
8 Přílohy 

Příloha A – Kariérní systém pro asistenta pedagoga 

  

Tabulka 1 Kariérní systém asistenta pedagoga dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. 



Příloha B – Platové stupně a platové třídy asistentů pedagoga 

„4. platová třída: 

- Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na 

zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů. 

- Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na 

vytváření základních pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků.  

5. Platová třída: 

- Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich 

společenského chování, pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků, péče a 

pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů. 

6. platová třída: 

- Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů. 

- Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. 

7. platová třída: 

- Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle 

stanovených vzdělávacích programů a pokynů. 

8. platová třída: 

- Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo 

vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické 

výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů. 

9. platová třída: 

- Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací 

potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního 

pedagoga. 

- Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálně-pedagogická činnost vykonávaná v souladu 

se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle 

rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s 

pokyny učitele.“ (Česko,201 0, 2.16.05) 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, 2017, s. 12; Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, s. 213 

Tabulka 2 Platové stupně a platové třídy asistentů pedagoga 



Příloha C – Seznam hypotéz 

Hypotéza 1 (H1): Asistenti pedagoga s nastaveným profesním kariérním systémem a plánem 

DVPP se častěji účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků oproti asistentům 

pedagoga s nenastaveným profesním kariérním systémem a plánem DVPP. 

Hypotéza statistická (H1S): Četnost odpovědí na otázky ohledně profesního kariérního 

systému, plánu DVPP a účasti na DVPP se liší. 

Hypotéza nulová (H10): Četnost odpovědí na otázky ohledně profesního kariérního systému, 

plánu DVPP a účasti na DVPP je stejná. 

Hypotéza alternativní (H1A): Četnost odpovědí na otázky ohledně profesního kariérního 

systému, plánu DVPP a účasti na DVPP se liší. 

Hypotéza 2 (H2): Profesionální uplatnění asistentů pedagoga se subjektivně nedostatečným 

finančním ohodnocením je menší ve srovnání s profesionálním uplatněním asistentů pedagoga, 

kteří shledávají své finanční ohodnocení jako dostatečné.     

Hypotéza statistická (H2S): Četnost odpovědí na otázky dostatečnosti finančního ohodnocení 

a vnímání profesionálního uplatnění je rozdílná. 

Hypotéza nulová (H20): Četnost odpovědí na otázky dostatečnosti finančního ohodnocení a 

vnímání profesionálního uplatnění se shoduje. 

Hypotéza alternativní (H2A): Četnost odpovědí na otázky dostatečnosti finančního 

ohodnocení a vnímání profesionálního uplatnění je rozdílná. 

Hypotéza 3 (H3): Možnost seberealizace asistentů pedagoga je nižší u asistentů pedagoga 

s pracovní smlouvou na dobu určitou než u asistentů s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. 

Hypotéza statistická (H3S): Četnost odpovědí na otázku pracovní smlouvy a výroku ohledně 

seberealizace dle pracovní smlouvy se liší. 

Hypotéza nulová (H30): Četnost odpovědí na otázku pracovní smlouvy a výroku ohledně 

seberealizace dle pracovní smlouvy se shoduje. 

Hypotéza alternativní (H3A): Četnost odpovědí na otázku pracovní smlouvy a výroku 

ohledně seberealizace dle pracovní smlouvy se liší. 

  



Příloha D – Dotazník vlastní konstrukce na bariéry v zaměstnávání asistentů 

pedagoga 

 

  



 

 

   



      



 

 

  



 

 


