
ABSTRAKT 

Rigorózní práce Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou, 

vychází z práce diplomové, kde byla předmětem zájmu profese asistenta pedagoga. Pojednávala 

o asistentech pedagoga z hlediska motivace, která aktéry vedla k výkonu profese, z hlediska 

nároků na tuto profesi, spolupráce s vyučujícími, žáky a jejich rodiči. Práce také zkoumala 

postavení/roli asistentů pedagoga ve škole a nahlíží na sebepercepci samotných aktérů. 

Rigorózní práce je z velké části postavena na tomto základě. Práce je rozdělena na dvě části tj. 

na část teoretickou a na část praktickou.  

V teoretické části je čtenář nejprve seznámen s trendem inkluzivního vzdělávání, dělením žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a ustanovením podpůrných opatření, do kterých mimo 

jiné patří i profese asistenta pedagoga. Důraz je kladen také na legislativu a legislativní změny 

vyhlášky 27/2016 Sb., které jsou platné od začátku roku 2020. Dle které se profese AP změnila 

například ve způsobu financování, v možnosti sdílení mezi ostatní žáky atd.  Dále je čtenář 

seznámen s teoretickým ukotvením profese asistenta pedagoga, vznikem a vývojem této 

profese. Dále se v textu pojednává o identitě a profesní identitě aktérů a o odbornostech a 

osobních předpokladech, které jsou pro výkon profese nezbytné. Dále je pojednáváno o 

možnostech a způsobech spolupráce mezi AP a vyučujícími a mezi AP a žáky. Dalším 

přesahujícím tématem rigorózní práce je podkapitola věnující se praxi. Zabývá se praktickými 

tipy pro AP, které jim pomáhají rozvíjet u žáků čtenářství. Toto téma vychází z mé osobní 

angažovanosti v metodické podpoře AP. Nově byla do textu zařazena také kapitola: ,, Zřizování 

funkce asistenta pedagoga ve školách“. V textu bylo pro lepší teoretické uchopení profese, 

nutné shrnout několik českých studií a také přiblížení zahraniční praxe. Vymezení profese 

asistenta pedagoga v teoretické části tvoří základ pro porozumění výzkumnému šetření.  

 

Praktická část rigorózní práce vycházející z práce diplomové, byla změněna jak po obsahové, 

tak i formální stránce textu. Po formální stránce byl text převeden do odosobněné podoby. Tato 

stylistika textu je vhodná pro vědecké studie. Dále pro lepší orientaci v textu, došlo ke 

grafickému oddělení teoretické a praktické části práce.  Kapitola: ,,Rozbor jednotlivých témat 

v rozhovorech s AP“ nově následuje až po konkrétní analýze rozhovorů. Nové umístění kapitoly 

má kladný vliv na srozumitelnost celé výzkumné části textu. Praktická část se zabývá 

interpretací analyzovaných dat, které byly získány prostřednictvím rozhovorů s AP, během 

výzkumného šetření. Praktická část byla zpracovávána pomocí kvalitativního výzkumného 



designu, konkrétně zakotvenou teorií. Cílem výzkumu bylo zjistit odpovědi na otázky týkající 

se profese asistentů pedagoga. Hlavní výzkumná otázka zní: Co to znamená být asistentem 

pedagoga? Sledovanou oblastí ve výzkumném šetření je analýza žité reality aktérů, do které 

jsou zařazené následující témata a kategorie: kvalifikace AP, důvody motivující k výkonu 

profese, sebepercepce a očekávání od role AP, význam ostatních lidí v životě AP a rozdílný 

první a druhý stupeň ZŠ.  

Nově byla podkapitola ,, Kvalifikace AP“ obohacena o úryvky z rozhovorů o jejich kvalifikaci 

a vzdělání.  

Pomocí výše zmiňovaných témat, kategorií a kódů, se podařilo dojít k odpovědi na hlavní 

výzkumnou otázku. Byl tak získán sebe/obraz asistenta pedagoga. Na konec každé pod/kapitoly 

byl vložen odstavec se shrnutím, co bylo v dané části rozhovorů zjištěno. Také byly zjištěny 4 

až 5 rolí, do kterých se asistenti pedagoga zařadili. Tyto role určují jejich postavení/hierarchii 

ve třídě/škole. První rolí je role plnohodnotného člena týmu. Další rolí je mezistupeň anebo 

spojovací článek, asistenti stojí mezi učiteli, žáky a někdy mezi vedením školy. Další role je 

tzv. kamarádská pomoc, kdy asistenti stojí mezi vztahem učitel-žák. Poslední jsou role: občasný 

narušitel a děvečka pro všechno. To znamená, že AP mají pocit, že buď dělají úplně všechno 

tj. děvečka pro všechno. Anebo mají pocit, že jsou ve třídě přebyteční, něco navíc tj. role 

občasného narušitele. Tyto role mají také vliv na kvalitu spolupráce mezi AP a učiteli. Ve 

většině případů je považována za bezproblémovou. Určována je tzv. lidským faktorem a 

vzájemným respektem. Na závěr práce jsou shrnuty výsledky výzkumu, které jsou doplněné 

diskuzí s dostupnou literaturou.  

  


