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Diplomovou práci s názvem Efektivita vzdělávacího programu Národního institutu dalšího 
vzdělávání z pohledu asistentů pedagoga hodnotím jako zdařilou vzhledem k zjišťování 
účinnosti vzdělávání asistentů pedagoga po jeho absolvovaní a začlenění v praxi.  
 
Výběr tématu považuji za vhodný vzhledem k tomu, že toto téma rezonuje jak v školním 
prostředí, tak ve veřejnosti. Další vzdělávání pro získaní kvalifikace je důležitou součástí k 
práci asistenta pedagoga i pro podpornou funkci školy.  
- Teoretická část, je strukturovaná na analýzu tématu asistenta pedagoga jak z legislativního 
ukotvení, přes specifikaci jeho náplně práce a jeho spolupráce ve školním prostředí. 
Autorka se dále věnuje dalšímu vzdělávání jako součástí celoživotního vzdělávání, a kariérní 
růst asistentů pedagoga. Poslední kapitola se váže na aktuální stav výzkumu v této oblasti 
kde oceňuji návaznost na empirický výzkum. 
 
Empirickou část práce autorka zaměřila zjištění, jaká je efektivita vzdělávacího programu 
realizovaného Národním institutem dalšího vzdělávání v Praze a středních Čechách z 
pohledu asistentů pedagoga na základě uplatnění jejich nabytých znalostí a dovedností v 
edukační praxi. Výzkum byl realizován v průběhu dvou let a byl zacílen na jednu cílovou 
skupinu asistentů pedagoga. 
Rozhodla se pro tematickou analýzu, kterou považuji za vhodně zvolenou metodu pro širokou 
škálu výzkumných zájmů. Autorka výstupy 3 fází výzkumu analyzovala a srozumitelně 
vyhodnotila a popsala. 
 
V diskuzi autorka odpovídá na výzkumné otázky a hypotézy a v závěru potvrzuje splnění cíle 
práce.  
 
 Autorka celý výzkum a práci pravidelně konzultovala, pracovala samostatně, přistupovala 
k výzkumu aktivně a usilovně, doporučuji práci k obhajobě. A výstupy práce doporučuji 
k publikování. 

1. Popište závěry své práce, k čemu jste ve výsledcích dospěla vzhledem k tématu 
práce? 

2. Jaké doporučení byste navrhovala pro NPI ČR vzhledem k výsledkům výzkumu? 
 

 
 


