen takovým způsobem, aby každý z jeho svěřenců mohl této možnosti využít.
Asistent má dále upřednostňovat svou profesionální odpovědnost před soukromými zájmy.
Jeho odbornost je zásadní a svým setrváním v dané pozici se zavazuje k tomu, že bude dále
pracovat na svém vlastním rozvoji a vzdělání.
Druhou oblast ve výše uvedené publikaci tvoří pravidla, jež se věnují respektu spolupráce
s dalšími pedagogickými kolegy. Pravidla vyplývající z této oblasti jsem již zmínila v
dřívější podkapitole, kde jsem se věnovala očekávání asistenta pedagoga. V neposlední řadě
se Bařinková (2012) zabývá vztahem asistenta pedagoga k vlastní míře odbornosti a
povolání. Z této oblasti vyplývá, že asistent má přispívat k udržování vysoké úrovně své
profese a vykonávat ji na odborné úrovni, jež odpovídá aktuálnímu stavu odvětví
pedagogických věd. Další rozvoj asistentovi napomáhá v uplatňování nových metod a
přístupů ve výkonu dané práce.
Poslední skupina etických pravidel se týká vztahu asistenta pedagoga ke společnosti. Dle
těchto zásad asistent pedagoga přispívá svým konáním ke zlepšování kvality života všech
lidí, ale hlavně žáků se speciálními potřebami ve vzdělání. Chová se v souladu se svým
profesním životem a mimo pracovní dobu dbá na vlastní veřejnou pověst. Také respektuje
kulturní zvláštnosti a vede žáky k respektu vůči rozdílným kulturám. Kromě toho, na obecné
rovině zná zaměstnanec na pozici asistenta pedagoga školský zákon, všechny směrnice a
vyhlášky a snaží se vždy jednat v souladu s nimi.

1.6 Finanční ohodnocení asistenta pedagoga
Finanční ohodnocení práce asistenta pedagoga je jednou ze stran dané profese, kvůli které
mnozí jedinci podléhají demotivaci. Podle aktuálního znění zákona č. 222/2010 Sb., o
katalogu prací ve veřejných službách a správě, spadá funkce asistenta pedagoga do oddílu
číslo 2.16, ve kterém najdeme všechny pracovní pozice z oboru výchovy a vzdělání. Pozice
asistenta pedagoga byla až do konce roku 2018 zařazena podle tabulkové klasifikace mezi
4. až 9. platovou třídu. Z toho vyplývá, že plat asistenta pedagoga se, při počtu plnění 40
odpracovaných hodin týdně, pohyboval mezi 12 310 Kč a 28 650 Kč.
Výše platu záleží nejen na počtu odpracovaných hodit, ale také na době započitatelné praxe,
kterou již osoba v rámci práce ve školství získala. Od 1. ledna 2019 vyšel v platnost zákon
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č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, který
zvýšil platy všem pedagogickým pracovníkům. Za předpokladu, že bude asistent pedagoga
pracovat 40 hodin týdně, bude finančně ohodnocen od 13 550 Kč do 31 520 Kč. Podle
aktuálního znění zákona č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě je asistent pedagoga do příslušné platové třídy zařazen zaměstnavatelem
podle dosavadní pracovní zkušenost v pedagogickém oboru, podle vzdělání a kvalifikace a
podle náplně práce. Těmto tématům se blíže věnuji v části textu o kvalifikaci asistenta
pedagoga.
Přihlédneme-li k výše uvedeným informacím, lze usoudit, že plat asistenta pedagoga není
pro každého jedince motivační (i přes zvyšování platů všech pedagogických pracovníků k 1.
1. 2019). Dalším demotivačním faktem je skutečnost, že asistenti pedagoga většinou
nedostávají plný pracovní úvazek. V praxi to znamená, že pokud vezmeme částku 13 550
Kč, což je odměna v nejnižší platové třídě s nulovou praxí v oboru, asistent si ji vydělá pouze
za předpokladu, že odpracuje 40 hodin týdně. Většině asistentů pedagoga je ale vyměřena
taková pracovní doba, která odpovídá rozvrhu žáka, kterému asistují, což snižuje jejich plat
o značnou finanční částku.
K tomuto problému dochází z důvodu přesného počtu hodin, který stanovuje pedagogickopsychologická poradna individuálně pro každého žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami. Asistent pedagoga tak má jasně určené, v kolika vyučovacích hodinách má být
při jeho výuce přítomen. Vedení školy tuto skutečnost respektuje, ale v mnohých případech
se snaží asistentům nabídnout kompenzaci v podobě další pracovní pozice. Nové místo nemá
většinou s asistentstvím nic společného. Z praxe je známo, že se může jednat například o
pozici vychovatele, nebo je asistentům nabídnuto doučování.
Přihlédneme-li v kontextu finančního ohodnocení k pracovní náplni a očekáváním
souvisejícími s profesí asistenta pedagoga, není překvapující, že se mnozí mohou uchylovat
k pochybám, zdali je daná finanční částka úměrná k náročnosti práce. Z praxe víme, že
asistent pedagoga velmi často nedosáhne na plný pracovní úvazek. Tuto negativní skutečnost
více podporuje i fakt, že asistenti pedagoga většinou nedostávají smlouvu na dobu neurčitou.
Délka pracovního poměru bývá ekvivalentní s platností doporučení na podpůrné opatření
žáka z pedagogicko-psychologické poradny, což může v asistentech vzbuzovat značnou
nejistotu.
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2. Inkluzivní (společné) vzdělávání na 1. stupni ZŠ
Pro pochopení problematiky pozice asistenta pedagoga na 1. stupni ZŠ je potřeba vysvětlit,
co je společné vzdělávání, a, v dnešní době stále častěji používaný pojem, inkluzivní
vzdělávání, společně s tím, koho se týká. V této souvislosti budu věnovat pozornost
samotným žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a výuce, která se daných žáků týká.
Pro práci asistenta pedagoga jsou žáci se speciálními potřebami ve vzdělání klíčoví, neboť
bez těchto žáků by pracovní pozice asistenta pedagoga nebyla potřebná. Dále proto v této
části textu nastíním pojem žák se speciálními vzdělávacími potřebami i způsob práce, jakým
by měl asistent pedagoga s těmito žáky pracovat. Také se zmíním o poruchách, se kterými
se může asistent pedagoga v rámci výkonu své práce setkat.
V první řadě zodpovím otázku, co je to inkluzivní vzdělávání. Ve zkratce lze říci, že
inkluzivní vzdělávání je společné vzdělávání všech žáků, bez ohledu na jejich rozdíly. V
inkluzivním typu vzdělávání mají možnost vzdělávat se v běžných základních školách
všichni, bez ohledu na jazykovou a etnickou rozdílnost či sociální a ekonomické prostředí,
ze kterého žák pochází. Jedná se tedy o přizpůsobení podmínek výuky všem žákům tak, aby
byl každý jedinec rozvíjen a vzděláván dle svých individuálních potřeb.
Dle Lechty (2016) a dalších není inkluzivní vzdělávání jenom pro žáky s určitým postižením
či narušením. Jedná se o vzdělávání pro ty jedince, kteří v určité životní situaci potřebují
individuální přístup, přičemž tito žáci tvoří velkou skupinu. Řadíme mezi ně děti nadané,
děti ze sociálně slabších rodin, z rodin s odlišným mateřským jazykem, děti kočujících
populací atd. Inkluzivní vzdělávání tak do jisté míry popírá uniformnost. Pracuje
s myšlenkou, že žáci v jedné třídě nemusí umět probírané učivo ve stejný čas. Ačkoliv
z praxe víme, že školství bylo a mnohdy stále je založené na takových principech, kdy žáci
jednoho ročníku postupují v chápání probíraného učiva totožně.
V takovém způsobu výuky není prostor pro zdržení, a tak se může stát, že pokud žák
probírané učivo nepochopí zavčas, vychyluje se z určité standardizované normy.

U

inkluzivního vzdělávání je naopak jednou z hlavních myšlenek tvrzení, že různorodost je
normální. Z dané myšlenky tedy vyplývá, že do běžné výuky může být zapojen i žák se
znevýhodněním, které mu znemožňuje zařadit se do klasické výuky. Počátkem školního
roku 2016/2017 nabyla účinnosti aktualizovaná vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Základní školy se tak otevřely
všem žákům bez rozdílu.
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Novelizovaná vyhláška garantuje znevýhodněným žákům právo na tzv. podpůrná opatření,
kterými je například přítomnost asistenta pedagoga ve výuce nebo financování podpůrných
pomůcek. V praxi to znamená, že znevýhodnění žáci mohou být vyučováni v běžné třídě ve
škole, která je nejblíže jejich bydlišti. Docházejí tak do tzv. spádové školy, kterou navštěvují
se svými vrstevníky. Dle původní verze školského zákona č. 561/2004 Sb., je povinná školní
docházka započata na začátku nejbližšího školního roku, který následuje po šestých
narozeninách dítěte, pokud není doporučen odklad.

2.1 Specifika práce asistenta pedagoga na 1. stupni ZŠ
V rámci této podkapitoly vycházím především z nejnovější verze Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání, který vyšel v účinnost 1. 9. 2017. Z praxe je známo, že
asistent pedagoga mnohdy prochází s žákem celým studiem na 1. stupni. Proto by měl mít
představu o tom, co ho v průběhu žákova studia čeká. Vzdělávání 1. stupně je součástí
základního vzdělávání, které je dle § 36 až 45 školského zákona ustanoveno za povinné. Je
tedy povinností každého občana České republiky absolvovat 9 let povinné školní docházky.
Základní vzdělávání na 1. stupni jedinec absolvuje v prvních pěti ročnících. Asistent
pedagoga by měl být v průběhu svého povolání maximálně nápomocen tomu, aby v rámci
výuky žáka došlo k naplnění cílů základního vzdělávání.
Jedním z cílů, které si základní vzdělávání klade, je umožnit žákům osvojení strategií a
motivovat je k celoživotnímu vzdělávání, což zvyšuje jejich možnost prožít kvalitní,
plnohodnotný a svobodný život, ve kterém jsou schopni se zodpovědně a morálně
rozhodovat tak, aby svými rozhodnutími nikomu neubližovali. Žáci jsou vedeni
k projevování kladných pocitů a k pozitivnímu jednání s ostatními. Cílem základního
vzdělávání je také podněcovat v žácích tvořivé myšlení, logické uvažování nad problémy a
vede je k všestranné a účinné komunikaci. Učí žáky respektu nejen k ostatním, ale také k
sobě.
Kromě toho jsou žáci podporováni v rozvíjení zodpovědného vztahu ke svému fyzickému,
duševnímu a sociálnímu zdraví a zdraví ostatních lidí. Jinými slovy lze shrnout, že základní
vzdělávání rozvíjí žákovy klíčové kompetence, kterými je kompetence k učení, k řešení
problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální a v neposlední řadě kompetence
občanská a pracovní. V inkluzivním vzdělávání mají na rozvoj klíčových kompetencí nárok
také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které mohou být některé
z následujících skutečností podstatně obtížnější.
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1. stupeň ZŠ se dělí na dvě období. V prvním období se nacházejí žáci 1. až 3. ročníků a ve
druhém vzdělávacím období jsou žáci, kteří navštěvují 4. a 5. ročník. Na konci každého
období nalezneme tzv. očekávané výstupy, které shrnují kompetence, jež si má žák osvojit
v průběhu daného vzdělávacího období. Očekávané výstupy jsou zapsány v RVP, což je
státem nabízený vzdělávací rámec, podle kterého se řídí státní školy v České republice. Tyto
výstupy jsou zaměřeny praktickým směrem, jsou ověřitelné a použitelné v běžném životě.
Výuka se v rámci zmiňovaných období dělí do několika vzdělávacích oblastí. První
vzdělávací oblastí je Český jazyk a literatura, ve kterém si žáci 1. stupně osvojují schopnost
psát a číst. V rámci hodin českého jazyka pracují na svém mluveném i písemném projevu a
učí se naslouchat ostatním. Seznamují se s gramatikou českého jazyka, s tvaroslovím a
skladbou věty. Žáci prvního stupně pracují na rozšiřování slovní zásoby a věnují se zvukové
podobě českého jazyka. V rámci vzdělávací oblasti Cizí jazyk se žáci seznamují se
zvukovými a grafickými odlišnostmi cizího jazyka – nejčastěji anglického jazyka. Žáci si
v rámci studia cizího jazyka rozšiřují slovní zásobu a seznamují se s gramatickými
zákonitostmi daného cizího jazyka.
Další vzdělávací oblastí je Matematika a její aplikace. Prostřednictvím tohoto tematického
celku se žáci učí počítat, používat matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení.
Učí se orientovat v prostředí přirozených a celých čísel a v práci se slovními úlohami. Dále
se prvostupňoví žáci seznamují se zlomky a s desetinnými čísly. Při výuce geometrie pracují
se základními rovinnými útvary a útvary v prostoru. Během výuky na 1. stupni ZŠ žáci
proniknou také do oblastí týkajících se informačních a komunikačních technologii, ve
kterých se dozvídají o základních pojmech výpočetní techniky a učí se bezpečně vyhledávat
informace na internetu.
Jinou vzdělávací oblastí, která zasahuje do 1. a 2. vzdělávacího období, je okruh Člověk a
jeho svět. V této oblasti se žáci seznamují s místem, ve kterém žijí, dále se věnují podtématu
Lidé kolem nás, kde se učí například rozlišovat příbuzenské vztahy, zásady slušného chování
atd. Orientaci v čase si osvojují v podoblasti Lidé a čas. V rámci tématu Rozmanitost přírody
se seznamují se zákony přírody a vším, co k ní patří. V poslední řadě, v celku Člověk a jeho
zdraví, se žáci vzdělávají v péči o tělo a zdraví. Nedílnou součástí výuky žáků na 1. stupni
ZŠ je vzdělávací oblast s názvem Člověk a kultura, do kterého spadají předměty jako je
hudební a výtvarná výchova. Také nesmíme opomenout vzdělávací oblast Člověk a zdraví,
do níž patří výuka tělesné výchovy.
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RVP tímto obsahem napomáhá školám udržet směr ve vzdělávání a nabízí jim pojmenovaní
toho, co by měli žáci, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, umět. Je ovšem
nutno podotknout, že dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. je povinností každého učitele, aby žákům
s přiznaným podpůrným opatřením nabídl metody a vyučovací strategie, které odpovídají
individuálním potřebám žáků tak, aby všichni dosáhli vytyčených klíčových kompetencí.
Pokud je žákovi doporučen IVP (Individuální vzdělávací plán), pak je možné upravit nebo
změnit očekávané výstupy ve vzdělání. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se tak
nemusejí výkonnostně držet na stejné úrovni s ostatními žáky. V momentě, kdy je žákovi
doporučen individuální vzdělávací plán, by ho měl asistent pedagoga znát a měl by v rámci
výchovy a výuky postupovat v souladu s jeho obsahem. Individuální plán je vytvořen na
základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP), která reaguje na
jednotlivé speciální vzdělávací potřeby žáků.

2.2 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Podle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy mezi žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami patří jedinci, kteří pro naplnění svých vzdělávacích možností potřebují využít
podpůrných opatření, jež vyplývají z jejich individuálních potřeb. Jedná se o žáky, kteří jsou
zdravotně znevýhodněni, pocházejí z jiného kulturního prostředí anebo jsou znevýhodněni
sociálně či ekonomicky. Pokud jde o žáky se zdravotním znevýhodněním, Bařinková (2012)
jmenuje tyto druhy postižení: sluchová postižení, zraková postižení, tělesná postižení,
mentální postižení, poruchy autistického spektra, poruchy komunikačních schopností,
specifické poruchy chování a specifické poruchy učení. Jedná se také o kombinace výše
pojmenovaných handicapů, popřípadě zdravotní znevýhodnění, která jedince postihují
pouze dočasně.
Dle Kendíkové (2016) mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami také patří jedinci,
u kterých se projevují specifické poruchy učení nebo specifické poruchy chování. Tato
postižení jsou v dnešní době velmi častá. Ať už se u žáka jedná o jakékoli postižení, asistent
pedagoga by měl být před vstupem do povolání obeznámen se zdravotním stavem žáka, ke
kterému je v rámci podpůrného opatření přiřazen a v souladu s tím volit vhodné strategie a
metody pro práci s daným žákem.
2.2.1 Specifické poruchy učení
Jedny z nejčastějších poruch, se kterými se může asistent pedagoga v rámci podpory žáka
setkat, tvoří specifické poruchy učení. Dle Kendíkové (2016) se velmi často jednotlivé
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poruchy učení objevují v kombinaci s jinou poruchou. Hovoříme-li o specifických
poruchách učení, myslíme poruchy, které jedinci znesnadňují schopnost učit se psát, číst a
počítat pomocí běžných výukových metod. Jedná se o poruchy, které jsou vrozené nebo
získané v prvních letech života. Kendíková (2016) řadí mezi nejčastější poruchy učení
dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii a dysortografii.
Dyslexie je vývojová porucha čtení, a pro žáka s touto poruchou je tudíž obtížné naučit se
číst. U jedince se mnohdy projevuje nechuť ke čtení, popřípadě se může stát, že žák při
hlasitém čtení koktá nebo zadrhává. Čtení je pro postiženého jedince velmi namáhavou
aktivitou. Další možnou specifickou poruchou učení může být dysgrafie. Jedná se o poruchu,
při které je žákův písemný projev nečitelný. Většinou souvisí s poruchou motoriky,
automatizace pohybu nebo koordinace. U žáka s dysgrafií se může projevovat zaměňování
písmen, nebo si žák písmena nevybavuje. Psaní žáka rychle unaví, typické jsou častější
bolesti rukou či pomalé psaní.
Dále se u žáků se specifickými poruchami učení vyskytuje dyskalkulie. Jedná se o poruchu,
kdy se u jedince projevují problémy s počítáním základních matematických operací, jako je
sčítání a odčítání. Žáci s dyskalkulií nemají vyvinuté matematické chápání, mají problémy
s řešením matematických úloh a s geometrií. Mohou mít obtíže i s prostorovou orientací.
Poslední specifickou poruchou učení, se kterou se může asistent pedagoga u žáka setkat, je
dysortografie. Jedná se o specifickou vývojovou poruchu pravopisu, která souvisí
s poruchou sluchového vnímání. Žáci mohou trpět krátkodobou poruchou sluchové paměti.
Jedincům dělá problémy přepisování textu z mluveného slova do písemného. V praxi tak
žák vynechává písmena, slabiky nebo diakritická znaménka.
Ať už se ovšem jedná o jakoukoli specifickou poruchu učení, asistent pedagoga se při práci
s žákem musí aktivně věnovat zejména jeho motivaci. Žáci mohou v rámci své poruchy
bojovat s nechutí a s nedostatkem motivace k práci. Z praxe víme, že tento průvodní jev je
velmi častý. Asistent pedagoga může podpořit spolupráci s žáky volbou vhodných
pracovních pomůcek, které se pro daný typ poruchy hodí, doplněné vstřícným a trpělivým
přístupem.
2.2.2 Specifické poruchy chování
Jednou z dalších velmi častých poruch, se kterými se asistent pedagoga v praxi
pravděpodobně setká, jsou specifické poruchy chování. Podle publikace Kendíkové (2016)
se jako v případě specifických poruch učení jedná o vrozené vady, které jsou dlouhodobé.
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V průběhu let bylo dokázáno, že specifické projevy poruch chování jedinec nedokáže
ovlivnit svou vůlí.
Nejčastější poruchou, která může jedince postihnout, je ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder). Jedná se o poruchu pozornosti, kterou můžeme znát také pod
pojmem hyperaktivita. Velmi často jsou touto poruchou postiženi chlapci, kteří se projevují
jako zbrklí, impulzivní, neklidní, hluční a přehnaně aktivní. Dle Jucovičové a Žáčkové
(2010) hyperaktivní děti často mluví, vyžadují pozornost a nedokáží se dlouhodobě
soustředit, jsou roztěkané a nepozorné. V rámci školního prostředí jim dělá problémy hlásit
se, často skáčou do řeči, nevydrží v klidu poslouchat výklad učitele. U jedinců postižených
ADHD je typická kolísavost výkonnosti, projevuje se u nich neschopnost dokončit zadaný
úkol do konce. Velmi často si ani neposlechnou instrukci a impulzivně začnou plnit úkol.
Únava se u jedinců projevuje ještě větší aktivitou, podrážděností a neklidem.
Obdobnou poruchou pozornosti je ADD (Attention Deficit Disorder), která má stejný průběh
jako ADHD, ale bez projevů hyperaktivity. Spolupráce asistenta pedagoga s žáky
postiženými specifickou poruchou chování vyžaduje velkou dávku trpělivosti a pozitivního
naladění. Častým jevem u žáků s poruchou pozornosti je kolísavost nálad, která se může
opakovat. Je tedy důležité najít si k jednotlivým žákům cestu a umět s nimi citlivě pracovat.
Při práci s dětmi s poruchou pozornosti pomáhá dělat častěji přestávky a rozfázovat práci do
jednotlivých částí.
2.2.3 Poruchy autistického spektra
V průběhu pedagogické praxe se může asistent pedagoga setkat také s žáky, kteří trpí
poruchou autistického spektra (PAS). Dle Kendíkové (2012) se jedná o nejzávažnější
vývojovou poruchu, jež vznikla narušením mentálního vývoje dítěte do hloubky. Autismus
je většinou spojen s narušením v oblasti sociálních vztahů a komunikace. Existuje několik
druhů autismu, jako např. Dětský autismus, Atypický autismus nebo Aspergerův syndrom.
U většiny druhů autismu se jedná o oslabenou schopnost sociální interakce a komunikace, u
jedince se projevuje zvláštní způsob vyjadřování a motorická neobratnost.
Jedinci s poruchou PAS často ulpívají na určitých zájmech, nemají rádi změny a neradi
porušují pravidla. Verbální schopnosti bývají velmi nadprůměrné, přičemž intelekt se
pohybuje v podprůměru či vysokém nadprůměru. Žampachová (2012) doporučuje vést žáka
k budování sebeobslužných dovedností, ke zvládání orientace v časovém režimu a
v prostoru. Asistent pedagoga věnuje pozornost vytváření pracovního chování a měl by žáka
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podporovat v budování vztahů a komunikace s vrstevníky i dospělými. Rovněž by se měl
podílet na rozvoji žákova vztahu k volnočasovým aktivitám.
2.2.4 Žáci se sociálním znevýhodněním
Asistent pedagoga se v průběhu plnění svých pracovních povinností dostává do kontaktu
nejen se zdravotně postiženými žáky, ale také s žáky, kteří pocházejí ze sociálně
znevýhodněných rodin. Z praxe je známo, že se asistenti setkávají nejen s žáky z odlišných
etnik, ale také s žáky, kteří pocházejí z ekonomicky slabších rodin. Je potřeba si uvědomit,
že v rámci inkluzivního vzdělávání mají i tito žáci nárok na kvalitní vzdělávání se svými
vrstevníky, a to ve škole, která je jejich bydlišti nejblíže. Dalo by se říci, že jejich právo na
kvalitní vzdělání je, díky nesnadné situaci, o to důležitější. Aktuální situace ve školství
ukazuje, že do českých škol stále častěji nastupují žáci s odlišným mateřským jazykem. I
přes možnou jazykovou bariéru je povinností asistenta pedagoga postavit se k této výzvě
zodpovědně a žáky podpořit.
Jak uvádí Bařinková (2012), je potřeba, aby asistent pedagoga pomáhal žákovi nejen ve
škole, ale i mimo ni. U žáků ze sociálně znevýhodněných rodin je žádoucí minimalizovat
vliv nevhodných podnětů, které na žáka působí. Asistent pedagoga tak mluví s danými žáky
srozumitelně a jasně a při komunikaci s žáky s odlišným mateřským jazykem dbá i
neverbálních projevů. Oční kontakt, neútočný postoj i přátelské doteky, avšak s vědomím
kulturního prostředí, z něhož žák pochází, jsou vhodnou strategií. Dále se asistent chová
přátelsky, čímž žákům napomáhá v osvojování sociálních kompetencí. Klade důraz nejen na
komunikaci se žáky, ale i s jeho zákonnými zástupci. Danou komunikaci je ovšem nutné
podřídit pravidlům, která zmiňuji v poslední kapitole.
2.2.5 Nadaní žáci
V rámci novelizované vyhlášky č. 27/2016 spadají do kategorie inkluzivního vzdělávání
také žáci, kteří jsou mimořádně nadaní. Dle tvrzení Národního ústavu pro vzdělávání se
jedná o žáky, již se svou mimořádností odlišují od ostatních žáků a vystupují tím z normality.
Bývá typické, že žáci vynikají v jedné nebo více oblastech vzdělávání. Je tedy potřeba
k těmto žákům přistupovat individuálně, protože nadání mohou být různá; matematická,
výtvarná, hudební ad. Úkolem asistenta pedagoga a vedoucího učitele je nabízet nadaným
žákům možnosti, jak se v daných oblastech zdokonalovat, a pracovat tak nejen na rozvoji
nadání, ale i osobnosti. Asistent při práci s nadaným žákem může využívat pracovních listů,
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nabízet žákům složitější úlohy nebo pro ně vymýšlet různé výzvy, které uplatňuje
v předmětech, v nichž se projevuje žákovo nadání.
2.2.6 Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
Asistent pedagoga se v rámci své pedagogické praxe může zcela jistě setkat také se žákycizinci, pro které je v českém školství ustálené označení žáci s odlišným mateřským jazykem
(OMJ). Dle Radostného (2011) metodiky se jedná o žáky, jejichž mateřský jazyk je jiný než
jazyk, ve kterém jsou vzděláváni. Dle portálu www.inkluzivniskola.cz záleží na tom, jak žák
s OMJ český jazyk ovládá. V momentě, kdy mu bude pedagogicko-psychologickou
poradnou vyměřen stupeň třetího podpůrného opatření, mají i žáci s OMJ nárok na svého
asistenta pedagoga, který je pro ně pomocníkem při zapojování se do kolektivu.
Není však běžnou praxí, aby žáci s OMJ měli svého vlastního asistenta. Nicméně když tomu
tak je, měl by se podílet na přípravě výukových materiálů na hodiny, ve kterých je myšleno
na začlenění žáka-cizince. Asistent je přítomen v hodinách žáka s OMJ, napomáhá mu
orientovat se v učivu a v pokynech vyučujícího. Učivo případně dovysvětluje. Z praxe víme,
že asistent pedagoga mnohdy poskytuje žákovi s OMJ doučování, které může probíhat
v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Cílem asistenta při práci s žákem s OMJ je, aby
se žák co nejrychleji začlenil do nového prostředí a dostal se na úroveň ostatních žáků.
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3. Asistent pedagoga a pedagogická spolupráce
Spolupráce s ostatními je nedílnou součástí působení každého jedince. Aby mohla
spolupráce fungovat, je potřeba komunikovat. Jedná-li se o práci pedagogického pracovníka,
komunikace získává na důležitosti, neboť funguje jako výchovný a vzdělávací prvek, jenž
je pro proces vzdělávání nezbytný. V následující kapitole tak věnuji prostor vymezení pojmu
pedagogické spolupráce. S kým asistent pedagoga v rámci svého pedagogického působení
spolupracuje a jakým způsobem k takové spolupráci dochází? Dotknu se rovněž tématu
pedagogické komunikace, která je nezbytným klíčem k pozitivnímu průběhu spolupráce
mezi asistentem pedagoga a ostatními účastníky výchovně vzdělávacího procesu.

3.1 Pedagogická komunikace
Nejdříve se budu zabývat definicí pedagogické komunikace. V rámci spolupráce asistenta
pedagoga s účastníky vzdělávacího procesu je třeba tento druh komunikace znát a využívat.
Pedagogická komunikace je vzájemné předávání informací všem účastníkům výchovně
vzdělávacího procesu, která slouží k naplnění výchovně vzdělávacích cílů. Dle Nelešovské
(2005) se jedná o jistý druh sociální komunikace, který má svá specifika. Jde o komunikaci,
jež napomáhá vzdělávat a vychovávat žáky. K tomuto procesu nedochází pouze ve školním
prostředí. Jelikož se jedná o formu výchovně vzdělávací, je využívána také v domácím
prostředí, v mimoškolních a předškolních zařízeních. Je to komunikace verbální, neverbální,
písemná a zvuková, která příjemce určitým způsobem obohacuje.
V publikaci Mareše a Křivohlavého (1995) autoři zmiňují tvrzení A. A. Leonťjeva, který
připouští, že pedagogická komunikace v ideálním případě zajišťuje kvalitní vzdělávání žáků
a napomáhá k udržení přívětivého klimatu ve školním prostředí, ať už se jedná o vztahy mezi
žáky, vztahy mezi asistentem pedagoga a učiteli, popřípadě o vztahy mezi žáky a učitelem
nebo asistentem pedagoga. Tento typ komunikace napomáhá řídit psychologické a sociální
procesy v dětském kolektivu. Správně vedená pedagogická komunikace vede k rozvoji
osobnosti i motivace žáka, k podpoře jeho tvořivosti a pozitivnímu přístupu k učení.
Pedagogická komunikace nemusí vždy přicházet přímo od učitele nebo asistenta pedagoga,
ale může se jednat o komunikaci nepřímou, kdy se žák učí zjišťovat informace z učebnic,
pracovních listů, nahrávek, videí, televize apod.

3.2 Asistent pedagoga a další účastníci pedagogické komunikace
V publikaci Nelešovské (2005) jsou jmenováni účastníci pedagogické komunikace a jejich
vztahy. Autorka v knize použila rozdělení podle P. Gavory. V prvních třech případech
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vymezení vztahu účastníků jde o klasifikaci tzv. nesymetrickou. Jedná se o vztah, ve kterém
jsou spolu v interakci účastníci, kteří se nenacházejí ve stejné výchozí pozici. Mluvíme tak
o vztahu učitel−žák, učitel−třída a učitel−skupina žáků. Z tohoto rozdělení a momentální
situace v českém školství můžeme konstatovat, že se v daném případě jedná i o vztah asistent
pedagoga−žák, asistent pedagoga−třída a asistent pedagoga−skupina žáků.
Další příklady vztahů již nedisponují asymetričností, neboť se jedná o rozvoj vztahů sobě
rovných. K označení se Nelešovská (2005) uchyluje z důvodu stejných povinností a práv
všech žáků ve školním prostředí. Myslíme tak vztahy žák−třída, žák−skupina žáků, žák−žák,
skupina žáků−skupina žáků, skupina žáků−třída. Můžeme proto ve stručnosti říci, že se jedná
o komunikaci, do které jsou zapojeni učitelé, asistenti pedagoga, jednotliví žáci, skupina
žáků, třída. Záleží také na velikosti skupiny, neboť s narůstajícím počtem účastníků se
možnosti průběhu efektivní pedagogické komunikace ve vztahu učitel−třída značně omezují.
Přítomnost asistenta pedagoga ve třídě je velikým přínosem pro větší skupinu žáků, včetně
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, protože oba pedagogičtí pracovníci mohou být
do výuky zapojeni.
V souvislosti se vztahy jedinců, kteří se na průběhu pedagogické komunikace podílejí, je
třeba zmínit, že se tyto vztahy neustále vyvíjejí a mění. Změnou prochází i způsob, jakým
učitel a asistent pedagoga se žáky komunikuje. Jak již bylo uvedeno v druhé kapitole,
v inkluzivním vzdělávání je přítomno mnoho žáků se speciálními potřebami, ať už je jedná
o žáky se specifickými poruchami učení a chování, s tělesným nebo mentálním postižení,
s odlišným mateřským jazykem apod. Je žádoucí, aby učitelé a asistenti pedagoga využívali
vyjadřovacích schopností, jež jsou adekvátní individuálním potřebám a věku daných žáků.
V této práci se věnuji problematice asistentů pedagoga, ale dle Gavory (2005) jsou ve
školním prostředí kromě učitele a asistenta pedagoga účastníci pedagogické komunikace
také vychovatelé, vedoucí kroužků a samozřejmě rodiče, kteří žáka svou komunikací
usměrňují a vedou ho k určitému cíli či ideálu.

3.3 Pravidla pedagogické komunikace
Aby jakákoli komunikace vedla k příznivým výsledkům, je nutné dodržovat určitá pravidla.
Stejně tak tomu je i v průběhu pedagogické komunikace. Pravidla jsou většinou udávána
prostředím, ve kterém se jedinci vyskytují. Pokud se jedná o školní prostředí, pravidla
definuje zejména školní řád a v neposlední řadě třída. Ze současné praxe je známo, že si
v mnohých případech pravidla tvoří sami žáci za přítomnosti třídního učitele a asistenta
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pedagoga. Dle publikace Kargerové (2015) žáci dodržují mnohem zodpovědněji pravidla,
která si sami vytvoří, protože jsou více motivováni.
Gavora (2005) uvádí, že pravidla jsou důležitá hned z několika důvodů. Prvním důvodem je
fakt, že přispívají k lepší organizaci ve třídě. Komunikace je tak vedena, má řízený průběh
a cíl. Za druhé je nutné pomocí pravidel ve třídě určit, kdo je zde vedoucí. Je potřeba
vymezit, kdo danou skupinu povede a kdo bude komunikaci regulovat. Ve školním prostředí
v České republice to nejčastěji bývá učitel, ale z dnešní praxe můžeme lehce odhadnout, že
se do této pozice dostává také asistent pedagoga.
V publikaci Mareše a Křivohlavého (1995) jsou definována tzv. konverzační maxima, která
by pro tvorbu pravidel ve třídě, ale i mezi asistentem pedagoga a učitelem, mohla být
přínosná. Respektování jasných principů napomáhá k úspěšnému fungování spolupráce
asistenta pedagoga nejen se žáky, ale také s dalšími pedagogickými pracovníky a se
zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prvním z těchto principů
je tzv. maxima kvantity. Tato zásada se zaměřuje na definování množství informací, které si
v rámci pedagogické komunikace jedinci předávají. Vyjadřuje skutečnost, že by jedinec měl
říci dost informací k tomu, aby informování jedinci chápali, ale není třeba zmiňovat více,
než je nezbytně nutné. Nabádá tak vyučující, aby sdělení bylo informativní na dostatečné
úrovní, ale aby bylo zároveň úsporné.
Dalším principem je tzv. maxima kvality, která věnuje pozornost tomu, aby jednotlivci ve
svých sdělení říkali pravdu a aby neříkali informace, pro které nemají dostatek důkazů.
Třetím principem je tzv. maxima relevance. Je důležité, aby jedinec předával takové
informace, které se do dané situace hodí. Sdělujeme tedy pouze to, co je pro příjemce
informací relevantní, ať už se jedná o žáky, kolegy nebo zákonné zástupce žáků. Posledním
principem je tzv. maxima způsobů, která jedince vybízí k tomu, aby se vždy vyjadřoval
jasně, srozumitelně a aby byl ve svých projevech přesný a jednoznačný. Asistent pedagoga
i učitel by měli ve svém projevu k dětem omezovat například ironii, protože ji děti často
nechápou. Poslední princip, který zde uvedu, je princip kooperace, jenž je v komunikaci
zásadní. Je žádoucí, aby jedinci spolupracovali – a komunikace je základem každé dobré
spolupráce.
Jak jsem zmínila výše, asistent pedagoga se podílí na vzdělávání a vychovávání žáků
společně s učitelem. Jedná se o pedagogického pracovníka, který přímo působí na žáky,
z čehož vyplývá, že je přímým účastníkem spolupráce mezi pedagogickými pracovníky,
kteří vzdělávají jedince. Asistent pedagoga má být schopen spolupráce zejména se
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žáky, učiteli a zákonnými zástupci žáků. Často se jedná o zákonné zástupce žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Z praxe víme, že v mnohých případech je asistent ve
třídě přítomen i mimo vyučovací hodiny, při mimoškolních aktivitách, ve družině anebo při
přesunech žáka se speciální vzdělávací potřebou domů. Do interakce se žáky se tak může
dostávat mnohem častěji než učitel.
Dle publikace Němce (2014) proto velmi záleží na vzdělání asistenta pedagoga. Pokud nemá
pracovník v této pracovní pozici dostatečné vzdělání, nemůže se podílet na vyučování žáka
nebo žáků. V případě jakéhokoliv vlastního vzdělání vstupuje do pedagogické interakce
v rámci výuky mnoha dalšími způsoby. Němec (2014) zmiňuje například vstup do interakce
se žáky a s učitelem v rámci dohledu nad skupinovou prací žáků nebo při opakování látky,
kterou se už žáci naučili. Další možnou pedagogickou spoluprací se žáky může být částečná
výpomoc při vyučování výchov. Při výkonu všech těchto aktivit musí asistent pedagoga
umět správně s dětmi jednat. Výhodou je, když se umí přizpůsobit v komunikaci věku žáků
a jejich individuálním potřebám. Je také žádoucí, aby asistent pedagoga používal spisovný
český jazyk a uměl vést s dětmi předmětné rozhovory vedoucí k hlubšímu zamyšlení žáků.
Ve zmíněném textu se také můžeme setkat s tvrzením, které říká, že by asistent pedagoga
měl být přijat do pedagogického týmu jako rovnocenný člen. Náležité představení kolegům
je samozřejmostí, stejně tak jako představení žákům ve třídě, v níž asistent pedagoga působí.
Žákům by měl být znám jako druhý pedagog ve třídě, který pomáhá učitelům a žákům.
Pokud se jedná o spolupráci asistenta pedagoga se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, je lepší představit tuto spolupráci jako jeden z mnoha úkolů, kterým se bude
asistent věnovat.

3.4 Spolupráce asistenta pedagoga se žáky
V návaznosti na první kapitolu této diplomové práce připomínám, že podle novelizované
vyhlášky č.27/2016 Sb., § 5 je asistent pedagoga osoba, jež má pomáhat všem pedagogickým
pracovníkům, kteří na žáky působí. S oporou v Němcovi (2014) proto mluvíme hlavně o
asistentovi pedagoga, nikoli o asistentovi žáka. Neustálá přímá pedagogická činnost pouze
s žákem se speciální potřebou ve vzdělání by mohla působit spíše negativně. Jak by tedy
měla vypadat vyrovnaná spolupráce s žákem? V první řadě by měl asistent pedagoga
rozložit síly a být nápomocný i ostatním dětem, které v daný moment vyžadují pomoc. Ve
spolupráci asistenta pedagoga a učitele by se mělo jednat o rovnocenný vztah, ale v tomto
případě by učitel měl vědět, co asistent pedagoga dělá a minimálně ho instruovat.
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Dle metodiky Habra (2015) pracuje asistent pedagoga pod vedením učitele, je proto potřeba
s ním spolupracovat. Asistent pedagoga může v průběhu výuky pracovat jak s jedním, tak
více žáky. Na internetovém portálu www.asistentpedagoga.cz je práce asistenta pedagoga s
žáky vymezena dvojím prostředím – prostředím ve třídě a prostředím mimo třídu. Shrňme
proto, že ať už asistent pedagoga pracuje s jedním žákem nebo skupinou, věnuje se jim v
rámci třídy či individuálně mimo třídu. Je třeba zdůraznit informaci z publikace Němce
(2014), a sice že náplň práce asistenta pedagoga by měla odpovídat jeho vzdělání. Z těchto
důvodů by měl být asistent vždy veden učitelem žáka.
Pokud je potřeba vysvětlovat učivo žákovi se speciální vzdělávací potřebou nebo skupině
žáků, učitel dává asistentovi přesné instrukce, jak při práci postupovat. Němec (2014) rovněž
dodává, že nejde přesně určit, jaký je ideální poměr mezi prací se žákem se speciální
potřebou ve vzdělání a ostatními žáky. Tuto hranici musí asistent pedagoga a učitel přirozeně
vycítit a řídit se podle ní. Záleží také na konkrétním znevýhodnění, které žák má. Vždy se
však oba drží takových pravidel, které na žáky působí pozitivně.

3.5 Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem žáka
V rámci výkonu práce asistenta pedagoga je potřeba umět spolupracovat s učiteli, kteří žáka
vyučují. Na 1. stupni ZŠ se asistenti pedagoga dostávají nejčastěji ke spolupráci s třídním
učitelem, který zároveň bývá jediným vyučujícím žáků. Pokládám za důležité vymezit
důvody, proč by mělo mezi asistentem pedagoga a učitelem docházet k pravidelné
spolupráci. Za cenný zdroj považuji webovou stránku www.inkluzivniskola.cz, která se
specializuje na začleňování žáku s odlišným mateřským jazykem do výuky. Hlavním
důvodem pro spolupráci mezi asistentem pedagoga a učitelem je skutečnost, že sdílením a
rozborem společné myšlenky, metod a odlišných přístupů práce, se mohou oba pedagogičtí
pracovníci obohatit, což napomáhá tvorbě lepších vzdělávacích strategií.
Dalším z důvodů je skutečnost, že řešení problémů se žáky je snazší ve více lidech.
Přítomnost dalšího názoru může zmírnit reakci na daný problém, popřípadě ho vysvětlit.
Z praxe je známo, že právě toto hledisko je velkým přínosem jak pro práci asistenta
pedagoga, tak učitele. Posledním z vyslovených důvodů je možnost monitorovat pokroky
žáků. Přítomnost dvou pedagogických pracovníku také dává možnost lépe tyto úspěchy
hodnotit.
Němec (2014) zmiňuje tři základní pravidla, která napomáhají bezproblémovému průběhu
pedagogické komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem. První pravidlo zní, že se jak
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učitel, tak asistent pedagoga stavějí k inkluzivnímu vzdělávání pozitivně. Považují začlenění
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami za přirozený a správný krok školství. Na
základě této skutečnosti se učitelé s asistentem nedostávají do rozporu, ve kterém učitel
chápe přítomnost asistenta pedagoga jako přítěž. Zadruhé si oba účastníci vzdělávacího
procesu uvědomují své role a navzájem se respektují. Asistent pedagoga respektuje
rozhodnutí a instrukce učitele. Zároveň učitel nepovažuje asistenta pedagoga za
méněcenného a nezadává mu podřadné úkony.
Třetím a posledním pravidlem, které je v publikaci zmiňované, je důležitost času, který
asistent pedagoga a učitel věnují společným přípravám a promluvám o výuce. Plánování je
jednou z nejdůležitějších kompetencí pedagogického pracovníka, proto je potřebné věnovat
mu dostatečnou pozornost. Dle Bařinkové (2012) by plánování nemělo zasahovat do
přestávek mezi výukou. Přestávky slouží k odpočinku, a tak by měl být jejich klidový režim
dodržen. Plánování společné výuky může probíhat na začátku dne před samotnou výukou
nebo vždy den před výukou, tzn. každé odpoledne. Časová náročnost plánování se odvíjí od
náročnosti naplánované výuky.
Pro správný průběh pedagogické spolupráce je potřeba dodržovat určité zásady. Z praxe
víme, že učitel většinou nemá možnost vybrat si asistenta pedagoga sám, což může zapříčinit
nepříjemné situace. Osobnosti a názory těchto dvou pracovníků se nemusí vždy shodovat.
Je ale potřeba udržovat pracovní vztahy na profesionální úrovní a jasně si stanovit pravidla,
která budou oba pracovníci dodržovat, aby dostáli vytyčeným cílům a naplnili očekávání, o
nichž jsem hovořila v této práci dříve.
Nejčastější forma pedagogické spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem probíhá ve
třídě, kde je výuce přítomna celá skupina žáků. Internetový server www.inkluzivniskola.cz
rozděluje formy spolupráce učitele a asistenta ve třídě do čtyř skupin, které se liší nejen
průběhem, ale také časovou náročností, již musí oba spolupracující plánování výuky
poskytnout. První skupinu můžeme nazvat „Jeden učí, druhý podporuje“. V realizaci tohoto
druhu pedagogické spolupráce jsou role rozděleny celkem jasně. Učitel vyučuje a asistent
pedagoga se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Další formou spolupráce
je tzv. „Jeden učí, druhý pozoruje“. Asistentovo pozorování je velmi potřebné pro zjištění
výchozí situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozorování dále napomáhá
zjistit pokroky žáků a najít směr, kterým by se měla další podpora obou pedagogických
pracovníků ubírat.
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Třetí forma spolupráce je taková, kdy jeden učí a druhý se nechává tzv. unášet. Tato forma
je podobná předchozí s tím rozdílem, že je méně efektivní a neklade si za cíl zjištění, jak
danou podporu zefektivnit. Poslední metodou je princip spolupráce, kde učí oba. Tato forma
vyžaduje nejvíce času na přípravu, neboť při této spolupráci spolu pedagogičtí pracovníci
úzce spolupracují v rámci tzv. výukové konverzace, kdy se podílí na společném zadávání
instrukcí, vysvětlování probíraného učiva atd.
Výše uvedený portál nabízí i klasifikaci spolupráce asistenta pedagoga a učitele v rámci tzv.
práce ve skupinách. V momentě, kdy jsou ve třídě dva pedagogičtí pracovníci, se zdá forma
práce v menších skupinách jako velmi výhodná. Pro inkluzivní vzdělávání se hodí zejména
z toho důvodu, že se pedagogičtí pracovníci mohou věnovat žákům individuálně ve větší
míře. Pokud se jedná o společnou pedagogickou spolupráci v rámci menších skupin,
můžeme jejich kooperaci rozdělit do čtyř typů. První skupina se věnuje výuce v rámci úkolů
ve skupinách. Děti jsou rozděleny do skupin a každá skupina má stejné otázky, na které se
snaží najít správné odpovědi. V tomto případě se mohou oba pedagogičtí pracovníci rozdělit
a zadávat instrukce každý v jiné skupině. Dále mohou oba pedagogičtí pracovníci pomáhat,
ale také pozorovat a monitorovat situaci ve skupinách, na které pak mohou společně
reagovat.
V průběhu vyučování je možné využívat skupinovou práci na tzv. stanovištích. Vyučující
připraví práci na několika místech, přičemž učitel je na jednom, asistent pedagoga na druhém
a třetí stanoviště může být věnováno např. samostatné práci nebo práci, která nepotřebuje
vedení. Učitel s asistentem se věnují výkladu odlišného učiva. Předposlední možností
využití dvou pedagogických pracovníků ve výuce je možnost paralelní výuky. Učitel
s asistentem si rozdělí třídu na dvě skupiny, ve kterých oba učí to samé učivo s tím, že se
mohou žáky ve skupině zabývat více, včetně věnování pozornosti individuálním potřebám
žáků. V neposlední řadě si učitel s asistentem mohou děti do skupiny rozdělit podle
zdatnosti. Učitel může učivo prohlubovat zdatnějším žákům a asistent pedagoga se věnuje
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě potřeby si role vymění.
Není možné jednoznačně určit, jaké metody a styly práce jsou lepší. Každý pedagog a
asistent pedagoga si musí najít svůj ideální způsob práce. Je ale jisté, že pokud budou oba
pedagogičtí pracovníci přistupovat k výkonu práce kladně a profesionálně, může taková
spolupráce přispět k pozitivnímu klimatu ve třídě, jež pomáhá vytvářet dobré prostředí pro
výuku v inkluzivním vzdělávání.
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3.6 Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žáka
Spolupráce s rodiči je nezbytnou podmínkou vzdělávání a vychovávání jakéhokoli žáka, ale
u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se jedná o velmi zásadní faktor. Je potřeba
udržovat pravidelný kontakt s rodiči nebo zákonnými zástupci. Z dnešní praxe víme, že
asistent pedagoga je přímo účasten komunikace s rodiči. Záleží na jednotlivé škole a
spolupráci asistenta pedagoga s třídním učitelem, ale může se stát, že asistent bude
komunikovat se zákonnými zástupci individuálně, bez přítomnosti učitele. V takovém
případě se musí asistent pedagoga a třídní učitel vždy jasně domluvit na tom, jestli budou na
schůzce se zákonnými zástupci přítomni oba, nebo jen jeden z nich. Je třeba o této
skutečnosti informovat i samotné zákonné zástupce.
Na základě vlastní zkušenosti se spíše osvědčuje, pokud kontakt se zákonnými zástupci žáka
se speciálními vzdělávacími potřebami udržují oba pedagogičtí pracovníci stejně. Jak už
jsem zmínila výše, může se stát, že asistent pedagoga bude jediným pedagogickým
odborníkem, který se schůzky se zákonným zástupcem účastní. Je proto nutné vědět, jaké
možnosti komunikace jsou mu k dispozici. Ve stručnosti lze konstatovat, že při výběru
formy komunikace záleží zcela na domluvě mezi účastníky. V praxi je možné využívat
osobních schůzek, které jsou pro první setkání velmi důležité, až po e-mailovou komunikaci.
Způsob komunikace a časová dotace schůzek by měla být zapsána v individuálním
vzdělávacím plánu a měla by být maximálně dodržována.
První setkání se zákonnými zástupci žáka se speciální vzdělávací potřebou by mělo
proběhnout osobně. Dle Jucovičové a Žáčkové (2010) je stěžejní, aby byl asistent pedagoga
a učitel této schůzce otevřen. Již před schůzkou by si pedagogický pracovník měl vytyčit
reálné cíle, kterých chce v průběhu setkání dosáhnout. Asistent by se měl chovat vlídně,
přátelsky a měl by se zákonnými zástupci jednat s pochopením. Jedním z tvrzení, které
v citované publikaci nalezneme, je doporučení jednat s rodiči jako s partnery. Každý
pedagogický pracovník, který se dostane do kontaktu s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, by si měl uvědomit, že se podílí na jeho vzdělávání a výchově stejně jako rodič
žáka. Asistent pedagoga, učitelé žáka a zákonný zástupce jsou tedy partneři, kteří k sobě
přistupují s respektem a vzájemnou tolerancí.
Doporučuje se, aby první schůzka se zákonným zástupcem probíhala v bezpečném prostředí,
ve kterém se jednotlivci cítí příjemně. Rozhovor by měl být věcný a měl by směřovat
k určitému cíli, se kterým souhlasí všechny strany. Průběh setkání se zákonnými zástupci by
měl být písemně zaznamenán a podepsán všemi účastníky. Stejně tak závěru či výslednému
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stanovisku schůzky by mělo být docíleno společnou domluvou. Jak jsem již zmiňovala, je
nutné zaznamenat i další způsoby vzájemné komunikace, které budou všichni účastníci
výchovně vzdělávacího procesu maximálně dodržovat.
Zcela zásadní v této problematice je respekt odlišností jednotlivých žáků a jejich rodin.
Internetový portál www.asistentpedagoga.cz, který se zaměřuje na problematiku asistenství,
zmiňuje rozdíly mezi komunikací se zákonnými zástupci žáků se zdravotním postižením a
se zákonnými zástupci žáků se sociálním znevýhodněním. V rámci komunikace se
zákonnými zástupci žáků se zdravotním znevýhodněním je potřeba udržovat komunikaci
denně. Je to vhodné z toho důvodu, aby měli zákonní zástupci informace o zdravotním stavu
svého dítěte.
Na druhé straně, specifikem komunikace se zákonnými zástupci žáků se sociálním
znevýhodněním je skutečnost, že se komunikaci se školním prostředím občas vyhýbají, což
může být zapříčiněno mnoha důvody. Zákonní zástupci se mohou obávat negativní kritiky
z řad pedagogických pracovníků, nedostatečného přijetí nebo nepochopení, jehož by se jim
mohlo od učitele či asistenta dostat. Není výjimkou, že se mohou schůzce s pedagogickým
pracovníkem bránit, protože je jejich potomek nezajímá, či nevědí, že by se o něj zajímat
měli. Ve jmenovaných případech může jít o zákonné zástupce žáků s odlišným mateřským
jazykem, kterým často chybí informace v jejich rodném jazyce. Zde by měl asistent
pedagoga sám iniciovat schůzku, která se může uskutečnit jak ve školním, tak v domácím
prostředí žáka.
Ať už se jedná o žáka s jakýmkoli znevýhodněním, je nutné, aby byl asistent pedagoga
v kontaktu s jeho zákonnými zástupci. Jak jsem předeslala dříve, asistent pedagoga si
podmínky spolupráce stanovuje dohodou s učitelem. Nejinak je tomu i při spolupráci se
zákonnými zástupci žáka. Účastníci této spolupráce si sami volí styl komunikace, který jim
nejlépe vyhovuje, a dělají všechno proto, aby tato spolupráce fungovala. Pokud komunikace
nefunguje, odborný pracovník čili asistent pedagoga by se měl významně zasadit o její
fungování. Jen tak je možné dojít k pozitivním výsledků v rámci péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.

3.7

Shrnutí teoretické části

Cílem teoretické části diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem je pozice asistenta
pedagoga zasazena do legislativy České republiky, jak se zřizuje, jak je financovaná a jakou
kvalifikaci musí asistent pedagoga získat, aby se mohl asistentem stát. Zabývala jsem se tím,
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jak se asistent dostane do třídy, ve které působí, a jaké role v ní zastává. Dále jsem se
věnovala vyjasnění náplně práce a očekávání ze strany vedení školy, zákonných zástupců a
kolegů asistenta pedagoga. V dané části jsem vycházela z etických pravidel, kterými by se
asistenti pedagoga měli řídit. Právě etická pravidla tvoří východisko, jež určuje, jak by se
měl asistent vůči své odbornosti, žákům a společnosti chovat. Rovněž jsem vyjasnila pojmy
inkluzivní vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami a vymezila specifika
práce asistenta pedagoga na 1. stupni ZŠ.
Také jsem nastínila, s jakými žáky se může asistent pedagoga v praxi setkávat. Jedná se o
širokou škálu specifik, která jsem definovala a popsala. V rámci třetí kapitoly jsem se
věnovala pedagogické spolupráci, do které asistent vstupuje. Komentovala jsem vztahy mezi
asistentem pedagoga a dalšími účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Popsala jsem
pravidla pedagogické komunikace, která napomáhají pozitivnímu průběhu spolupráce
asistenta pedagoga s žáky, s třídním učitelem žáka a se zákonnými zástupci. V neposlední
řadě jsem zmínila postupy, které by měl asistent pedagoga v kontextu spolupráce se všemi
účastníky výchovně vzdělávacího procesu dodržovat.
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II.

Praktická část – empirická část

1. Cíle výzkumu
Jak již bylo zmíněno v úvodu diplomové práce, výchozí pozice asistentů pedagoga se často
různí. Jedinci vstupují do pozice asistentů s rodičovskou zkušeností, mnohdy na asistentskou
pozici nastupují studenti pedagogických fakult, kteří se připravují na budoucí roli učitele.
Do pozice asistenta pedagoga se mohou dostat i ti, kteří jsou v opačné situaci. V takovém
případě se jedná o jedince, kteří nechtějí odejít ze školního prostředí, ale už nechtějí dále
vyučovat. Můžeme se setkat s jedinci, kteří vykonávají tento druh práce jen proto, že právě
teď potřebují nějakou práci. Z praxe je známo, že každá z daných výchozích situací může
jedince při výkonu práce asistenta pedagoga určitým způsobem ovlivnit.
Cílem výzkumné části této práce je zmapovat, z jakých výchozích pozic se jedinci do dané
profese dostávají a proč. Dalším úkolem je zjistit, jak asistenty jejich dosavadní zkušenost
ovlivňuje ve výkonu zaměstnání, jakým způsobem jsou pro práci asistenta pedagoga
motivováni a jak o pozici uvažují do budoucna. Stejně tak, jako se různí výchozí pozice a
zkušenosti, se liší představy o dalším působení v pozici. Na základě těchto oblastí bylo
zvoleno několik hypotéz, jež ověřoval vlastní výzkum.
Hypotéza č. 1: Dosavadní zkušenost pozitivně ovlivňuje jedince ve výkonu práce asistenta
pedagoga.
Hypotéza č. 2: Jedinci se do pracovní pozice asistentů pedagoga často dostávají z různých
pracovních prostředí.
Hypotéza č. 3: Má-li asistent pedagoga pozitivní zkušenosti ze spolupráce s učiteli žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami, je více motivován k výkonu profese, než když jsou tyto
zkušenosti negativní.
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2. Charakteristika výzkumu
Podle Hendla (2005) se v případě kvantitativní výzkumu jedná o sběr informací a dat za
pomoci pozorování, testů, dotazníků atd. Hovoříme-li o kvalitativním výzkumu, hojně se v
něm využívá rozhovorů, případových studií (kazuistik) atd. Pro výzkumnou část této
diplomové práce byla zvolena kombinace obou metod výzkumu. Jedná se tedy o smíšený
neboli kvalitativně-kvantitativní výzkum a hlavní použitou metodu představují
polostrukturované rozhovory, které jsou doplněny o dotazníky. Výzkumná část diplomové
práce odpovídá na hypotézy stanovené výše.

3. Metody výzkumu a vzorek respondentů
3.1

Polostrukturovaný rozhovor

Pro vlastní průběh kvalitativního výzkumu byly zvoleny polostrukturované rozhovory.
Podle Cohen (2006) jsou strukturované rozhovory vázány na předem připravené otázky,
které drží rozhovor v jasných tématech. Zároveň je tazateli umožněno odchýlit se od
přesného pořadí otázek, což byl také jeden z důvodů, proč byla tato metoda zvolena. Při
daném typu rozhovoru je možná větší míra volného kladení otázek, respondenti se proto
necítí svázáni přesným scénářem rozhovoru. V rámci tvorby rozhovorů bylo vymezeno
několik oblastí, kterým byla věnována pozornost.
První tematická oblast rozhovorů se týkala veškerých předchozích zkušeností asistentů
pedagoga – pracovních i životních. Stran pracovních zkušeností bylo cílem zjistit, v jaké
míře pocházejí některé z dosavadních pracovních zkušeností z jiných oblastí než z
pedagogických a jestli respondenti tyto zkušenosti upotřebí při práci asistenta pedagoga.
Tato tematická oblast rozhovoru přinesla odpovědi na následující otázky.4
V jakých oborech, pozicích jste dosud pracoval/a? (11, 12)
Co pro Vás bylo hlavním impulzem pro volbu povolání asistenta pedagoga? (13, 14)
Myslíte si, že Vás ovlivňují předchozí pracovní zkušenosti v nynější práci AP? Jak? (15, 16)

4

V závorce jsou uvedena čísla otázek z dotazníku, které se týkaly stejné problematiky.
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Měl/a jste před vstupem do povolání AP nějaké další zkušenosti s dětmi? Prosím, uveďte
jaké. (Sourozence, vlastní děti, praxe při studiu, kroužky apod.) (17, 18)
Měl/a jste před vstupem do povolání AP nějaké další zkušenosti s dětmi s SVP?
Ve druhé části rozhovorů byla pozornost soustředěna na oblast očekávání. Jelikož se
teoretická část zmínila o očekáváních ze strany zaměstnavatele, rodičů žáka a
spolupracovníků, v praktické části byla věnována pozornost očekávání asistentů pedagoga.
Očekávání se mnohdy různí, a proto bylo cílem zodpovědět následující otázky:
Vybral/a jste si školu, v níž nyní působíte? Proč? (25, 26)
Měl/a jste před vstupem do povolání nějaká očekávání/představu o pozici AP? Jaká? (19,
20)
Jaká jste měl/a očekávání v rámci pracovní náplně? (22, 23)
Naplnila se Vaše očekávání? (21, 24)
Ve třetí části rozhovorů byl kladen důraz na zodpovězení otázek souvisejících se
zkušenostmi z praxe asistentů pedagoga, tedy co asistenty pedagoga motivuje, co jim v praxi
pomáhá a v čem spatřují obtíže. Těmito oblastmi se zabývaly následující otázky:
Je něco konkrétního, co Vás nyní motivuje? (28)
Co Vám v práci AP nejvíce pomáhá? (27)
Vidíte v práci AP nějaké obtíže? Jaké? (31, 32)
Jak by se podle Vás daly tyto obtíže odstranit?
Cítíte se dobře v pozici AP? Vyhovuje Vám? (29, 30)
Poslední podkapitola teoretické části diplomové práce byla z velké části věnována
spolupráci asistenta pedagoga s žákem, učitelem a zákonnými zástupci žáka. Je velice
pravděpodobné, že spolupráce s účastníky výchovně vzdělávacího procesu může působit
jako motivační prvek. Proto bylo úkolem čtvrté oblasti výzkumné části najít odpovědi na
tyto otázky:
Kolika žákům momentálně asistujete? (33)
Ve kterých třídách? (34)
Jak v průběhu hodin pracujete s dětmi (individuálně, ve třídě)? Proč? (35, 36)
Jak byste popsal/a Vaši spolupráci s učiteli žáků, kterým asistujete? (37, 38)
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Spolupracujete s učiteli i v době mimo výuku (plánování výuky, rekapitulace pokroků)? (39)
Jak se cítíte ve třídě, ve které asistujete?
Jak byste popsal/a Vaši spolupráci s rodiči? (40, 41, 42)
Jaké metody využíváte při spolupráci s rodiči? A proč?
Poslední, pátá oblast otázek, se zaměřovala na vzdělání dotazovaných asistentů pedagoga.
Vzhledem k tomu, že tato skutečnost může mít značný vliv na vlastní motivaci, byla této
oblasti věnována zvýšená pozornost. Respondenti odpovídali na následující otázky:
Jaké je Vaše dosažené vzdělání? (4, 5)
Vzděláváte se nyní na nějaké škole? (8)
Plánujete se vzdělávat dále? Absolvoval/a jste nějaké kurzy AP? (6)
Plánujete nějaké absolvovat? Jaké? (7)

3.2 Dotazník
Druhou část předkládaného výzkumu tvořil dotazník, vytvořený na základě rozhovorů, jenž
tak představoval kvantitativní složku analýzy. Z otevřených otázek použitých v rozhovoru
byl sestaven dotazník, který přejal několik otázek otevřených a doplnil je o otázky uzavřené
a polouzavřené. Struktura otázek odpovídala odpovědím respondenta, protože některé
otázky se vázaly na druh odpovědi. Dotazník obsahuje 42 otázek (viz Příloha 2), jež reagují
na průběh předchozího kvalitativního výzkumu. Cílem dotazníkového šetření bylo ověřit,
zda jsou odpovědi zjištěné rozhovorem většinové, popřípadě zdali existují další odpovědi,
resp. jaké. Tento způsob doplnění kvalitativního výzkumu byl zvolen z několika důvodů;
zejména však proto, že dotazníky umožňují oslovit více respondentů napříč všemi regiony
České republiky.5

5

Konkrétně byl dotazník vložen do profesní skupiny na Facebooku, jež slouží jako místo spojující pracovní a

informační zájmy jedinců pracujících na pozici asistent pedagoga. Díky tomu bylo docíleno širší škály
odpovědí na stanovené otázky.
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3.3 Statistika
Jelikož se do dotazníkového šetření zapojil výrazný počet respondentů, jeho výsledky byly
vyhodnoceny pomocí statistických metod, jež číselně vyjádřily výsledky předkládaného
výzkumu. Ke statistickým účelům byla využita internetová stránka www.vyplnto.cz, s jejíž
pomocí byly vytvořeny i přehledové grafy, použité dále v této práci.
Pro sběr dat byly využity dva typy otázek. V otázkách uzavřených byly počtem 100 %
myšleny odpovědi všech respondentů, popřípadě všech respondentů, kteří na otázku mohli
odpovědět. V dotazníkovém šetření se dále objevily otázky, na které mohl respondent
odpovědět libovolným počtem odpovědí. U těchto otázek je 100 % míněn počet respondentů,
kteří vybrali danou jednotlivou odpověď. To znamená, že součet procent z dané otázky bude
přesahovat 100.

3.4 Vzorek dotazovaných respondentů − rozhovor
Pro účely rozhovorů byly vybráni asistenti pedagoga ze základní školy, která se nachází v
Praze 10. Tuto základní školu momentálně navštěvuje okolo 450 žáků. V současném
školním roce 2018/2019 zde pracuje osm asistentů, jimž je mezi 25.−50. lety. V rámci
zvyšujícího se počtu asistentů pedagoga škola zavedla novou pozici, tzv. vedoucího
asistenta, jehož úkolem je prezentovat společné názory před vedením školy a dále realizovat
zaškolování nově příchozích asistentů. Respondenty autorka výzkumu znala a věděla, že
mají na své povolání odlišné názory i důvody, proč do této pozice nastoupili. Daný vzorek
asistentů pedagoga mohl poskytnout potřebnou škálu odpovědí, které byly nosné při tvorbě
otázek k doplňkové části výzkumu. Rozhovorů se účastnilo sedm žen a jeden muž. Šest
z osmi respondentů pracuje v dané škole jako asistenta pedagoga déle než půl roku.

3.5 Vzorek dotazovaných respondentů − dotazníky
Vzorek dotazovaných respondentů pro druhou část výzkumu byl vybrán účelně. Byl
zaměřen na respondenty ze skupiny na Facebooku, která se jmenuje Asistent pedagoga v MŠ
a ZŠ. Jedná se o skupinu vytvořenou a spravovanou asistenty pedagoga. Mají do ní přístup
pouze jedinci, kteří zažádají o členství. Dotazník vyplnili respondenti aktuálně působící na
1. stupni ZŠ v různých oblastech České republiky, již v daný moment asistují 1 až 4 žákům.
Ze 107 respondentů se ve 106 případech jednalo o ženy a v 1 případě o muže. Tabulka č. 1
zaznamenává věkové rozmezí respondentů, které se pohybuje od 20 do 61+ let.
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Tabulka 1 − Věk respondentů
Věk respondentů
Do 20
20−30
31−40
41−50
51−60
61 +
Celkem

Počet respondentů
1
38
29
34
4
1
107
Zdroj: vlastní zpracování

Jak ukazuje tabulka č. 2, jedná se o respondenty se středoškolským vzděláním s výučním
listem a se středoškolským vzděláním s maturitou. Dotazník vyplnili také respondenti, kteří
dosáhli vzdělání na vyšší odborné škole anebo na vysoké škole.

Tabulka 2 − Dosažené ukončené vzdělání respondentů
Dosažené vzdělání respondentů
Základní vzdělání
Středoškolské vzdělání s výučním listem
Středoškolské vzdělání s maturitou
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské vzdělání
Celkem

Počet respondentů
0
4
71
9
23
107

Zdroj: vlastní zpracování

Z celkového počtu dále 42 respondentů vystudovalo školu s pedagogickým zaměřením a 61
respondentů obor jiného směru. Pouze 4 z 61 respondentů uvedlo, že absolvovalo kurz
asistenta pedagoga. 38 ze 107 respondentů dodalo, že momentálně studují školu
s pedagogickým zaměřením. Tabulky č. 3 a 4. zobrazují působení všech respondentů ve
školství, na pozici asistenta pedagoga se škála pohybuje v rozmezí 0 až 9+ let.
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Tabulka 3 – Doba působení ve školství
Doba působení ve školství
0−1 rok
1−2 roky
2−4 roky
4−6 let
6−9 let
9+ let
Celkem

Počet respondentů
22
25
26
15
7
12
107

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 4 − Doba působení na pozici AP
Doba působení na pozici AP Počet respondentů
29
0−1 rok
32
1−2 roky
28
2−4 roky
9
4−6 let
6
6−9 let
9+ let
3
Celkem
107
Zdroj: vlastní zpracování
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4. Prezentace a vyhodnocení výzkumu
4.1 Kvalitativní výzkum
Rozhovory byly uskutečněny v průběhu dvou týdnů a odehrávaly se v prostorách školy
v Praze 10. V době realizace rozhovorů byly v místnosti přítomny pouze dvě osoby – tazatel
a respondent (asistent pedagoga). Dle Gavory (2000) je vhodné vyplnit prvních několik
minut před rozhovorem konverzací, která s tématem nesouvisí. Jelikož autorka výzkumu
respondenty dobře znala, zapojení tohoto bodu do neformální stránky rozhovoru nebylo
problémem.
Před samotným začátkem rozhovoru byl každý jedinec obeznámen s tématem této
diplomové práce a s průběhem rozhovoru. Respondentům bylo vysvětleno, že je rozhovor
tvořen z několika oblastí. Jedná se o oblast předchozí zkušenosti, očekávání od pozice,
zkušenosti z praxe, spolupráce a vzdělání. Oblasti byly rozděleny tak, aby na sebe logicky
navazovaly a aby asistenta pedagoga v průběhu neovlivňovaly. Každý rozhovor trval mezi
20 až 60 minutami. Před začátkem rozhovoru byli respondenti požádaní o souhlas
s pořízením audiozáznamu, jenž byl následně použit k vyhodnocení výzkumu.
Pro respondenty bylo připraveno 27 otázek, které na sebe často navazovaly. V průběhu
rozhovorů se opakovaně stalo, že v rámci jedné otázky odpověděl respondent na vícero
navazujících otázek. V průběhu rozhovorů proto byla respektována návaznost připravených
oblastí a otázek, ale pokud situace vyžadovala změnu, bylo možné se od přesného scénáře
odchýlit.
4.1.1 Výsledky rozhovorů
V následující části výzkumu jsou nejprve zaznamenány odpovědi jednotlivých respondentů
vzhledem k daným oblastem. U každého respondenta je ve stručnosti popsána celá
dotazovaná oblast. Prvními informacemi jsou údaje o vzdělání asistentů pedagoga a
informace o žákovi, kterému asistuje. Dále bude postupováno chronologicky podle pořadí
oblastí v rozhovorech. První oblastí jsou předchozí zkušenosti asistenta, dále očekávání od
pozice asistenta pedagoga, zkušenosti z praxe, spolupráce s účastníky vzdělávacího procesu
a přístup k výkonu tohoto povolání do budoucna.
Respondent č. 1
První dotazovanou osobou byla žena, která v rámci své profese asistuje chlapci v 5. ročníku
na 1. stupni ZŠ. Asistentka získala magisterský titul na Fakultě humanitních studií UK,
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v daný moment se nevzdělává, ale ráda by si dodělala pedagogické minimum a pracovala
jako speciální pedagožka nebo učitelka na 2. stupni ZŠ. Kurz AP nemá, ale absolvovala
kurzy vzdělávání žáků-cizinců, kurzy zaměřené na ADHD a šikanu v kolektivu. Dalším
kurzům se v budoucnu nebrání.
Asistentčiny předchozí zkušenosti jsou velmi rozmanité. Pracovala na vysokých pozicích
v oblasti marketingu v různých národních i nadnárodních společnostech. V průběhu
uplynulých let vystřídala také práci vychovatelky ve družině, lektorky anglického jazyka a
lektorky kroužků a rozvojových programů pro nadané děti v mateřských školách. Před
vstupem do funkce asistentky pedagoga získala v rámci předchozích povolání zkušenosti
s nadanými dětmi, s dětmi s Aspergerovým syndromem či s ADHD. Důležitou zkušeností
pro ni bylo mateřství, zejména pak výchova syna, který je pedagogicko-psychologickou
poradnou klasifikován jako nadané dítě.
Respondentka odpověděla, že všechny její pracovní zkušenosti mají vliv na nynější
povolání. Jmenovala například zkušenosti z marketingu, konkrétně principy proklientského
chování, jež využívá i při práci s dětmi. Předchozí profesní zkušenosti ovlivnily její
rozhodnutí stát se asistentkou pedagoga zejména proto, že si díky nim uvědomila, že chce
pracovat s dětmi a změnit profesní obor. Impulzem pro změnu práce byla nespokojenost
na předchozí pozici. Klíčovou skutečností pro výběr byla možnost propojení pracovních
povinností s péčí o vlastní děti.
Výběr základní školy, na které asistentka nyní pracuje, byl náhodou, k níž ji dovedl inzerát.
Pro danou školu se rozhodla z důvodu příjemného prostředí a vystupování vedení školy.
Očekávání k pozici asistentky pedagoga neměla, stejně tak nepřemýšlela o náplni práce.
Čekala pouze, že se bude jednat o práci časově příjemnou, při níž bude pomáhat dětem, které
to potřebují. Tato očekávání se vyplnila.
Pro respondentku je největší motivací vědět, že se dětem, kterým asistuje, daří, že mají o
práci v hodinách zájem a že se do školy těší. Pomoc při práci nachází respondentka
v možnosti používat nestandardní metody, když pracuje s žáky individuálně. Úskalím práce
asistentů pedagoga je pro ni skutečnost, že české školství neumí akceptovat odlišnosti
některých žáků. Překážky dále vidí v tom, že ji někteří učitelé nerespektují a na přítomnost
další dospělé osoby ve třídě si nemohou zvyknout. Ve své práci postrádá lepší komunikaci
s učiteli, které je ona sama otevřená. Řešení těchto obtíží je v současné době těžko řešitelné.
I přesto respondentce její pozice vyhovuje a má svou práci ráda.
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V rámci asistence žákovi figuruje spíše jako psychická podpora, většinu času zůstává
s žákem ve třídě. Občas pracují individuálně mimo třídu, zejména pokud je potřeba reagovat
na momentální psychický a zdravotní stav žáka. Spolupráce s učiteli je velmi různorodá.
Někteří učitelé spolupracují, jiní ji v hodinách ignorují, někdy až okřikují. Pocity z působení
ve třídě se tak výrazně liší. Spolupráce se zákonnými zástupci žáka funguje velmi dobře.
Respondentka hojně využívá e-mailové komunikace, SMS zpráv, volání i osobních setkání
se zákonnými zástupci.
Respondentka chce zatím na pozici asistentky pedagoga zůstat, ale ráda by se v budoucnu
věnovala spíše práci učitelky nebo speciální pedagožky.
Respondent č. 2
Druhým respondentem je žena, která asistuje chlapci ve 4. ročníku 1. stupně ZŠ.
Respondentka má vystudovaný obor Speciální pedagogika a momentálně studuje
Poradenské služby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Její předchozí zkušenosti se týkají pouze pedagogického oboru. Jedná se o pozice
vychovatele, školního speciálního pedagoga a asistentky pedagoga. Respondentka dříve také
žáky doučovala. Od dětství věděla, že chce pracovat s dětmi. V průběhu let si uvědomila, že
by se chtěla věnovat spíše práci s jedním žákem. Pro vstup do pozice asistentky ji motivoval
také fakt, že by ji nabyté zkušenosti mohly připravit na práci v pedagogicko-psychologické
poradně, kam směřovala. V současné době pro ni již tato profese není atraktivní, protože
pochopila, že by se méně věnovala aktivní práci s dětmi a naopak by přibyly administrativní
povinnosti.
Respondentku ve výkonu práce asistentky pedagoga negativně ovlivnily zkušenosti ze
školní družiny, kde měla možnost zjistit, že jí vyhovuje pracovat s menší skupinou, či pouze
jedním žákem. Předchozími pracovními zkušenostmi s dětmi respondentka myslí práci ve
školce a ve zmiňované školní družině. Asistentka v neposlední řadě sama pochází z velké
rodiny, která jí taktéž slouží jako zdroj v rámci současné práce. Pokud se jedná o zkušenosti
s žáky s SVP, respondentka čerpá z vlastního dětství.
Výběr základní školy, na které nyní působí, byl náhodný. Respondentka před vstupem do
povolání očekávala, že asistent pedagoga pracuje pouze s jedním žákem a hlouběji
komunikuje s jeho rodiči. V rámci své pracovní náplně napomáhá danému žákovi zvládat
úkoly a usměrňovat ho ve stresových situacích. Také pomáhá vedoucímu učiteli.
Respondentku nyní v práci nejvíce motivuje klima třídy a třídní učitelka žáka, kterému
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asistuje. Pro respondentku je klíčové vidět, že se žákovi daří a že ji i přes svou diagnózu
(PAS) vyjadřuje náklonnost. Ve výkonu práce respondentce nejvíce pomáhá již zmíněná
kolegyně, se kterou ve třídě tvoří dobrý tým. Jedinou obtíž pro ni představuje nedostatečné
finanční ohodnocení a nevyzpytatelnost žáka v určitých situacích.
Spolupráce respondentky se žákem, jeho učiteli a rodiči je velmi dobrá. Navzájem se všichni
účastníci výchovně vzdělávacího procesu respektují a pracují na tom, aby pro chlapce bylo
vzdělávání bezproblémové. Respondentka s žákem pracuje v rámci třídy, kde se pro něj
snaží být psychickou podporou, jelikož učivo chlapec zvládá. Respondentka spolupracuje
s třídní učitelkou žáka řadu let, takže je jejich spolupráce ve třídě často intuitivní. Podobně
respondentka popisuje komunikaci se zákonnými zástupci žáka, která probíhá na denní bázi.
V pozici asistentky pedagoga by respondentka zatím ráda zůstala.
Respondent č. 3
Třetím respondentem je žena, která v daný moment asistuje dvěma žákům ve 3. ročníku 1.
stupně ZŠ. Dotazovaná má vystudovaný bakalářský obor Sociální patologie a prevence a
absolvovala kurz asistenta pedagoga. Další vzdělávání momentálně neplánuje.
Před asistentstvím pracovala řadu let u Policie ČR, kde se věnovala práci s delikventy a
problémovou mládeží. Důvod pro vyhledání práce asistentky pedagoga byl jediný; vzhledem
k tomu, že je respondentka zároveň matka dvou dětí, hledala práci, která by časově
vyhovovala jejím rodičovským povinnostem a byla méně stresující než předchozí povolání.
Tato skutečnost je jedním z faktorů, které ji v nynější práci ovlivňují. Nejvíce ve svém
povolání čerpá z role matky, jež jí zároveň poskytla první zkušenosti s dětmi ve věku 1.
stupně ZŠ. V minulosti se setkávala s problémovými dospívajícími, ale nejednalo o jedince
školního věku.
Školu, v níž respondentka nyní pracuje, si vybírala podle blízkosti bydliště. Shodou náhod
se rovněž jedná o školu, kterou navštěvují její děti. Od práce asistenta pedagoga očekávala,
že bude dělat to, co dělá se svými dětmi doma – pomáhat s úkoly, znovu vysvětlovat látku
atd. K náplni práce žádná další očekávání neměla. V praxi se její očekávání nenaplnila,
protože zjistila, že je nutné přistupovat k žákům jiným způsobem než jako k vlastním dětem,
a sice jako pedagogický pracovník. Respondentku v práci nejvíce motivuje čas, který může
po pracovní době věnovat svým dětem. Při výkonu asistentky pedagoga ji pomáhá třídní
učitelka žáků, kterým asistuje. Zásadní obtíž související s daným povoláním vidí
v nedostatečném finančním ohodnocení, díky němuž má ještě další pracovní poměr.
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S žáky, kterým asistuje, pracuje pouze ve třídě. Pomáhá jim s řešením úloh a cvičení. S třídní
učitelkou žáků se respektují a komunikují na velmi dobré úrovni. Většinou ke komunikaci
dochází pouze ve výuce, při níž často improvizují dle dané situace. Ve třídě se asistentka
pedagoga cítí dle svých slov výborně. Spolupráce s rodiči žáků nicméně zajišťuje výhradně
třídní učitelka, respondentka může být konzultacím i schůzkám přítomna, ale sama je
neiniciuje.
Respondentka v současné době na pozici asistenta pedagoga plánuje zůstat.
Respondent č. 4
Dalším respondentem byla žena, která pracuje se dvěma žáky ve 4. ročníku 1. stupně ZŠ.
Dotazovaná má středoškolské pedagogické vzdělání, absolvovala kurz asistenta pedagoga a
další semináře mimo oblast pedagogiky.
Její předchozí pracovní zkušenosti jsou velmi různorodé. V průběhu své profesní kariéry
pracovala

jako

sanitářka,

pečovatelka

na

gerontopsychiatrii,

jako

telefonistka

v telemarketingu a asistentka pedagoga na zvláštní škole. Práce s dětmi respondentku vždy
bavila, chtěla proto pracovat jako asistentka nebo vychovatelka ve školní družině.
Z časových důvodů se rozhodla pro pozici asistenta pedagoga. Nejvíce ji ve výběru
současného povolání ovlivnila dřívější práce se staršími lidmi, při níž nebyly pokroky její
práce vidět tak rychle jako s dětmi. Další důležitou zkušenost představuje práce ve zvláštní
škole, v níž se setkala s odlišným přístupem. Větší oborové zkušenosti má však pouze
z pozice asistenta pedagoga.
Pro školu, ve které nyní působí, se rozhodla sama, protože jí byla doporučena známou
osobou, která na dané škole pracuje. Představy o asistentech pedagoga a náplni jejich práce
měla velmi konkrétní – vzhledem ke svému studiu. Motivací v práci asistentky jí jsou
úspěchy žáků-cizinců, kterým asistuje. Motivuje ji, když vidí, že se její žák snaží a chce
pracovat. V těchto momentech spatřuje smysl své práce. V praxi nejvíce čerpá ze studia
střední pedagogické školy. Pomáhá jí také, když ví, co se bude v danou hodinu probírat,
protože se může lépe připravit.
Obtíže spatřuje v tom, když někteří asistenti sedí u žáka po celou dobu výuky, nebo když se
nerespektují s pedagogem, který ve třídě učí. Situace, kdy ji učitel ve třídě nepřijímá, vede
k tomu, že ji práce přestává bavit. Další negativum představuje nespolupráce zákonných
zástupců. Podle respondentky není správné, když žák pracuje ve škole, ale doma ne. Jak
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přiznává, tyto problémy jsou velmi těžko řešitelné v momentě, kdy ostatní spolupracovat
nechtějí. I přes tyto komplikace je však v pozici asistenta pedagoga spokojená a vyhovuje jí.
S žáky spolupracuje v rámci třídy. Ukazuje jim, kde a jak mají pracovat a pomáhá jim
vysvětlovat látku. Spolupráce s učiteli je pro ni momentálně nepříjemná, jelikož do třídy
nastoupil nový učitel, který není otevřen komunikaci a přítomnost asistentky pedagoga
nepřijímá. Na základě těchto zkušeností respondentka přiznává, že se ve třídním prostředí
momentálně necítí dobře. Spolupráce s rodiči funguje každý den formou zápisů v notýsku.
S rodiči komunikuje také na třídních schůzkách.
V pozici asistenta pedagoga by respondentka zatím chtěla zůstat.
Respondent č. 5
Pátým respondentem je žena, která asistuje žákovi v 5. ročníku a žákovi ve 3. ročníku 1.
stupně ZŠ. Respondentka má vystudovaný inženýrský obor Geodézie na ČVUT v Praze a
momentálně prvním rokem navštěvuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde
dálkově studuje bakalářský obor Matematika a Pedagogika. Připravuje se tedy na roli
učitelky na 2. stupni ZŠ.
Práce asistenta pedagoga je pro respondentku první zkušeností v rámci pedagogického
oboru. Její jedinou předchozí pracovní zkušeností bylo povolání zeměměřičky. V hledání
nové práce byla pro respondentku klíčovým faktorem časová náročnost, neboť je dotyčná
zároveň matkou dvou malých dětí. Dalším hlediskem byla skutečnost, že se svou prací chtěla
přiblížit oboru, který momentálně studuje. V neposlední řadě chtěla respondentka čelit
výzvě, kterou ji nová pracovní pozice přinese. Ve výkonu práce asistentky ji z minulých
povolání ovlivňuje hlavně vědomí toho, že danému oboru by se chtěla věnovat do budoucna.
Při práci s dětmi čerpá z vlastní rodičovské zkušenosti a z pozic v rámci vedení dětských
táborů.
Výběr školy, ve které asistentka momentálně pracuje, byl čistě náhodný. Od pracovní pozice
a náplně práce asistenta pedagoga respondentka nic neočekávala. Rozhodla se v práci
postupovat intuitivně. Její motivací jsou výsledky žáků. Motivuje ji také vědomí, když se jí
podaří najít cestu, jak žáka něco naučit. Respondentce pomáhají zejména konzultace
s ostatními kolegy z řad asistentů pedagoga. Obtíže spatřuje zejména v nedostatečné
komunikaci s pedagogy, kteří o její práci nejeví zájem. Tento problém se v praxi často
opakuje a je velmi těžko řešitelný, pokud druhá strana spolupracovat nechce.
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Při práci s jednotlivými žáky respondentka pracuje s dětmi jak ve třídě, tak mimo ni. Jedná
podle potřeby. S některými učiteli spolupracuje dobře, s jinými komunikace neprobíhá.
V některých případech učitelé její přítomnost ve třídě nerespektují nebo nepotřebují.
V interakci se zákonnými zástupci žáka momentálně není, neboť asistuje žákům, se kterými
primárně pracují jiní asistenti, kteří komunikaci s rodiči zprostředkovávají.
V pozici asistenta pedagoga hodlá nadále zůstat, nicméně se připravuje na práci učitelky
matematiky na 2. stupni ZŠ.
Respondent č. 6
Šestým respondentem je žena, která asistuje žákům-cizincům ve 2. a 5. ročníku 1. stupně
ZŠ. Vystudovala obor Anglický jazyk a Francouzský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, na níž si později dodělala také pedagogické minimum. Respondentka
v tento moment nemá splněné kurzy asistentky pedagoga a v dohledné době to ani neplánuje.
Nicméně možnosti doplnění vzdělání se nebrání.
Dotazovaná se dostala k práci asistenta pedagoga náhodou. Když hledala práci, na jejím
aktuálním pracovišti byla nabízena pozice vychovatelky ve školní družině. Předchozí
zkušenosti z pozic lektorky anglického a francouzského jazyka a vedoucí na letních táborech
respondentku ovlivnily ve výběru práce s dětmi. Tuto skutečnost podpořila i její dřívější
zkušenost z oblasti telekomunikací, nebo pozice dobrovolnice při práci s postiženými lidmi
v zahraničí.
Když na nynějším pracovišti dostala nabídku práce asistentky pro žáky s odlišným
mateřským jazykem, hlavní motivací pro ni byl pocit užitečnosti. Při práci s žáky-cizinci
napomáhá nejen ke zlepšení jejich životů, ale i hodnot naší společnosti. Při práci čerpá z
předchozích povolání, zejména z výuky cizích jazyků. Respondentka je při práci s žákycizinci velmi empatická, neboť si dokáže představit, jak se její žáci cítí.
O pracovní pozici asistentů pedagoga neměla mnoho představ. Tušila, že bude žákům
pomáhat s procvičováním školního učiva a s vypracováním domácích úkolů, což se
potvrdilo. Respondentku v její práci nejvíce motivují pokroky žáků. Pomoc se jí dostává
zejména od kolegů ze studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále
respondentce pomáhají samotní učitelé žáků. Obtíže své práce vidí v dlouhodobé
neudržitelnosti. Jak vysvětluje; pokud je pracovní pozice závislá na financování z projektů,
není jistá délka jejího trvání, což hodnotí negativně. Práce asistentů s žáky s odlišným
mateřským jazykem jí připadá velmi přínosná.
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Při práci s žáky-cizinci se snaží pracovat jak ve třídě, tak individuálně v menší skupině. Co
se týče spolupráce s učiteli, jedná se o interakci v rámci vyučovacích hodin. Spolupráce mezi
účastníky vzdělávacího procesu funguje. Respondentka nevidí žádné překážky
v komunikaci. Ve spolupráci s rodiči momentálně nefiguruje, ale kdyby s nimi
komunikovala, volila by jednoznačně osobní kontakt, protože z praxe víme, že písemná
komunikace rodičům žáka-cizince nevyhovuje.
V pozici asistentky pedagoga by respondentka ráda zůstala i nadále.
Respondent č. 7
Sedmým respondentem je muž, který asistoval chlapci od 3. ročníku 1. stupně ZŠ.
Respondent má vystudovaný obor Sociální pedagogika na vyšší odborné škole, neabsolvoval
žádný kurz asistenta pedagoga a v dohledné době to neplánuje.
V minulosti pracoval zejména v sociálním a rizikovém sektoru. Má zkušenosti s prací
v nízkoprahových klubech a jako sociální pracovník. Práce asistenta pedagoga mu
momentálně doplňuje úvazek, proto ji vykonává. Respondent je značně ovlivněn svými
zkušenostmi z práce s problémovými dětmi, v jejichž výchově fungovaly moderní postupy.
Dotazovaný respondent má mnoho zkušeností s prací s dětmi, které doplňuje role otce.
V práci asistenta pedagoga viděl novou zkušenost a možnost pracovat se žákem jednotlivě
a více do hloubky.
Školu, ve které nyní pracuje, si vybral sám, protože v ní nabízeli místo ve školním klubu.
Jako asistent pedagoga začínal před šesti lety, tedy v době, kdy o tomto povolání nebylo
tolik informací. Při práci tedy postupoval intuitivně a metody řešení nacházel v průběhu.
Jeho očekávání se vyplnila částečně, neboť na prvním stupni velmi často spolupracoval
s učitelem žáka, takže ve třídě fungoval jako druhý pedagog. Velkou obtíž ve výkonu své
práce vidí zejména v nedostatečném finančním ohodnocení.
Respondent se domnívá, že asistent pedagoga nese obdobnou zodpovědnost jako učitel, ale
není za to ohodnocen. Obává se také, že tuto profesi nemohou nikdy provádět opravdoví
odborníci, pokud nebudou dostatečně finančně ohodnoceni. K tomuto problému se váže také
skutečnost, že se na pozice asistentů hlásí neaprobovaní zájemci, které si vedení školy
nemůže vybrat, ale mnohdy je musí přijmout. Respondent se domnívá, že s tímto problémem
lze pracovat takovým způsobem, že asistenti budou svou práci vykonávat zodpovědně.
Respondent pracuje s žákem zásadně ve třídě, neboť se domnívá, že by separací dítěte
vzbuzoval pozornost. Spolupráce s učitelem žáka na 1. stupni ZŠ funguje na velmi dobré
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úrovni. Oba účastníci nemají problémy spolu komunikovat, navzájem se respektují a
doplňují se. Spolupráce probíhá v rámci vyučovacích hodin. S rodiči žáka je asistent
v každodenní interakci, která probíhá zejména pomocí e-mailů. Respondent je přesvědčen,
že rodič je partnerem ve vzdělání, a proto by měl být pravidelně informován.
V pozici asistenta pedagoga zatím zůstává, ale připouští, že by ji mohl opustit pro
lukrativnější nabídku, zejména s ohledem na svou roli otce a živitele rodiny.
Respondent č. 8
Posledním dotazovaným respondentem je žena, která aktuálně asistuje chlapci v 5. ročníku
1. stupně ZŠ. Respondentka dokončuje magisterský obor Učitelství češtiny jako cizího
jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, z čehož plyne, že jejím hlavním
cílem je pracovat jako učitelka žáků s odlišným mateřským jazykem.
Dotazovaná má bohaté zkušenosti z různých oblastí (z nakladatelské praxe, pedagogiky,
cestovního ruchu ad.), které si v rámci dřívějších pracovních pozic vyzkoušela. Při studia
absolvovala různé zahraniční pobyty, např. opakovaně pracovala jako au-pair v Rakousku.
V průběhu své profesní kariéry dále pracovala jako editorka, lektorka jazyků a asistentka
pedagoga ve školce. Momentálně je asistentkou pedagoga kvůli doplnění úvazku. Kromě
této skutečnosti jí byla motivací také možnost pomoci dětem, které to potřebují. Na základě
předchozích zkušeností se v současné době rozhodla pro práci s dětmi. V minulosti si
vyzkoušela práci s žáky s SVP zejména v zahraničí a dále na pozici asistentky pedagoga ve
školce.
Výběr působení na nynějším pracovišti byl náhodný, kdy respondentku zajímala vlastní
zkušenost z klasické státní základní školy. Pohled na náplň práce asistentů pedagoga měla
zkreslený, protože předchozí působení na obdobných pozicích se v praxi vlastní náplní
odlišovalo. Práci asistenta pedagoga vnímala primárně jako druhého pedagoga ve třídě. Při
plnění aktuální pozice je ovšem vnímána jako asistentka konkrétního žáka.
Respondentku motivuje možnost vidět progres konkrétního žáka, v níž se odráží kvalita
asistentovy odvedené práce. Pomoc hledá zejména v komunikaci s ostatními asistenty a
s vedením školy. Nesouhlasí s finančním ohodnocením pozice, stejně tak si uvědomuje, že
jako asistentka velmi často nevzbuzuje respekt u učitelů, kteří ji ve třídě často nepřijímají.
Další úskalí vidí respondentka v nevhodné komunikaci s rodiči, jejíž četnost se mnohokrát
blíží pozici osobního asistenta. Respondentka se domnívá, že by v řešení některých
problémů mělo pomoci vedení školy, od něhož očekává dostatečné vzdělaní o kompetencích
54

asistentů pedagoga a jejich spolupráci s pedagogy. Další možností pro zlepšení pozice je
upevnění soudržnosti kolektivu asistentů a vlastní podpory.
Respondentka při práci se žákem figuruje jako jeho psychická podpora, neboť se jedná o
žáka, který kvůli vážné nemoci nemohl dlouho navštěvovat školu. Žák je pracovitý a
samostatný, proto ho asistentka nechává pracovat samotného a věnuje se práci s dalšími žáky
ve třídě, zejména cizinci. V rámci spolupráce s učitelem není respondentka spokojená,
protože téměř nedochází ke komunikaci, i přesto, že se o ni respondentka snaží. Dá se říci,
že učitel žáka v tento moment nerespektuje její přítomnost ve třídě, a proto se v ní asistentka
necítí dobře.
Kvůli značným negativním zkušenostem podala respondentka na pozici asistentky pedagoga
výpověď a nadále se bude věnovat pouze výuce žáků-cizinců.
4.1.2 Analýza rozhovorů
Podle publikace Průchy (1995) je třeba analyzovat rozhovory dle jasných kategorií.
Zvolenou kategorií pro potřeby výzkumu jsou oblasti, jež byly probírány v rámci rozhovorů.
Vyjádřili se k nim všichni respondenti, proto se tento způsob jevil jako ideální. První oblast
tvořilo vzdělání respondentů, dále byly dotazovány předchozí zkušenosti, motivace pro
výběr práce asistenta pedagoga, očekávání od pozice, zkušenosti z praxe a spolupráce
s účastníky vzdělávacího procesu. Analýza odpovědí respondentů v některých oblastech
přinesla odlišné výsledky. U vytyčených oblastí jsou jednotlivé důvody uvedeny níže a u
odpovědí, které se opakují, je evidován i číselný údaj.
Oblast vzdělání
Vzdělání dotazovaných respondentů se často různí. Čtyři z osmi dotazovaných respondentů
mají ukončené pedagogické vzdělání – vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské.
Respondenti uvedli, že mají ukončené magisterské nebo inženýrské studium na Fakultě
humanitních studií, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy či na Českém vysokém učení
technickém v Praze. Jeden z respondentů studoval obor Sociální patologie a prevence. Dále
dva z dotazovaných odpověděli, že aktuálně studují vysokou školu s pedagogickým
zaměřením. Dva z osmi respondentů mají splněný kurz asistenta pedagoga.
Oblast předchozí zkušenosti
Předchozí pracovní zkušenosti dotazovaných jsou velmi různorodé. Šest z osmi respondentů
si v průběhu svého kariérního života vyzkoušelo práci v jiném prostředí než
55

pedagogickém. Jednalo se například o zaměstnání v sociálních službách, telekomunikacích,
marketingu, reklamních agenturách či geodetických službách. Sedm z osmi dotazovaných
respondentů potvrdilo, že je jejich předchozí pracovní zkušenosti ovlivnily, neboť je
dovedly k vyhledání práce v pedagogickém oboru. Všichni dotazování asistenti vidí
pozitiva ve svých bývalých pracovních pozicích, neboť je tyto zkušenost obohatily.
Všichni asistenti pedagoga odpověděli, že měli před vstupem do pozice asistenta pedagoga
předchozí zkušenosti s dětmi. Pět z osmi respondentů uvedlo jako klíčovou zkušenost
vlastní rodičovství. Dále se objevily odpovědi, v nichž respondenti čerpali zkušenosti
z velké rodiny, z táborů, ze zahraničních pobytů, z vedení kroužků nebo lektorování hodin
cizího jazyka.
Předchozí zkušenosti se žáky s SVP mělo před vstupem do povolání asistenta pedagoga šest
dotazovaných respondentů z osmi. Objevily se odpovědi jako vlastní životní zkušenost,
zkušenost s vlastními dětmi, s problémovými dospívajícími, zkušenosti z práce au-pair nebo
s dospělými, kteří mají nějaká znevýhodnění. Tyto skutečnosti napomáhají asistentů v tom,
že se žáků se speciální vzdělávací potřebou neobávají.
Oblast motivace pro výběr zaměstnání
V rámci oblasti motivace pro výběr zaměstnání asistenta pedagoga je z odpovědí
dotazovaných respondentů zřejmé, že pro většinu z nich bylo hned několik důvodů
klíčových. V průběhu rozhovorů se objevovaly odpovědi jako doplňování úvazku,
dlouhodobá touha pracovat s dětmi i časová flexibilita, jež je propojitelná s rodinným
životem. Pro některé respondenty byla zásadním rozhodnutím skutečnost, že pro ně bude
tato pracovní pozice výzvou či možností, jak pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Pro jiné je
práce asistenta pedagoga přípravou na povolání učitele nebo speciálního pedagoga.
Pouze dva z dotazovaných respondentů odpověděli, že si školu, na které nyní působí,
vybrali sami. Ostatní respondenty dovedla k výběru školy náhoda. Nejčastěji se objevovala
odpověď, kdy jim pracovní místo nabídnul zástupce školy, který se s respondenty spojil
telefonicky poté, co se zaregistrovali na stránkách určených k hledání práce v pedagogickém
prostředí. Respondenti tak doplnili kolektiv na dané škole nebo náhodou našli nabídku na
pozici, jež je zajímala.
Oblast očekávání
Většina respondentů reagovala rozpačitě na otázky, zda měli konkrétní očekávání od pozice
asistenta pedagoga a její náplně práce. Respondenti často jasná očekávání neměli, nicméně
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odhadovali, že budou pracovat s jedním žákem, budou žákům pomáhat s úkoly či zvládat
běžné situace. Pouze jedna z dotazovaných respondentek měla jasnou představu o náplni
práce asistenta pedagoga, a to díky znalosti oboru speciální pedagogiky.
Oblast motivace
Největší motivací je pro šest z osmi dotazovaných respondentů progres žáka,
V rozhovorech jsem došla také ke zjištění, že motivací pro asistenty může být také vyšší
finanční ohodnocení (v případě doplnění úvazku) anebo možnost trávit více času s vlastními
dětmi. Pomoc nalézají čtyři z osmi respondentů u učitelů žáka, další sdílením s ostatními
kolegy asistenty. Zaznamenala jsem odpověď, ve které respondentka hledá pomoc u
aprobovaných kolegů z oboru vzdělávání žáků-cizinců. Jedna respondentka z osmi uvedla,
že jí pomáhají zkušenosti ze studia na střední škole.
Čtyři z osmi respondentů spatřují největší obtíže své práce v nedostatečném finančním
ohodnocení a s tím spojených komplikacích. Pro další čtyři respondenty je obtíží učitelovo
nerespektování jejich přítomnosti ve třídě, nespolupráce ze strany učitele a otevřená
kritika asistenta pedagoga. Z výzkumu vyšlo najevo, že několika asistentům bylo učitelem
sděleno, že jsou ve třídě zbyteční. I přes dané komplikace pět z osmi respondentů
odpovědělo, že jim práce asistenta pedagoga vyhovuje. Zbytek respondentů se k otázce
nevyjádřil.
Oblast spolupráce asistenta pedagoga
Co se týče spolupráce respondentů se žáky, pouze jeden respondent odpověděl, že pracuje
jenom s jedním žákem. Tři z osmi respondentů odpověděli, že v průběhu asistence střídají
podle potřeby práci s žáky ve třídě a mimo ni. Zbylých osm respondentů pracuje s žáky
zásadně ve třídě. Dále se objevovaly odpovědi, že v rámci hodin asistenti působí jako
psychická podpora žáka, vysvětlují učivo, navracejí žákovu pozornost zpět k práci a někteří
respondenti nechávají žáka pracovat samotného, jeho práci pozorují, ale věnují se i ostatním
dětem, které momentálně potřebují pomoc.
V rámci spolupráce asistenta pedagoga s učiteli odpověděli všichni dotazovaní respondenti,
že spolupracují intuitivně a pouze ve vyučovacích hodinách. Dle odpovědí čtyř z osmi
respondentů probíhá spolupráce s učiteli bez problémů. Dva respondenti odpověděli, že
záleží na učiteli, který ve třídě momentálně vyučuje. A v případě dvou respondentů je
spolupráce velmi špatná až nulová. V zásadě se jedná o respondenty, kteří odpověděli, že
je učitelé ve třídě nepřijímají.
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V rámci spolupráce se zákonnými zástupci odpověděli tři respondenti, že se zákonnými
zástupci žáka vůbec nekomunikují. Důvodem je skutečnost, že se zákonnými zástupci
spolupracuje pouze třídní učitel žáka nebo s nimi spolupracuje jiný asistent, který u žáka
asistuje většinu času. Tři z dotazovaných respondentů uvedli, že spolupráce s rodiči funguje
dobře v rámci e-mailové komunikace, pomocí SMS zpráv a telefonátů, vzkazů v notýsku
anebo osobní komunikace. Dva z dotazovaných respondentů uvádí, že jim spolupráce se
zákonnými zástupci nevyhovuje. V daném případě se jednalo buď o nadměrně častou
komunikaci, či o nespolupráci ze strany rodičů.
4.1.3 Interpretace výsledků kvalitativního výzkumu
Cílem této podkapitoly je interpretovat zkoumaná data ve spolupráci s otázkami, jež jsou
v diplomové práci vytyčeny za cílové. Podkapitola odpověděla na otázky; Jak ovlivňuje
předchozí zkušenost jedince ve výkonu práce asistenta pedagoga? Jaké jsou hlavní
motivační prvky před vstupem do pozice asistenta pedagoga? Jakým způsobem jsou asistenti
pedagoga motivováni v průběhu vykonávání práce asistentů pedagoga? Jaké vidí asistenti
obtíže ve svém povolání?
Výzkumná část kvalitativního rozhovoru potvrdila, že se předchozí pracovní pozice a
důvody pro výběr práce asistenta pedagoga často různí. Z výzkumu vyšlo najevo, že pro
mnoho dotazovaných asistentů je předchozí pracovní zkušenost zároveň i motivačním
prvkem, protože se díky ní rozhodli najít zaměstnání v oblasti pedagogiky. Dotazovaní
asistenti disponují rozdílným vzděláním, které ale jejich přístup k práci nijak neovlivňuje,
neboť všichni dotazovaní měli před vstupem do pozice zkušenosti s prací s dětmi, ať už se
jednalo o vlastní rodičovství či zkušenosti z jiného povolání. Výzkum dokládá, že asistenti
pedagoga, jež ukončili vzdělání pedagogického zaměření, přímo směřovali k výběru práce
v pedagogickém oboru. Ostatní dotazovaní se dostali k této práci přes jinou zkušenost
s dětmi, která byla pro jejich výběr klíčová.
Z výzkumu můžeme tedy usoudit, že většinu asistentů přimělo předchozí zaměstnání
k tomu, aby změnili práci. Jaké jsou však konkrétní zkušenosti, ze kterých dotazovaní
asistenti v nynější pozici čerpají inspiraci? Zmíněny byly například zkušenosti z marketingu,
které respondentce napomohly nalézt motivační přístup k žákům. Práce s problémovými
dětmi naopak ukázala, kam až může zanedbaná výchova dojít. Práce v oblasti
gerontopsychiatrie pomohla vidět rozdílnosti v pokrocích při práci se staršími lidmi a při
práci s dětmi. Zkušenosti z práce v cizině umožňují respondentce vcítit se do situace žáků
s odlišným mateřským jazykem. Další zkušenosti, které jednoho respondenta ovlivnily,
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pramenily z využití metod moderní výchovy v nízkoprahových zařízeních. Práce
s problémovými dětmi mu pomohla najít relevantní přístup, jak děti ve vzdělávání a výchově
vést.
Z výše zmíněného by se mohlo zdát, že jedním z hlavních motivačních prvků pro výběr
povolání asistenta pedagoga byla negativní zkušenost z předchozí práce. Dle výsledků a
průběhu rozhovoru je tento důvod hodnocen spíše jako poslední impulz. K práci
v pedagogické oblasti byli dotazovaní asistenti motivováni předchozí zkušeností s dětmi. Ať
už se jednalo o změnu práce kvůli potřebě souladu rodinného života s pracovním, vliv
zkušeností z velké rodiny či z předchozích povolání s dětmi.
Z výzkumu je patrné, že pro výběr práce asistenta pedagoga se mnozí rozhodli díky svému
vzdělání, z časových nebo rodinných důvodů anebo z šance přiblížení se učitelskému
povolání. Výzkumná část ale dokazuje, že hlavní motivací byla zkušenost s vlastním
dítětem. Tuto odpověď poskytl i jediný mužský respondent, jehož přítomnost ve zvoleném
výzkumném vzorku je žádoucí, jelikož z praxe víme, že pozici asistenta pedagoga zastávají
zejména ženy. Ty však ne vždy figurují jako živitelky rodiny.
Odpovědi na otázky motivace v průběhu výkonu povolání asistenta byly z pohledu
dotazovaných často jednotné. Z výzkumu je zřejmé, že velkou část respondentů motivují
pokroky žáků, jimž asistují. Pokrokem žáků je míněn jakýkoli pozitivní posun, ať už se jedná
o zlepšení školních výsledků, zlepšení vztahu ke vzdělávání, vztahů s kolektivem nebo
k samotnému asistentovi. Většina dotazovaných asistentů vnímá tuto skutečnost jako vlastní
reflexi kvalitně odvedené práce.
V odpovědích týkajících se motivace se objevovaly i další reakce. Jedna dokazuje, že
motivaci představuje i vyšší finanční odměna (v případě doplnění úvazku), druhým
motivačním prvkem je více času na rodinu, jenž práce asistenta pedagoga poskytuje.
Z odpovědí na další otázky polostrukturovaného rozhovoru vyplývá, že motivačním prvkem
může být pro asistenty také vztah a komunikace s učiteli žáka, která ve většině případů
funguje. Někteří dotazovaní připustili, že je nespolupráce a absence respektu ze strany
učitele demotivuje.
Závěrečná otázka kvalitativního výzkumu vedla k zamyšlení nad možnými obtížemi
plynoucími z pozice asistenta pedagoga a všichni respondenti ji zodpověděli kladně, tzn. že
obtíže spatřují. Z výzkumu je známo, že se jedná o obtíže související s nedostatečným
finančním ohodnocením. Dalším výsledkem je zjištění, že druhou nejčastější obtíží
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představuje nerespektování jejich pozice ze strany pedagogů, s čímž souvisí také
nedostatečná komunikace. V průběhu výzkumu se dokonce ukázalo, že toto úskalí může vést
k odchodu asistenta pedagoga z dané pracovní pozice.

4.2 Kvantitativní výzkum
Druhá část výzkumu byla kvantitativní. Sběr dat pro tento výzkum probíhal formou
dotazníkového šetření vytvořeného pomocí internetové stránky www.vyplnto.cz, jež nabízí
rozmanité možnosti tvorby dotazníků a následných tabulek a grafů. V rámci tvorby
dotazníku bylo využito otázek otevřených, polouzavřených a uzavřených. Většina otázek
byla určená pro všechny respondenty, ale vyskytovaly se zde i takové, jež navazovaly na
určité odpovědi. V dotazníku se objevovala možnost označení jedné i více odpovědí. Ve
výsledkové části je na ně upozorněno.
Dotazník byl na dané stránce vyvěšen po dobu pěti dní, kdy na něj v rámci kvantitativního
výzkumu odpovědělo 107 respondentů, resp. 106 žen a 1 muž. Respondenti byli
z průvodního dopisu, který jim byl předem poskytnut, seznámeni s cílem výzkumu. Rovněž
byli informováni, že se jedná o dotazník anonymní. Vyplňování dotazníku trvalo
respondentům průměrně 10 minut.
4.2.1 Analýza dotazníkového šetření
Analýza dotazníkového šetření je prezentována chronologicky, dle stejného uskupení oblastí
jako při realizaci rozhovorů. První oblastí jsou otázky týkající se předchozích zkušenosti
respondentů, dále je dotazována motivace pro výběr práce asistenta pedagoga, očekávání od
pozice, zkušenosti z praxe a spolupráce s účastníky výchovně vzdělávacího procesu.
Oblast předchozí zkušenosti
V dotazníkovém šetření odpovědělo 79 respondentů ze 107, že mají předchozí pracovní
zkušenosti i z jiných profesí mimo pedagogickou oblast. Pro 28 respondentů představují
jejich předchozí pracovní zkušenosti pouze zkušenosti pedagogického zaměření. 79
dotazovaným se tak zobrazila následná otázka, ve které měli blíže specifikovat, o jaké
pracovní zkušenosti se jednalo. Nejčastěji zmiňovali pracovní zkušenosti z oblasti
gastronomie, ekonomie, marketingu, sociálních prací a cestovního ruchu, dále
z administrativy, zdravotnictví či různé manuální práce (vázání květin, krejčovství a výroba
textilu atd.).
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Graf 1 − Vliv předchozí pracovní zkušenosti

Graf č. 1 ukazuje odpovědi respondentů na otázku vlivu předchozí pracovní zkušenosti
v nynější práci, ve které 38,32 % respondentů uvádí, že je jejich předchozí povolání ve
výkonu práce asistenta pedagoga ovlivnilo. 22,43 % neví, zda je jejich předchozí zaměstnání
ovlivnilo a 39,25 % respondentů se necítí být ovlivněno. Pokud respondenti odpověděli na
danou otázku kladně, zobrazila se jim možnost konkretizovat, jakým způsobem se tento vliv
projevil.
Často se objevovala odpověď, kdy si respondenti díky minulým zaměstnáním upevnili
priority a zjistili, že chtějí pracovat s dětmi. Velkou část respondentů ve výkonu práce
asistenta pedagoga ovlivnila předchozí zkušenost s dětmi, ať se jedná o vlastní děti, o děti
se speciálními vzdělávacími potřebami nebo o tělesně či mentálně postižené. Pouze 3
respondenti ze 107 neuvedli předchozí zkušenost s dětmi. Naopak při konkretizaci dřívější
zkušenosti s prací s dětmi dotazovaní jmenovali zkušenost z výchovy vlastních dětí či z péče
o sourozence. Dále mají respondenti zkušenosti z praxe při studiu, z táborů či ze skatu,
z kroužků a zaměstnání chůvy či au-pair. Respondenti mají dále zkušenosti z pedagogického
prostředí, kde v minulosti pracovali buď jako pedagogové, nebo vychovatelé.
Díky předchozím zaměstnáním se dotazovaní naučili lépe organizovat svoji práci a čas.
Respondenti si také uvědomují, že se v rámci předchozích pracovních zkušeností naučili
pracovitosti, trpělivosti a nalezli ve svém počínání nadhled, který je pro práci asistenta
pedagoga potřebný.
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Oblast motivace pro výběr zaměstnání
Graf 2 − Hlavní impulz pro výběr povolání AP

Všem respondentům byla položena otázka, která se týkala hlavního impulzu, jenž je
k výběru práce asistenta pedagoga vedl. Úkolem respondentů bylo vybrat pouze jednu
odpověď. Z grafu č. 2 můžeme vyčíst, že si 50,62 % dotazovaných respondentů vybralo tuto
práci, protože rádi pracují s dětmi. 18,52 % respondentů uvedlo, že dalším z důvodů, proč si
jedinci vybírají pozici asistenta pedagoga, je skutečnost, že chtějí získat praxi
v pedagogickém oboru dříve, než dokončí studium pedagogického oboru, který momentálně
studují. 17,28 % responsí uvádí snahu pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

62

Oblast očekávání
Graf 3 − Představy a očekávání AP

Graf č. 3 se týká oblasti očekávání respondentů od pozice asistenta pedagoga. 53,27 %
respondentů od pozice nic neočekávalo, dalších 28,04 % respondentů očekávání mělo a
18,69 % respondentů nevědělo. Pokud asistenti pedagoga odpověděli kladně, otevřela se jim
rozvinutá otázka, ve které měli svá očekávání a představy konkretizovat. Většina
respondentů očekávala, že budou pomáhat žákovi, který má nějaké znevýhodnění. Dále se
často objevovala odpověď, kdy respondenti od pozice asistenta pedagoga očekávají také
spolupráci a kladný vztah s učitelem žáka. Na otázku, zda se očekávání naplnila, odpovědělo
67,74 % respondentů ano a 32,26 % odpovědělo, že se jejich očekávání a představy
nenaplnily.
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Graf 4 − Očekávání a představy o náplni práce AP

Graf č. 4 se rovněž dotýká oblasti očekávání. Blíže odpovídá na otázku očekávání či
představy týkající se náplně práce asistentů pedagoga. Stejně jako v minulé otázce
odpověděla větší část respondentů, tj. 45,79 %, že tato očekávání neměla. 36,45 %
respondentů odpovědělo, že očekávání mělo a 17,76 % respondentů nevědělo, co na otázku
odpovědět. Pokud respondenti odpověděli kladně, otevřela se jim možnost konkretizace
odpovědi.
Výzkum ukázal, že představy a očekávání jsou často velmi rozdílné, proto budou uvedeny
pouze nejčastější odpovědi. Jednou z nich bylo očekávání, že respondenti budou pomáhat
učiteli s výukou žáka s SVP. Respondenti také předpokládali, že budou pomáhat nejen
žákovi a učiteli žáka, ale i komunikovat s rodinou žáka. V mnohých případech se objevila
odpověď, ve které respondenti očekávali, že jejich práce bude náročná, ale i rozmanitá a
veselá. Na otázku, zdali se tato očekávání naplnila, odpovědělo 69,05 % ano, ale 30,95 %
respondentů se jejich představy a očekávání nenaplnily.
V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina respondentů si školu, ve které nyní
působí, vybrala sama. 86,93 % respondentů si školu vybralo samo a zbylým 13,08 %
respondentů školu někdo doporučil, škola je kontaktovala nebo dále postupovali s žákem,
kterému asistovali již v mateřské škole.
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Oblast motivace
V rámci oblasti motivace bylo cílem zjistit, co respondenty v jejich aktuálním povolání
nejvíce motivuje a co jim pomáhá. Na polouzavřenou otázku, co respondentům v práci
nejvíce pomáhá, měli dotazovaní zvolit alespoň jednu odpověď, včetně odpovědi vlastními
slovy. 62,62 % dotazovaných uvedlo, že jim nejvíce pomáhá spolupráce s učiteli žáka. Pro
57,94 % respondentů je nápomocné sdílení zkušeností s kolegy asistenty pedagoga. 54,21 %
responsí označuje za nápomocnou spolupráci se všemi kolegy. 41,12 % odpovědí považuje
spolupráci s rodiči žáka za klíčovou při výkonu dané profese. 25,23 % respondentů pomáhají
zkušenosti z minulého povolání a 19,63 % využívá při práci zkušenosti z vlastní rodiny.
Zbylých 2,8 % respondentů odpovědělo, že neví, co jim v práci pomáhá. Ve výsledcích se
objevují také vlastní odpovědi. Nejčastější z nich uvádějí jako zdroj pomoci vlastní vzdělání.
Graf 5 − Motivace v práci AP

Graf č. 5 ukazuje výsledky otázky, která se zabývala momentální motivací respondentů.
V otázce měl respondent označit právě jednu odpověď. V grafu si můžeme všimnout, že pro
nadpoloviční většinu, tedy 56,19 % respondentů, je klíčovou motivací žákův úspěch. 32,38
% respondentů uvedlo, že je motivuje, když vidí zdar při řešení komplikovaných situací.
10,48 % respondentů motivují kolegové, se kterými spolupracují, a pouze jeden respondent
odpověděl, že mu v práci nepomáhá nic.
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Graf 6 − Obtíže na pozici AP

Graf č. 6 shrnuje odpovědi na otázku týkající se možných obtíží, které s sebou povolání
asistenta pedagoga přináší. Interpretace vychází ze zjištění, že 64,49 % asistentů obtíže ve
své práci vidí, 9,35 % respondentů neví a 26,17 % nevidí žádné obtíže. Pokud respondent
na danou otázku odpověděl kladně, mohl svou odpověď konkretizovat. Respondenti mohli
vybrat i více odpovědí. 81,16 % respondentů odpovědělo, že pro ně představuje obtíž
nedostatečné finanční ohodnocení. 30,43 % respondentů vidí obtíž ve spolupráci se
zákonnými zástupci žáka a 26,09 % responsí tvrdí, že úskalím v práci asistentů pedagoga je
nedostatek respektu ze strany učitele žáka. 21,74 % respondentů považuje za nedostatečnou
komunikaci, která probíhá mezi ním a třídním učitelem a 11,59 % dotazovaných přiznává,
že s nimi nespolupracují i ostatní učitelé žáka s SVP. Poslední častou odpovědí je skutečnost,
že respondenta nepřijímá sám žák. Tuto odpověď uvedlo jako obtíž 4,35 % respondentů.
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Graf 7 − Vyhovuje respondentům pozice AP?

Oblast motivace uzavírá otázka, zda jsou respondenti se svou pracovní pozicí spokojení.
Graf č. 7 ukazuje, že většina, tj. 72,15 % respondentů, odpověděla, že jsou i přes veškeré
obtíže se svou pracovní pozicí spokojení a vyhovuje jim. 10,13 % respondentů neví a 17,72
% respondentů není spokojených. Pokud na tuto otázku odpověděli respondenti negativně,
měli možnost svou odpověď konkretizovat. Ve většině případů se jednalo o důvody spojené
s nedostatečnou spoluprací pedagoga s respondentem, popřípadě o nedostatečné finanční
ohodnocení.
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Oblast spolupráce asistenta pedagoga
Graf 8 − Spolupráce AP se žákem s SVP

Graf č. 8 otevírá oblast spolupráce se žáky, s učiteli a zákonnými zástupci. První otázka byla
věnována spolupráci respondentů se žáky. Cílem bylo zjistit, jestli asistent pedagoga využívá
jednu nebo více metod práce se žákem s SVP. Výsledkem je, že 50,63 % respondentů
metody práce s žákem střídá a 25,32 % dotazovaných pracuje většinu času individuálně ve
třídě. 16,46 % jedinců odpovědělo, že se snaží nechat žáka pracovat samostatně a 7,58 %
asistentů se při podpoře žáka střídá s jeho učitelem. Celkově 50,63 % všech dotazovaných
označuje spolupráci s žákem za dobrou a 41,77 % respondentů ji dokonce označuje za velmi
dobrou. 6,33 % respondentů odpovědělo, že neví, jak na otázku odpovědět, a pouze jeden
respondent uvedl, že jeho spolupráce s žákem je velmi špatná.
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Graf 9 − Spolupráce AP s učitelem žáka s SVP

Graf č. 9 reaguje na spolupráci asistentů pedagoga s učiteli žáka s SVP, přičemž bylo
zjištěno, že 84,81 % respondentů je v interakci s učitelem každý den, 5,06 % respondentů
s pedagogem spolupracuje 2x týdně a 3,8 % dotazovaných 3x týdně. Dalších 2,53 % responsí
ukazuje výsledek, kdy je asistent pedagoga v interakci s pedagogem 4x týdně. Stejný počet
odpovědí odkrývá skutečnost, že 2 ze 107 respondentů nespolupracují s učitelem vůbec a
zbylý jeden respondent spolupracuje s učitelem žáka 1x týdně. Velká část dotazovaných
respondentů, tedy 60,76 % respondentů, označila spolupráci s učitelem za velmi dobrou.
29,11 % respondentů za dobrou a 5,06 % respondentů za špatnou. Čtyři z dotazovaných
respondentů uvedli, že neví, jak spolupráci popsat. Na otázku pro všechny respondenty, zda
oba účastníci vzdělávacího procesu spolupracují ve třídě nebo i mimo třídu, odpovědělo
72,15 % respondentů, že jejich spolupráce probíhá i mimo třídu a 27,85 % respondentů
potvrdilo, že spolupráce probíhá pouze v rámci třídy.
Poslední oblast dotazníkového šetření tvořily otázky orientované na spolupráci asistenta
pedagoga se zákonnými zástupci žáka. Bylo zjištěno, že se zákonnými zástupci spolupracuje
86,08 % respondentů a dalších 13,92 % se s nimi do interakce nedostane. Pro respondenty,
kteří s rodiči spolupracují, byla připravena další otázka, a sice jak často spolupracují. Kromě
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uzavřených odpovědí měl respondent prostor i pro vlastní odpověď. Nejčastěji dotazovaní
uváděli, že se zákonnými zástupci spolupracují 1x týdně – tuto odpověď zvolilo 36,76 %
respondentů. 19,12 % respondentů spolupracuje se zákonnými zástupci denně a 7,35 %
respondentů s nimi spolupracuje 3x týdně. Mezi dalšími reakcemi respondentů se
objevovaly informace o spolupráci 2x týdně, 1x měsíčně nebo dle potřeby.
Kromě četnosti spolupráce respondenti uváděli i metody, které při komunikaci s rodiči
využívají. Nejčastější z užívaných postupů jsou vzkazy v notýsku či v komunikačním
deníku. Ojediněle se objevila odpověď, že rodiče žáků nespolupracují.
Graf 10 − Spolupráce se zákonnými zástupci žáka s SVP

Desátý graf, který je do kvantitativního výzkumu zahrnut, odpovídá na otázku, jež se týká
popisu spolupráce respondentů se zákonnými zástupci. 54,41 % respondentů popsalo tuto
spolupráci jako dobrou a 32,35 % jako velmi dobrou. Za špatnou označilo spolupráci 7,5 %
respondentů a 5,88 % responsí bylo neurčitých, protože dotazovaní nevěděli, jak spolupráci
hodnotit.
4.2.2 Interpretace výsledků kvantitativného výzkumu
V rámci této části výzkumu budou interpretována data získaná na základě otázek, jež byly
vytyčeny jako cílové pro účely dané diplomové práce. Jedná se o odpovědi na otázky; Jak
ovlivňuje předchozí zkušenost jedince ve výkonu práce asistenta pedagoga? Jaké jsou hlavní
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motivační prvky před vstupem do pozice asistenta pedagoga? Jakým způsobem jsou asistenti
pedagoga motivováni v průběhu vykonávání práce? Jaké vidí asistenti pedagoga obtíže ve
svém povolání?
Kvantitativní výzkum potvrdil, stejně jako předchozí kvalitativní výzkum, že převážná část
asistentů pedagoga získala pracovní zkušenosti i v jiném než pedagogickém oboru. Tyto
pracovní zkušenosti jsou velmi různorodé, jedná se například o obor gastronomie, ekonomie,
marketingu, sociálních prací, zdravotnictví, manuálních prací atd. Kvantitativní výzkum
vyvrátil, že by se respondenti cítili většinově ovlivněni svou předchozí prací. Pokud se cítí
ovlivněni svým předchozím povoláním, výsledky se shodují se závěry kvalitativního
rozhovoru. Respondenti potvrdili, že je předchozí povolání přimělo ke změně oboru a
k uvědomění, že je práce v pedagogické oblasti bude více bavit.
Dále si respondenti ze svých předchozích povolání odnesli větší pracovitost, trpělivost a
schopnost organizace. Také se díky předchozí profesi lépe naučili komunikovat s lidmi.
Ovšem hlavním prvkem zůstává skutečnost, že si díky svým předchozím pracovním
zkušenostem našli cestu k práci ve školství, konkrétně k pozici asistenta pedagoga. Kromě
pracovních zkušeností čerpají asistenti pedagoga i ze zkušeností životních. Z kvalitativního
výzkumu vyplynulo, že většina dotazovaných má zkušenosti i s dalšími aktivitami týkajících
se práce s dětmi nebo vlastní rodičovskou zkušenost.
Můžeme tak předpokládat, že tyto skutečnosti naučili respondenty jednat s dětmi a najít si
k nim kladný vztah, který je postupem času přivedl k pracovní pozici asistenta pedagoga.
Z výzkumu je dále patrné, že více než polovina dotazovaných respondentů nemá vzdělání
pedagogického směru. Při práci asistenta tak postupují intuitivně a čerpají z jakékoliv
předchozí profesní či osobní zkušenosti, jež je přivedla na současné pozice.
Předchozí zkušenosti představují i výrazný motivační prvek. Analýza respondentů
kvantitativního výzkumu jasně prokázala, že pozice asistenta pedagoga je feminizovaná. 106
ze 107 respondentů jsou ženy, jejichž nejčastějším impulzem pro výběr dané práce je kladný
vztah k dětem a možnost pomoci těm, kteří to potřebují. Další častá odpověď ukázala, že
jako asistenti pracují studenti pedagogických oborů, kteří tak získávají praxi při přípravě na
budoucí učitelkou profesi. Překvapujícím zjištěním byl fakt, že pouze část dotazovaných si
danou pozici vybrala z praktických důvodů, které zahrnují například nutnost rychle nastoupit
do zaměstnání, možnost kombinace práce s rodičovstvím či delší dovolenou.
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I v dalším bodě týkajícím se motivace potvrdilo dotazníkové šetření výsledky kvalitativního
výzkumu. Pro velkou část respondentů je největší motivací skutečnost, že se jejich žákovi
daří, popřípadě že se jim společně daří nacházet řešení komplikovaných situací. Z praxe se
můžeme domnívat, že tato skutečnost je podpořena vlastní rodičovskou zkušeností, již
většina zúčastněných uvedla. Asistenti jsou tak lépe připraveni zorientovat se
v komplikovaných situacích a vědí, jak jim čelit. V neposlední řadě je výraznou motivací i
vidina spolupráce s ostatními kolegy, jak uvedla řada respondentů. Jedná se o důležitý
nástroj pomoci, ať už v případě konzultací s učiteli nebo s dalšími asistenty.
Obtíže plynoucí z výkonu práce asistenta pedagoga, jež se objevily již v kvalitativní části,
potvrdil i kvantitativní výzkum. Více než polovina respondentů uvedla, že za úskalí pozice
asistenta pedagoga považuje nedostatečné finanční ohodnocení. Dále byla v mnoha
případech jmenována absence spolupráce s učiteli a zákonnými zástupci žáka. K těmto
problémům může docházet z důvodů, o nichž se zmínila již teoretická část předkládané
práce. Učitelům a rodičům často není známo, jak mají s asistenty pedagoga spolupracovat.
V mnohých případech s nimi učitelé nespolupracují, jelikož mají pocit, že vše zvládnou
sami.
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5. Závěry výzkumného šetření
Před realizací výzkumu byly vytyčeny tři hypotézy. V rámci diplomové práce došlo ke sběru
dat formou smíšeného výzkumů, kvalitativního i kvantitativního, je proto nutné vyjádřit se
k průběhu obou. I přesto, že cílem obou výzkumů bylo zodpovědět podobné otázky, šetření
byla rozdílná, a stejně tak mohla být ovlivněna. V rámci průběhu polostrukturovaného
rozhovoru bylo možné získat podrobnější odpovědi, které však nemusely být zcela upřímné,
vzhledem ke zvolené osobní formě komunikace. Na druhou stranu, dotazníkové šetření
nepřináší zcela konkrétní odpovědi, není ovšem zatíženo fyzickou přítomností tazatele.
Respondent může projevit svůj názor, zvážit jeho šíři, či otázku vynechat. Tyto elementy
mohly výsledky výzkumu diplomové práce ovlivnit.
Hypotéza č. 1: Dosavadní zkušenost pozitivně ovlivňuje jedince ve výkonu práce asistenta
pedagoga.
Zatímco kvalitativní výzkum tuto hypotézu potvrdil, kvantitativní výzkum nikoli. Hypotéza
v tomto případě nebyla jednoznačně potvrzena, ani vyvrácena.
Hypotéza č. 2: Jedinci se do pracovní pozice asistentů pedagoga často dostávají z různých
pracovních prostředí.
Oba výzkumy hypotézu potvrdily, neboť nadpoloviční většina respondentů kvalitativního i
kvantitativního šetření má zkušenosti z pracovních pozic napříč různými obory. Zkušenosti
z těchto zaměstnání byly často jmenovány jako jeden z důvodů pro změnu pracovní oblasti.
Hypotéza č. 3: Má-li asistent pedagoga pozitivní zkušenosti ze spolupráce s učiteli žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami, je více motivován k výkonu profese, než když jsou tyto
zkušenosti negativní.
Výsledky kvalitativního výzkumu hypotézu nepotvrdily, ani nevyvrátily, neboť polovina
dotazovaných respondentů odpověděla, že je jejich spolupráce s učiteli na dobré úrovni a
druhá polovina vyjádřila nespokojenost. V rámci kvantitativního výzkumu hodnotila
nadpoloviční většina respondentů spolupráci s učitelem žáka jako dobrou až velmi dobrou.
Nadpoloviční většina respondentů také potvrdila, že se ve svém povolání cítí dobře.
Z daných odpovědí se lze domnívat, že kvantitativní výzkum hypotézu č. 3 potvrdil.
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Závěr
Závěrem této diplomové práce je, že se ve školním prostředí mezi asistenty pedagoga
nacházejí jedinci s předchozí praxí ve školství, ale také jedinci, kteří takovou praxi nemají.
V mnohých případech se dozvídáme, že ani jejich dosažené vzdělání není pedagogického
zaměření. Z provedené praktické analýzy dokonce vyplývá, že těchto jedinců je většina.
Jedním z možných vysvětlení této skutečnosti může být častá přítomnost studentů na pozici
asistenta pedagoga. Tito jedinci ještě nemají ukončené pedagogické vzdělání, ale jejich
studijní zkušenost jim dává možnost dané povolání vykonávat.
I přes značný počet studentů pedagogických škol v tomto povolání došlo ke zjištění, že
většina nemá jasné představy a očekávání od pozice a náplně práce asistenta pedagoga.
Mnozí tedy ve výkonu své práce postupují intuitivně na základě aktuální situace či na
základě zkušeností z přechozího povolání nebo rodičovství. Aplikace dosavadních
zkušeností může být pro vykonávání pozice asistenta pedagoga nápomocné, ale
doporučením pro řešení předchozí neznalosti náplně práce by mohlo být jasnější vysvětlení
vedením školy dříve, než jedinec do pozice asistenta pedagoga vstoupí. V pedagogické
praxi se ale můžeme setkat i s jedinci, kteří mají o pozici asistenta pedagoga jasné představy
a očekávání, jež se dle jejich vyjádření potvrdily.
Hlavním přínosem diplomové práce je fakt, že většina dotazovaných respondentů je ve svém
povolání spokojená, i přes značně negativní vlivy, které na tuto pracovní pozici působí. Jako
překvapující hodnotíme skutečnost, že pro řadu asistentů pedagoga byla předchozí pracovní
i životní zkušenost motivující pro přechod do pozice v pedagogickém oboru. Výzkum
ukazuje, že bez těchto zkušeností by se asistenti pedagoga k výběru svého nynějšího
povolání pravděpodobně nerozhodli.
Podnětem pro další výzkum by mohla být oblast spolupráce asistentů pedagoga s učiteli
žáka, jelikož v této problematice dle výsledků výzkumného šetření dochází k různým
negativním situacím. Výzkum by mohl pomoci v hledání řešení, jak tuto spolupráci zlepšit,
a tím zefektivnit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména by zájem o
dané téma mohl pomoci motivovat asistenty pedagoga, kteří se ve svém zaměstnání necítí
dobře, což je z velké části zapříčiněno právě nespoluprací a absencí respektu ze strany
učitele.
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Seznam příloh
Příloha č. 1
ROZHOVOR
Renáta Hylmarová
Jak motivace a dosavadní zkušenost ovlivňují rozhodnutí stát se asistentem pedagoga a jak
to zakládá jeho působení v profesi.
Předchozí zkušenost
1) V jakých oborech, pozicích jste dosud pracovala?
2) Co pro Vás bylo hlavním impulzem pro volbu povolání asistenta pedagoga?
3) Myslíte si, že Vás ovlivňují předchozí pracovní zkušenosti v nynější práci asistenta
pedagoga? Jak?
4) Měl/a jste před vstupem do povolání AP nějaké další zkušenosti s dětmi? Prosím, uveďte
jaké. (Sourozence, vlastní děti, praxe při studiu, kroužky …..apod.)
5) Měl/a jste před vstupem do povolání AP nějaké další zkušenosti s dětmi s SVP?
Očekávání od pozice
6) Vybral/a jste si školu v níž nyní působíte? Proč?
7) Měla jste před vstupem do povolání nějaká očekávání/ představu o pozici AP? Jaká?
8) Jaká jste měl/a očekávání v rámci pracovní náplně?
9) Naplnila se Vaše očekávání?
Zkušenosti z praxe
10) Je něco konkrétního, co Vás nyní motivuje?
11) Co Vám v práci AP nejvíce pomáhá?
12) Vidíte v práci AP nějaké obtíže? Jaké?
13) Jak by se podle Vás daly tyto obtíže odstranit?
14) Cítíte se dobře v pozici asistenta pedagoga? Vyhovuje Vám?
Spolupráce s …
15) Kolika žákům asistujete? Ve kterých třídách?
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16) Jak v průběhu hodin pracujete s dětmi? Proč? (Individuálně, ve třídě)
17) Jak byste popsal/a vaši spolupráci s učiteli žáků, kterým asistujete?
18) Spolupracujete s učiteli i v době mimo výuku? (plánování výuky, rekapitulace pokroků)
19) Jak se cítíte ve třídě, ve které asistujete?
20) Jak byste popsal/a vaši spolupráci s rodiči?
21) Jaké metody využíváte při spolupráci s rodiči? A proč?
Vzdělání
22) Jaké je Vaše dosažené vzdělání?
23) Vzděláváte se nyní na nějaké škole?
24) Plánujete se vzdělávat dále?
25) Absolvoval/a jste nějaké kurzy AP?
26) Plánujete absolvovat nějaké? Jaké?
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Příloha č. 2
DOTAZNÍK
Renáta Hylmarová
Jak motivace a dosavadní zkušenost ovlivňují rozhodnutí stát se asistentem pedagoga a jak
to zakládá jeho působení v profesi.
VSTUPNÍ OTÁZKA
Pracujete momentálně jako asistent pedagoga na 1. stupni ZŠ?
- Ano
- Ne
OBECNÉ INFORMACE
1. Pohlaví
- Muž
- Žena
2. Věk
- 20 - 30
- 31 - 40
- 41 – 50
- 51 – 60
- 61+
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
- Základní vzdělání
- Středoškolské vzdělání s výučním listem
- Středoškolské vzdělání s maturitou
- Vyšší odborné vzdělání
- Vysokoškolské vzdělání
(Rozvinutá otázka – pokud středoškolské – vysokoškolské)
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4. Jaké zaměření má Vaše vzdělání?
- Pedagogické
- Jiné
(Rozvinutá otázka – pokud základní)
5. Absolvoval/a jste kurz asistenta pedagoga?
- Ano
- Ne
(Rozvinutá – pokud ne)
6. Plánujete nějaký kurz absolvovat?
- Ano
- Ne
7. Jste aktuálně studentem školy pedagogického oboru?
- Ano
- Ne
8. Jak dlouho pracujete ve školství?
- 0 – 1 rok
- 1 – 2 roky
- 2 - 4 roky
- 4 – 6 let
- 6 – 9 let
- 9 + let
9. Jak dlouho pracujete na pozici asistenta pedagoga?
- 0 – 1 rok
- 1 – 2 roky
- 2- 4 roky
- 4 – 6 let
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- 6 – 9 let
- 9 + let
PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI
10. Máte pracovní zkušenosti i z jiných oborů než je pedagogický?
- Ano
- Ne
(Rozvinutá- pokud ano)
11. Z jakých? (Např. gastronomie, marketing, apod.)

12. Co bylo Vašim hlavním impulzem pro volbu povolání asistenta pedagoga?
- Mám rád/a práci s dětmi
- Chci pomáhat těm, kteří to potřebují
- Časová nenáročnost této práce
- Potřeboval/a jsem změnu
- Jsem student/ka pedagogického oboru, beru práci asistenta jako praxi
- Mám zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
- Jiné
(Rozvinutá odpověď – pokud jiné)
13. Uveďte jaký byl Váš hlavní impulz pro výběr práce asistenta pedagoga. (Např.
potřeboval jsem rychle práci, někdo mi práci AP doporučil, atd.)

14. Myslíte si, že Vás ovlivňují předchozí pracovní zkušenosti v nynější práci?
- Ano
- Ne
- Nevím
(Rozvinutá odpověď – pokud ano)
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15. Můžete, prosím, konkretizovat?

16. Měl/a jste před vstupem do povolání asistenta pedagoga nějaké další
zkušenosti s dětmi? (např. sourozenci, vlastní děti apod.)
- Ano
- Ne
(Rozvinutá odpověď- pokud ano) – možnost zvolit více možností.
17. Prosím, uveďte jaké. (Můžete zaškrtnout více odpovědí)
- Sourozenci
- Vlastní děti
- Praxe při studiu
- Kroužky
- Tábory
- Jiné:
OČEKÁVÁNÍ
18. Měl/a jste nějaká očekávání/představy o asistentech pedagoga před vstupem
do povolání?
- Ano, měl/a
- Ne, neměl/a
- Nevím
(Rozvinutá otázka-pokud ano)
19. Prosím, uveďte jaké.
(Rozvinutá otázka – pokud ano)

20. Naplnila se Vaše očekávání?
- Ano
- Ne
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21. Měl/a jste nějaká očekávání/představy o náplni práce asistenta pedagoga
před vstupem do povolání?
- Ano, měl/a
- Ne, neměl/a
- Nevím
(Rozvinutá otázka- pokud ano)
22. Prosím, uveďte jaké.
(Rozvinutá otázka – pokud ano)
23. Naplnila se Vaše očekávání?
- Ano
- Ne
24. Vybral/a jste si školu, na které nyní působíte?
- Ano
- Ne
(Rozvinutá otázka – pokud ne)
25. Prosím, konkretizujte.
- školu mi někdo doporučil
- ozvali se mi ze školy sami
- jiné:
ZKUŠENOSTI Z PRAXE
26. Co Vám nyní nejvíce pomáhá při práci asistenta pedagoga?
- Zkušení kolegové
- Možnost sdílet zkušenosti s ostatními kolegy
- Zkušenosti z rodiny
- Zkušenosti z minulého povolání
- Spolupráce s učiteli žáka
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- Spolupráce s rodiči žáka
- Nevím
- Jiné:
27. Co Vás nyní nejvíce motivuje při práci asistenta pedagoga?
- Když vidím, že se mému žákovi daří
- Když se mi daří nacházet řešení komplikovaných situací
- Kolegové, se kterými spolupracuji
- Jiné:
28. Cítíte se dobře v pozici asistenta pedagoga, vyhovuje Vám?
- Ano
- Ne
- Nevím
(Rozvinutá otázka – pokud ne)
29. Upřesněte, prosím, proč Vám tato pozice nevyhovuje.

30. Vidíte v pozici asistenta pedagoga nějaké obtíže?
- Ano
- Ne
- Nevím
(Rozvinutá otázka – pokud ano)
31. Upřesněte, prosím.
- Nedostatečné finanční ohodnocení
- Nedostatečná komunikace s učiteli žáka se speciální vzdělávací potřebou
- Nedostatek respektu ze strany učitele žáka se speciální vzdělávací poruchou (učitelé
mě ve třídě nepřijímají)
- Zákonní zástupci žáka se speciální vzdělávací poruchou nespolupracují
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- Učitelé se mnou nespolupracují
- Žák mě nepřijímá
- Jiné:
SPOLUPRÁCE S ……
32. Kolika žákům se speciální vzdělávací potřebou asistujete?
-1
-2
-3
- více
33. Vyplňte, ve kterém ročníku 1. stupně se žáci nachází? (Např. 1. ročník)

34. Jak s těmito žáky v průběhu vyučování spolupracujete?
- Individuálně ve třídě
- Individuálně mimo třídu
- Snažím se žáka nechávat pracovat samostatně
- Střídám se v podporování žáka s paní učitelkou
- Jiné:
35. Jak byste popsal/a Vaši spolupráci se žákem, kterému asistujete?
- Velmi špatná
- Špatná
- Nevím
- Dobrá
- Velmi dobrá
36. Jak často spolupracujete s třídním učitelem žáka, kterému asistujete?
- 1x týdně
- 2x týdně
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- 3x týdně
- 4x týdně
- Každý den
- Nespolupracujeme spolu
- Jiné:
37. Jak byste popsal/a Vaši spolupráci s třídním učitelem žáka, kterému asistujete?
- Velmi špatná
- Špatná
- Nevím
- Dobrá
- Velmi dobrá
38. Spolupracujete s třídním učitelem žáka i mimo výuku?
- Ano
- Ne
39. Spolupracujte se zákonnými zástupci žáka, kterému asistujete?
- Ano
- Ne
(Rozvinutá otázka – pokud ano)
40. Jak často spolupracujete se zákonnými zástupci žáka, kterému asistujete?
- 1x týdně
- 2x týdně
- 3x týdně
- 4x týdně
- Každý den
- Nespolupracujeme spolu
- Jiné:
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41. Jak byste popsal/a Vaši spolupráci se zákonnými zástupci žáka, kterému asistujete?
- Velmi špatná
- Špatná
- Nevím
- Dobrá
- Velmi dobrá
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