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Abstrakt (česky) 

 

Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat spolupráci asistenta pedagoga 

a učitele při řízení učebních činností žáka jak z pohledu asistenta pedagoga, tak i učitele. 

V teoretické části je věnována pozornost samotnému vymezení pozice asistenta pedagoga 

a učebních činností žáka ve výchovně vzdělávacím procesu. Dále specifikuje spolupráci 

asistenta pedagoga s učitelem, a to především jejich týmovou spolupráci a přípravu na 

výuku zahrnující společné plánování, realizaci a hodnocení. Empirická část je založena na 

kvantitativním výzkumu formou online dotazníkového šetření, které bylo vyhotoveno ve 

dvou provedení pro asistenty pedagoga a učitele. Na základě výsledků jsou zjištěny 

nejdůležitější podmínky a specifika spolupráce asistentů pedagoga s učiteli při řízení 

učebních činností žáka v rámci inkluzivního vzdělávání. 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

  

 The main aim of this diploma thesis is to chart the cooperation of the 

assistant of pedagogue and the teacher in the management of a pupil´s learning activities 

from the point of view of both the assistant of pedagogue and the teacher. In the theoretical 

part, attention is paid to the very definition of the position of the assistant of pedagogue 

and the learning activities of the pupil in the educational process. It also specifies the 

cooperation of the assistant of pedagogue with the teacher, in particular their teamwork and 

preparation for learning, including joint planning, implementation and evaluation. The 

empirical part is based on quantitative research in the form of online questionnaire survey 

which was prepared in two versions for the assistants of pedagogue and the teachers. Based 

on the results, the most important conditions and specifics of the cooperation between 

assistants of pedagogue and teachers in the management of pupil´s learning activities 

within inclusive education are identified. 
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Úvod 

 

Diplomová práce se zabývá tématem asistenta pedagoga a vlivu jeho spolupráce 

s učitelem na řízení učebních činností žáka. Toto téma bylo zvoleno na základě 

dlouhodobé pracovní zkušenosti autorky na pozici asistenta pedagoga, díky které má 

možnost pozorovat různá specifika, pozitiva a negativa spolupráce s učitelem z vlastní 

praxe. Hlavním cílem práce je zmapování této spolupráce asistenta pedagoga s učitelem při 

výchovně vzdělávacím procesu žáka. 

Tato práce se dělí na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a empirickou. 

V úvodu teoretické části je kapitola věnována vymezení základních pojmů, které jsou 

spojeny s tématem asistenta pedagoga a jeho spolupráce s učitelem, a slouží především pro 

dobrý přehled v této problematice.  

Druhá kapitola se zaměřuje na samotný popis asistenta pedagoga, a to na historický 

kontext vývoje jeho pozice, definování role a kvalifikačních předpokladů pro výkon tohoto 

povolání. Nedílnou součástí této kapitoly tvoří asistentovy kompetence a náplň jeho práce.  

Třetí kapitolu tvoří učební činnosti žáka, které jsou organizovány a řízeny učitelem 

společně s asistentem ve výchovně vzdělávacím procesu.  

Poslední a tematicky nejdůležitější kapitolou teoretické části diplomové práce je 

kapitola o spolupráci asistenta pedagoga s učitelem. Zde je popsána týmová spolupráce 

a základní výukové činnosti pedagoga při řízení učebních činností žáka. Součástí této 

kapitoly je dále příprava a realizace výuky, při které dochází ke kooperaci zmíněných 

účastníků ve výchovně vzdělávacím procesu. Závěr teoretické části se zaměřuje na 

asistenta pedagoga a jeho podílení se s učitelem na hodnocení žáka. Na konci teorie jsou 

zmíněny předpoklady pro pozitivní pracovní vztah mezi asistentem pedagoga a učitelem. 

Empirická část diplomové práce je na základě nepříznivé pandemické situace 

způsobené covid-19 vedena kvantitativním přístupem výzkumu realizovaném pomocí 

online dotazníkového šetření zaslaného do skupin na sociálních sítích specializovaných na 

asistenty pedagoga a učitele. Dalším prostředím pro výzkum byl zvolen Jedličkův ústav 

a školy, kde spolupráce asistenta pedagoga s učitelem probíhá na denní „bázi“. Hlavním 

cílem výzkumné části je zjistit, jaká jsou specifika pro spolupráci asistenta pedagoga 

s učitelem při řízení učebních činností žáka.  



 

 

V celé teoretické i empirické části diplomové práci je využit způsob citování zdrojů 

pomocí průběžných poznámek pod čarou dle nové citační normy ČSN ISO 690:2011, a je 

zde použita literatura jak z knižních, tak i internetových zdrojů. 

 



Nikola Vrbová, Asistent pedagoga a vliv jeho spolupráce s učitelem na řízení učebních 

činností žáka 

1 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

1 Vymezení pojmů 

Tato kapitola umožňuje náhled několika základních pojmů, které jsou potřeba pro 

dobrý přehled a komplexní orientaci v problematice týkající se asistenta pedagoga a jeho 

vlivu spolupráce s učitelem na řízení učebních činností žáka. Jedná se především o hlavní 

účastníky ve výchovně vzdělávacím procesu a o upřesnění trendu inkluzivního 

a integrativního vzdělávání. 

 

ASISTENT PEDAGOGA 

Průcha definuje asistenta pedagoga (AP) jako nově zavedenou kategorii 

pedagogických pracovníků. Za nejdůležitější předpoklad pro výkon pozice asistence 

považuje především získání odborné kvalifikace. Poukazuje však i na fakt, že se pozici AP 

může věnovat i osoba se základním vzděláním po absolvování akreditovaného programu 

dalšího vzdělávání.1 Národní ústav pro vzdělávání charakterizuje asistenta jako 

pedagogického pracovníka, díky kterému je umožněno naplňování podpůrných opatření ve 

vzdělávání dětí, žáků a studentů.2 Hlavními zákony a vyhláškami, kterými se upravuje 

profese AP, jsou: 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) 

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů 

• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních 

• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 
1 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9. s. 20 
2 Národní ústav pro vzdělávání. Asistent pedagoga. [online]. NÚV, © 2011-2021. [cit. 2021-03-20]. 

Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/ap. 
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• Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech3 

 

UČITEL 

Učitele lze obecněji definovat jako osobu nebo vzdělavatele, který řídí a podněcuje 

učení jiných osob. Průcha podotýká, že učitel neboli profesně kvalifikovaný pedagogický 

pracovník je jeden z hlavních aktérů vzdělávacího procesu. Tradičně býval učitel 

považován za tzv. předavatele poznatků žákům při výchovně vzdělávací činnosti. Soudobé 

pojetí, které vychází ze současných funkcí školy a profesního modelu učitele, zdůrazňuje 

především subjektově-objektové role učitele v interakci se žáky i prostředím. Dále se 

podílí na vytváření vzdělávacího prostředí, klimatu třídy, organizuje a koordinuje činnost 

žáků, řídí a hodnotí proces učení a jeho výsledky. V neposlední řadě jsou významné i jeho 

sociální role v interakci se žáky, v učitelském týmu, ve spolupráci s rodiči či společností. 

Učitele můžeme nazvat i termínem pedagog, kterého definuje Průcha jako učitele 

v různých typech a stupních školy, včetně vysokoškolských učitelů. 4 

 

ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Definice žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Žákem se 

SVP se rozumí každá osoba, která potřebuje poskytnutí podpůrných opatření k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání práv na rovnoprávném 

základě s ostatními. Tato podpůrná opatření představují nezbytné úpravy ve vzdělávání 

a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu jedince, kulturnímu prostředí 

nebo jiným životním potřebám jedince.  

Zákon mimo jiné vymezuje tři kategorie osob, které vyžadují speciální vzdělávací 

přístup. První kategorii tvoří jedinci se zdravotním postižením, a to osoby s tělesným, 

zrakovým, sluchovým či mentálním postižením nebo osoby s autismem, vadami řeči, 

souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování. Druhá 

kategorie představuje osoby se zdravotním znevýhodněním, pod které můžeme zařadit 

například zdravotní oslabení, dlouhodobé onemocnění či lehké zdravotní poruchy, které 

 
3 POSPÍŠILOVÁ, Ivana. Asistent pedagoga u dětí se zdravotním postižením a služba osobní 

asistence. [online]. Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., © 2011-2021. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://www.sancedetem.cz/asistent-pedagoga-u-deti-se-zdravotnim-postizenim-sluzba-osobni-asistence. 
4 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9. s. 326 
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vedou k poruchám učení a chování. Do třetí a poslední kategorie řadíme osoby se 

sociálním znevýhodněním, a to jedince z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo 

uloženou ochrannou výchovou. V této kategorii se uvádí i žáci v postavení azylantů 

a účastníků řízení o udělení azylu.5 

 

INKLUZE 

Dle Průchy je inkluze neboli inkluzivní vzdělávání proces začleňování všech dětí 

do běžných škol, jehož podstatou je změněný pohled na selhání dítěte v systému. Při 

možném neúspěchu je zapotřebí hledat bariéry v systému, jenže není uspokojivě otevřený 

k potřebám jedinců. Každé dítě má ojedinělou charakteristiku, zájmy, schopnosti 

a vzdělávací potřeby. Na základě toho se stala klíčovým impulzem pro rozvoj inkluzivního 

vzdělávání Deklarace konference v Salamance z roku 1994, která vycházela z přesvědčení, 

že by se v běžné škole měly vzdělávat všechny děti bez ohledu na jejich odlišné 

podmínky.6  

Hájková interpretuje inkluzi jako pojem vycházející z anglického inclusion neboli 

zahrnutí. Podotýká však, že inkluze není jen optimalizovaná a rozšířená integrace, ale 

jedná se o koncept, podle kterého by měli všichni žáci docházet do tříd hlavního 

vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň postižení.7 

 

INTEGRACE 

Pešatová charakterizuje pojem integrace obecně jako plné začlenění jedince 

s postižením do společnosti nebo do přirozeného sociálního prostředí v co nejvyšší možné 

míře. Jde o docela široký pojem, ve kterém se vyskytuje řada aspektů filozoficko-etických, 

ekonomických, legislativních, zdravotních, sociálních, právních, psychologických, 

pedagogických atd.8 Oproti tomu Průcha definuje integraci jako proces začleňování žáků 

do běžných tříd mateřské, základní či střední školy, a to v souladu s metodickým pokynem 

MŠMT ČR (1997). Zmiňovanou podmínkou pro integraci je zajištění především odborné 

 
5 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 
6 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9., s. 105 
7 HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Praha: Grada, 

2010. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3070-7. s. 12 
8 PEŠATOVÁ, Ilona a Václava TOMICKÁ. Úvod do integrativní speciální pedagogiky. Liberec: 

Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-268-5. s. 33 
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speciálně pedagogické péče a diagnostického posudku na žáka zpracovaný speciálně 

pedagogickým centrem (SPC) nebo pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP).9 

 
9 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9. s. 107 
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2 Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga je poměrně novou pedagogickou pozicí ve školství, která se 

v českém vzdělávacím systému rozvíjí od poloviny devadesátých let dvacátého století. Od 

samého začátku byl jasný cíl a smysl práce AP – podpořit efektivitu vzdělávání žáků se 

speciálně vzdělávacími potřebami. Během vývoje se zásadně měnily podmínky pro 

poskytování této podpory i celková koncepce vzdělávání žáků s postižením či 

znevýhodněním, a díky tomu docházelo úměrně ke změnám i v profesi AP.10 

2.1 Historický kontext vývoje pozice 

Vzdělávací systém České republiky prošel za posledních třicet let četnými 

změnami. Cílem těchto změn bylo vytvoření humánního a demokratického školství, které 

mělo poskytovat všem ve společnosti stejné šance na dosažení odpovídajícího stupně 

vzdělání. Dále mělo zajišťovat každému jedinci uplatnění práva na rozvoj svých 

individuálních předpokladů. Nedůležitější koncepční změnou, ke které naše školství 

dospělo, je fakt, že výchova a vzdělávaní dětí, žáků a studentů se zdravotním 

znevýhodněním přestaly být doménou speciálního školství a v souvislosti s integrací 

a inkluzí se staly záležitostí všech typů škol a školských zařízení. 

Teplá uvádí, že dle studií a zahraničních projektů realizovaných především 

v Dánsku, Velké Británii, Rakousku, Německu, Nizozemsku a dalších kulturně vyspělých 

zemích byly postupem času v České republice zaváděny nové vzdělávací možnosti pro děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami.11 

Zavádění pozice asistenta pedagoga do procesu výuky žáků se po dlouhou dobu 

vyvíjelo ve dvou paralelních liniích, a to především zvlášť u žáků se zdravotním 

postižením a zvlášť u žáků se sociálním znevýhodněním. U žáků se zdravotním postižením 

ve speciálních školách se asistenti pedagoga začali participovat na výuce s přijetím 

vyhlášky č. 127/1997 Sb. o speciálních školách a speciálních mateřských školách, která 

stanovila, že ve speciálních třídách pro žáky s poruchou autistického spektra, pro žáky 

hluchoslepé, na přípravných stupních a ve třídách pro žáky s více vadami zabezpečují 

 
10 NĚMEC, Zbyněk a Jan MICHALÍK. Systémové vymezení pozice asistenta pedagoga v českém 

školství. In: MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4722-3. s. 12 
11 TEPLÁ, Marta a Lenka FELCMANOVÁ. Asistent pedagoga: jak efektivně zavést pozici asistenta 

pedagoga ve školách. Praha: Verlag Dashöfer, [2016]. ISBN 978-80-87963-33-3. s. 5 
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vzdělávací činnost dva pedagogičtí pracovníci. Prvních pár let po přijetí vyhlášky 

vykonávali práci asistentů ve speciálních školách členové civilní vojenské služby a až 

později (po roce 2004) došlo k výraznějšímu rozvoji asistentské pozice přijetím nového 

školského zákona. 

U žáků se sociálním znevýhodněním se asistenti uplatnili na počátku devadesátých 

let, a to především se zaměřením na podporu romských žáků. Od září roku 1993 působili 

první asistenti pro romské obyvatelstvo na soukromé Základní škole Přemysla Pittra 

v Ostravě. Vzděláváním a financováním těchto asistentů se zabývaly hlavně nestátní 

neziskové organizace, především brněnské Společenství Romů na Moravě a pražská 

nadace Nová škola.12 

Spolupráce s Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního a inkluzivního 

vzdělávání od roku 2004 se stala předpokladem pro zajištění podmínek integrovaného 

a inkluzivního vzdělávání pro většinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celé 

České republice s cílem dosáhnout evropských trendů. Nová školská legislativa s účinností 

od 1. 1. 2005 tyto cíle a požadavky naplňovala. Právě jedním z nejdůležitějších kroků 

představovalo zajištění podpůrných personálních služeb týkajících se asistenta pedagoga, 

který byl nezbytný při vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením, se sociálním 

znevýhodněním a žáků integrovaných ve školách a školských zařízeních hlavního 

vzdělávacího proudu, tedy na běžných mateřských, základních, středních školách a ve 

školách speciálních.13 

Vejrochová a kolektiv uvádí, že od roku 2005 je asistentská profese v legislativě 

sjednocena a školské normativní předpisy pracují s jednotným pojmem asistent pedagoga 

bez ohledu na to, jestli je funkce uskutečňována u žáků se zdravotním znevýhodněním či 

u sociálně znevýhodněných žáků. V praxi však stále dochází k rozdílům ve způsobu 

financování obou skupin asistence.14 

 
12 Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů. Historie. [online]. Nová škola, o.p.s. [cit. 2021-

03-29]. Dostupné z: https://www.asistentpedagoga.cz/asistent-pedagoga/historie. 
13 TEPLÁ, Marta a Lenka FELCMANOVÁ. Asistent pedagoga: jak efektivně zavést pozici asistenta 

pedagoga ve školách. Praha: Verlag Dashöfer, [2016]. ISBN 978-80-87963-33-3. s. 5 
14 NĚMEC, Zbyněk a Jan MICHALÍK. Systémové vymezení pozice asistenta pedagoga v českém 

školství. In: MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4722-3. s. 13 
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2.2 Role 

Před více než 25 lety se začal v České republice prosazovat trend integrovaného 

vzdělávání, který postupně přechází v novou podobu, která měla být vhodná pro mnohé 

skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Postupem času však novela 

školského zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, přináší do této sféry další posun, jenž určoval principy speciálního vzdělávání 

a podpory, které by neměly být výsadou pouze úzkého okruhu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Cílem bylo umožnit jednotlivcům naplnění jejich práva na 

vzdělání.15 Teplá uvádí, že dítě se sociálně vzdělávacími potřebami je definováno jako 

„dítě/žák/student který k naplnění svých vzdělávacích možností a k realizaci práv na 

vzdělání potřebuje podpůrná opatření.“16 Jedním z druhů podpůrných opatření je právě 

zřízení i pozice asistenta pedagoga během pobytu žáka ve školském zařízení. Tato služba 

se stává ve většině případech zásadní podmínkou pro úspěšné vzdělávání dítěte. 

Asistent pedagoga, jakožto pedagogický pracovník, je definován zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

a jeho hlavní pracovní náplní je poskytnutí pomoci dětem/žákům při přizpůsobení se 

školnímu prostředí a dalším pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací 

činnosti. Další nedílnou součástí jeho práce je pomoc žákovi při komunikaci s ostatními 

dětmi a při spolupráci s rodiči žáků a komunitou, v níž se jedinci vyskytují. Jeho profesy 

upravují zákony spadající pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

V zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, je 

pedagogický pracovník definován jako „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.“17 Pedagogický pracovník je zaměstnán pod 

právnickou osobou, která vykonává školskou činnost, nebo je zaměstnancem státu či 

ředitelem školy. Přímou pedagogickou činnost může dále vykonávat i pracovník 

v zařízeních sociálních služeb.  

 
15 TEPLÁ, Marta a Lenka FELCMANOVÁ. Asistent pedagoga: jak efektivně zavést pozici asistenta 

pedagoga ve školách. Praha: Verlag Dashöfer, [2016]. ISBN 978-80-87963-33-3. s. 11 
16 Tamtéž, s. 11 
17 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
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Stanovy pedagogického pracovníka jsou podmíněny vykonáváním přímé 

pedagogické činnosti, jejíž obsah asistentovi pedagoga určuje ředitel školy. Pokud však 

náplň práce neobsahuje rozsah přímé pedagogické činnosti, vykonává asistent pouze 

administrativní práci, a to přípravu pomůcek na hodinu, kopírování materiálů, zajišťuje 

technické pomůcky apod. Mezi práva a povinnosti asistenta patří rovné postavení jeho 

profese jako u ostatních pedagogických pracovníků.18 

 

Srovnání pozice asistente pedagoga a osobního asistenta 

Pozice asistenta pedagoga bývá velmi často mylně zaměňována s profesí osobní 

asistence, a proto je pro nás důležité utříbit si největší rozdíly mezi nimi. Obě profese lze 

zařadit do podpůrných asistenčních služeb. V resortu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy se na základě zavedených podpůrných opatření při vzdělávání žáků se SVP 

setkáváme s pozicí AP. Oproti tomu v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí je 

osobní asistent zprostředkovatelem sociální péče – jedná se tedy o sociální službu. 

Zásadní rozdíl můžeme pozorovat v zaměstnavatelích a ve financování obou pozic. 

Asistent pedagoga, spadající pod edukativní prostředí, je placen školou, ve které působí. 

Proti tomu osobní asistent, jakožto zprostředkovatel sociální péče, je hrazen uživatelem 

dané služby. Není tedy zaměstnancem školy, ale ve většině případů ho zaštiťuje nestátní 

nezisková organizace (NNO), která poskytuje sociální služby, či ho zaměstnává klient, 

u kterého je asistenční služba přímo vykonávána.19 Osobní asistence je tedy jeden z druhů 

komplexní péče o klienta s určitým znevýhodněním a vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách.20 Jeho klientem bývá jedinec, který není sám schopen zajistit si 

základní životní potřeby, a to zejména biologické (jídlo, spánek, hygiena) a kulturní 

(vzdělání, zaměstnání).21 

Může však docházet k výjimkám na základě § 8 odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 73/2005 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy se osobní asistent vyskytuje i na školní půdě.22 Stává 

 
18 KORANDOVÁ, Vanda a Irena TLAPÁKOVÁ. Systémové aspekty pozice asistenta pedagoga. In 

MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4722-3. s. 26 
19 POSPÍŠILOVÁ, Ivana. Asistent pedagoga u dětí se zdravotním postižením a služba osobní 

asistence. [online]. Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., © 2011-2021. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://www.sancedetem.cz/asistent-pedagoga-u-deti-se-zdravotnim-postizenim-sluzba-osobni-asistence. 
20 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
21 Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů. Náplň práce. [online]. Nová škola, o.p.s. [cit. 

2021-04-05]. Dostupné z: https://www.asistentpedagoga.cz/asistent-pedagoga/napln-prace. 
22 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 



Nikola Vrbová, Asistent pedagoga a vliv jeho spolupráce s učitelem na řízení učebních 

činností žáka 

 

9 

 

se tak v případě, kdy se rodiče dostávají do tíživé situace a musí vynaložit finanční 

prostředky na to, aby jejich dítě mohlo plnit jinak bezplatnou povinnou školní docházku 

v běžné základní škole. Mimo jiné se mohou objevovat i mylné představy, díky kterým je 

opomíjen fakt, že asistent pedagoga není povinen pracovat pouze s konkrétním jedincem, 

jako je tomu u asistence osobní.23 

 Asistent pedagoga Osobní asistent 

Resort MŠMT MPSV 

Zaměstnavatel Škola NNO nebo klient 

Status Pedagogický pracovník Pomocný pracovník 

Náplň práce 

Individuální pomoc žákům 

při začleňování 

a přizpůsobení se školnímu 

prostředí 

Individuální pomoc žákům 

při zprostředkování učiva 

Pomoc pedagogickým 

pracovníkům při výchovně 

vzdělávacím procesu 

Pomoc při vzájemné 

komunikaci učitelů se žáky 

a žáků mezi sebou 

Pomoc při spolupráci 

s rodiči žáka 

 

Pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc při osobní hygieně 

Pomoc při zajištění stravy 

Pomoc při zajištění chodu 

domácnosti 

Výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti 

Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 

Pomoc při uplatňování práv 

Tabulka 1 Porovnání pozice asistenta pedagoga a osobního asistenta24 

2.3 Kvalifikační předpoklady 

Potřebnou kvalifikaci pro výkon práce asistenta pedagoga stanovuje zákon 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, především § 

3, který udává základní předpoklady pro výkon profese. Každý pedagogický pracovník by 

měl splňovat: 

• trestní bezúhonnost, 

 
23 POSPÍŠILOVÁ, Ivana. Asistent pedagoga u dětí se zdravotním postižením a služba osobní 

asistence. [online]. Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., © 2011-2021. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://www.sancedetem.cz/asistent-pedagoga-u-deti-se-zdravotnim-postizenim-sluzba-osobni-asistence. 
24 Zdroj: POSPÍŠILOVÁ, Ivana. Asistent pedagoga u dětí se zdravotním postižením a služba osobní 

asistence. [online]. Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., © 2011-2021. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://www.sancedetem.cz/asistent-pedagoga-u-deti-se-zdravotnim-postizenim-sluzba-osobni-asistence. 
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• způsobilost k právním úkonům, 

• odbornou kvalifikaci, 

• zdravotní způsobilost, 

• prokazatelná znalost českého jazyka.25 

 V současné době můžeme pohlížet na dvě úrovně odbornosti AP, podle kterých se 

odlišuje požadované vzdělání. Asistent, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve 

třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole 

s integrovanými žáky, získá potřebnou odbornou kvalifikaci pro vyšší úroveň činnosti: 

Vysokoškolským vzděláním 

získaným studiem v akreditovaném 

studijním programu v oblasti 

pedagogických věd 

 

Vysokoškolským vzděláním 

získaným studiem akreditovaného 

studijního programu jinak než 

podle bodu a): 

1. Vzděláním v programu 

celoživotního realizovaném 

vysokou školou a zaměřeném na 

pedagogiku, 

2. Studiem pedagogiky, nebo 

3. Absolvováním vzdělávacího 

programu pro asistenty pedagoga 

realizovaného vysokou školou nebo 

zařízením pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

Vyšším odborným vzděláním 

získaným ukončením 

akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy 

(VOŠ) v oboru vzdělání 

s pedagogickým zaměřením 

 

Vyšším odborným vzděláním 

ukončením jiného akreditovaného 

vzdělávacího programu než podle 

bodu c):  

1. Vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání 

realizovaném vysokou školou 

a zaměřeném na pedagogiku 

2. Studiem pedagogiky, nebo 

3. Studiem pro asistenty pedagoga 

Středním vzděláním s maturitní 

zkouškou s pedagogickým 

zaměřením 

 

 
25 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
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Středním vzděláním s maturitní 

zkouškou získaným ukončením 

jiného vzdělávacího programu než 

podle bodu e):  

1. Vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání 

realizovaném vysokou školou 

a zaměřeném na pedagogiku 

2. Studiem pedagogiky 

3. Studiem pro asistenty pedagoga 

Tabulka 2 Kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost26 

 

Práce asistenta pedagoga, který nevykonává přímou pedagogickou činnost, spočívá 

především v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové 

vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou 

péči. Tito asistenti získávají odbornou kvalifikaci buď vzděláním viz tabulka č. 1 nebo 

středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělání a studiem pedagogiky, středním vzděláním v oboru vzdělání 

zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga, středním vzděláním získaným ukončením 

vzdělávacího programu středního vzdělání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro 

asistenty. Poslední možností získání potřebné kvalifikace pro nižší úroveň činnosti je 

základní vzdělání a studium pro asistenty pedagoga.27 

Jednou ze zmiňovaných možností získání kvalifikace je tzv. další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP), které tvoří těžiště profesního rozvoje českých 

pedagogů. Jde o systematický a koordinovaný proces, který navazuje na pregraduální 

vzdělávání. Zabezpečuje udržování kvality a úrovně dosavadního vzdělávacího systému 

a současně slouží jako nástroj, který podporuje jeho rozvoj a inovace.28 

Uzlová uvádí, že kvůli finančnímu ohodnocení asistentů pedagoga, které je hluboko 

pod průměrnou mzdou v České republice, je složité zajistit kvalifikovanou pracovní sílu 

dle litery zákona. Na pozici asistentů bývají mnohdy přijímáni jedinci se středoškolským 

vzděláním, kteří si potřebnou odbornost doplní současně s výkonem práce, a to 

absolvováním některého z akreditovaných kurzů.29 

 
26 Inkluze v praxi. Asistent pedagoga. [online]. NPI, 13.11.2017. [cit. 2021-04-22]. Dostupné z: 

http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-asistent-pedagoga/1127-asistent-pedagoga. 
27 Tamtéž 
28 TUŽILOVÁ, Michaela. Co je to vlastně DVPP? [online]. Evropská komise, 25. 01. 2016. [cit. 

2021-03-28]. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/cs/resource-centre/content/co-je-vlastne-dvpp. 
29 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní 

a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. s. 44 
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Ve výzkumu realizovaném v roce 2014 pro potřeby projektu Systémová podpora 

inkluzivního vzdělání v ČR bylo zjištěno výzkumnou otázkou „Jakým způsobem jste 

získal/a odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga?“, že největší podíl respondentů (46 %) 

získal odbornou kvalifikaci absolvováním akreditovaného pedagogického programu pro 

AP v zařízení dalšího vzdělání pedagogických pracovníků. Dále můžeme ve výzkumu 

pozorovat velké zastoupení AP s vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogiky, se 

středním vzděláním s maturitou zaměřené na pedagogiku, vyšším odborným v oboru 

zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů a středním vzděláním v oboru zaměřeném 

na přípravu pedagogických pracovníků. Ve výzkumném prvku se objevilo i 11% 

respondentů, kteří žádnou kvalifikaci pro výkon funkce AP dosud nemají. V tomto případě 

se může jednat o jedince, kteří studují vysokou či jinou školu nebo nemají dokončený 

akreditovaný vzdělávací program.30 

Kvalifikaci na asistenta zatím nemám 95 11% 

Absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty 

pedagoga v zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

388 46% 

Středním vzděláním s maturitou zaměřené na pedagogiku 132 16% 

Středním vzděláním v oboru zaměřeném na přípravu pedagogických 

pracovníků 

29 3% 

Vyšším odborným vzděláním v oboru zaměřeném na přípravu 

pedagogických asistentů 

37 4% 

Vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogiky 187 22% 

Ostatní 0 0% 

Tabulka 3 Získání odborné kvalifikace pro pozici AP31 

2.3.1 Kompetence 

Mimo odbornou kvalifikaci vyžaduje profese asistenta pedagoga i osobnostní 

předpoklady jako jsou schopnosti, dovednosti a další osobnostní predispozice. Tyto 

předpoklady jsou často závislé na tom, u jakých žáků se znevýhodněním bude asistent 

působit. Osobnostní předpoklady asistenta pedagoga jsou chápány jako jakási reálná 

 
30 KLUSÁČKOVÁ, Marie a kol. Analýza systému vzdělávání asistenta pedagoga. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 31  
31 Tamtéž, s. 31 
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očekávání ve vztahu k tomuto povolání a rozumí se jimi zejména aktivní přístup k práci, 

sociální cítění, altruistický pohled na svět a ochota pomáhat.32  

Samotná osobnost asistenta pedagoga je charakterizována spojením určitých 

osobnostních rysů, které tuto profesi popisují. Jde o takového člověka, do jehož charakteru 

se promítá chování a jednání respektující morální a společenské požadavky. Aby se 

asistent dokázal ve svém budoucím povolání dobře uplatnit, promítají se do jeho 

temperamentu takové složky emoční reakce jako je intelekt, zájmy, potřeby, citové vazby, 

různé postoje atd. Nemůžeme však brát tento popis jako určitou šablonu, podle které by se 

osobnost asistenta měla řídit. Každá osobnost je individuální a odlišná jak ve 

schopnostech, věku a pohlaví, tak i ve zkušenostech či potřebných znalostech.33 

Dle Uzlové vyžaduje profese asistenta pedagoga vyžaduje motivovaného jedince, 

k jehož základním rysům patří komunikativnost, tvořivost, flexibilita a schopnost týmové 

spolupráce. Mezi další charakteristiky řadí trpělivost, vstřícnost, empatie a laskavost, ale 

také důslednost a zodpovědný přístup k práci. Uzlová se dále také zmiňuje, že se o práci 

asistenta pedagoga či osobního asistenta velmi často uchází lidé, kteří hledají snazší 

způsob pracovního uplatnění nebo jim dělá potíže najít si jiné povolání a práci si udržet. 

Jelikož jsou na tuto profesi kladeny větší nároky, je zapotřebí, aby byl do práce promítán 

nejen zájem o tuto práci a radost z její realizace, ale také zachován určitý nadhled, který je 

potřebný při vymezování hranic ve vztahu k učiteli, k žákům i rodičům. Asistent by měl 

umět najít správnou míru v těchto vztazích a nebýt příliš dominantní či submisivní.34 

Kulštrunková uvádí, že jsou od asistenta očekávány různé potřebné výstupy, které 

jsou pro tuto profesi specifické a významově smysluplné.35 Mezi tyto výstupy můžeme 

zařadit charakteristiku vnitřních a vnějších osobnostních předpokladů. Za nejpodstatnější 

vnitřní složky osobnosti můžeme považovat především motivaci a zájem, proč tuto práci 

chceme vykonávat a zda jsou požadavky na AP příznivé a úměrné. Vnější charakteristika 

je oproti tomu promítána do vlídného vystupování a chování založeného na spoluúčasti, 

 
32 KULŠTRUNKOVÁ, Jana. Osobnost asistenta pedagoga. In MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, 

Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-

80-244-4722-3. s. 50 
33 Tamtéž, s. 50 
34 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní 

a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. s. 45 
35 KULŠTRUNKOVÁ, Jana. Osobnost asistenta pedagoga. In MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, 

Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-

80-244-4722-3. s. 51 
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komunikaci, interakci a také na druhu a míře pomoci žákům se SVP. V osobnostní 

charakteristice AP by měl být největší důraz kladen především na: 

Nenásilné a přirozené chování: Schopnost navazovat pocit bezpečí 

Umět vytvořit přátelskou atmosféru 

Uplatňovat prvky asertivity 

Adekvátní komunikace 

Schopnost empatie 

Zaujetí pro svou práci: Radost z práce 

Pomoc a podpora soběstačnosti žáka 

Aktivní pomoc při vytváření vhodného 

prostředí 

Schopnost spolupráce s týmem: Respekt 

Otevřenost novým způsobům 

Přebírání iniciativy 

Samostatnost, tvůrčí přístup, odbornost: Rozvoj vlastních dovedností 

Sebevzdělávání 

Přehled nad danou problematikou 

Organizační schopnosti Pohotové rozhodování 

Zvládání náročných situací 

Schopnost přejít na alternativy apod. 

Tabulka 4 Osobnostní předpoklady asistenta pedagoga36 

 

Dalšími předpoklady pro práci asistenta pedagoga jsou jeho kompetence, které 

vycházejí z koncepce klíčových kompetencí definovaných Rámcově vzdělávacím 

programem pro základní vzdělání (RVP ZV). Termín kompetence Průcha definuje jako 

schopnost, dovednost, způsobilost úspěšně realizovat dané činnosti a řešit určité úkoly, a to 

zejména v pracovních a jiných životních situacích.37  

Cílem takto definovaných kompetencí AP je propojenost s rámcovými 

vzdělávacími programy. Náplň práce AP do jisté míry vymezuje požadavky na činnost 

pedagoga, ale ne v plné míře. Pedagogové se soustředí především na kompetence 

předmětové, didaktické a pedagogické. Na druhé straně kompetenční model asistenta 

 
36 KULŠTRUNKOVÁ, Jana. Osobnost asistenta pedagoga. In MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, 

Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-

80-244-4722-3. s. 51 
37 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9. s. 129 
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zahrnuje i sociální, komunikační a osobnostní kompetence.38 Mezi hlavní a klíčové 

kompetence patří: 

• kompetence k učení, 

• kompetence k řešení problémů, 

• kompetence komunikativní, 

• kompetence sociální a personální, 

• kompetence občanské. 

Tyto kompetence a činnosti AP jsou koncipovány tak, aby ředitel školy v souladu 

s dalšími příslušnými právními předpisy mohl pedagogickému pracovníkovi vytvořit 

pracovní náplň, která vychází z jednotlivých úrovní I.-III.39 Hlavním indikátorem pro 

dělení těchto úrovní je míra zodpovědnosti ve výchovně vzdělávacím procesu. Určování 

úrovně odpovědnosti AP je v plné moci ředitele, který vychází z odborné připravenosti 

a hodnocení kompetencí dle dosažitelných zdrojů. Tyto zdroje tvoří jak informace od 

asistenta samotného, tak i zprávy od předchozích zaměstnavatelů. V praxi se zaměřujeme 

na jednotlivé úrovně pomocí několika kritérií, a to vzdělání, praxe, odborné a specifické 

zkušenosti a dovednosti a autoevaluace (sebehodnocení, hodnocení).40 

Asistent pedagoga 

Dělení dle úrovní 

Základní charakteristika míry zodpovědnosti AP ve výchovně 

vzdělávacím procesu 

Úroveň I 

Pomocné výchovné práce zaměřené na zlepšení a upevňování 

společenského chování a na vytváření základních pracovních, 

hygienických a jiných návyků dětí, žáků nebo studentů. 

Pomoc při pohybové aktivizaci dětí/žáků/studentů. 

Zajišťování prostředí třídy, pomůcek a hladkého průběhu výuky. 

Úroveň II 

Výklad textu (učební látky) a individuální práce 

s dětmi/žáky/studenty podle stanovených vzdělávacích programů 

a pokynů. 

Podílení se na hodnocení a sdílení informací o žákovi nebo 

skupině žáků. Sledování pokroků, konzultace, spolupráce na 

zpracování zpráv, záznamů atd. 

 
38 Zapojme všechny. Asistenti pedagoga potřebují od vedení školy podporu i metodicky vést. 

[online]. © NPI ČR 2020. [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/asistenti-

pedagoga-potrebuji-od-vedeni-skoly-podporu-i-metodicky-vest.  
39 NĚMEC, Zbyněk a Monika MORÁVKOVÁ. Klíčové kompetence ve vztahu k I.-III. Úrovni 

asistenta pedagoga. In MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Standard práce asistenta pedagoga. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4722-3. s. 67 
40 MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4722-3. s. 65 
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Úroveň III 

Samostatná vzdělávací činnost, výchovná či speciálně pedagogická 

činnost vykonávaná v souladu se stanoveným IVP žáka podle 

rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského 

zařízení a v souladu s pokyny učitele. 

Tabulka 5 Základní charakteristika úrovní AP41 

2.4 Náplň práce 

Uzlová podotýká, že náplň práce AP se řídí potřebami daného začleněného žáka 

a situací ve třídě, ve které má AP působit. V kompetenci ředitele školy je, aby po dohodě 

s pedagogem a na základě doporučení školského poradenského zařízení určil asistentovi 

pracovní náplň tak, aby odpovídala potřebám, k jejichž zajištění byla tato funkce ve škole 

zřízena.42 Konkrétní náplň práce AP je dopředu vymezena a může být součástí pracovní 

smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem instituce.43  

Asistent pedagoga je však důležitou součástí vzdělávání žáka jako podpora jinému 

pedagogickému pracovníkovi. Pomáhá pedagogovi při realizaci a organizaci výuky 

a podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka ve třídě. Dále zajišťuje především tři 

okruhy činností: 

1) Přímá pedagogická činnost ve výchovně vzdělávacím procesu podle 

stanovených postupů a pokynů pedagoga 

2) Podpora žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a přípravě na ni, žák 

je přitom veden k samostatnosti 

3) Výchovné práce s cílem nácviku základních hygienických, pracovních 

činností a sociálních kompetencí 

Důležitým pro náplň práce AP se stal § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve kterém jsou upraveny 

hlavní činnosti AP: 

a) pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga, zvláště při práci se 

skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 
41 MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4722-3.  s. 67 
42 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní 

a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. s. 45 
43 POSPÍŠILOVÁ, Ivana. Asistent pedagoga u dětí se zdravotním postižením a služba osobní 

asistence. [online]. Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., © 2011-2021. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

https://www.sancedetem.cz/asistent-pedagoga-u-deti-se-zdravotnim-postizenim-sluzba-osobni-asistence. 
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b) pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 

c) pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní 

prostředí, 

d) pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které 

žák pochází, 

e) nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při 

akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do 

školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby, 

f) pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami.44 

Dle Němce, Hájkové a Šimáčkové-Laurenčíkové může práce AP s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami získávat několik podob, kdy mezi základní činnost 

řadí přímou podporu žáků v průběhu vyučování, které by se mělo odehrávat přímo ve třídě 

nebo v jiné výukové místnosti pod dohledem pedagoga. Může však docházet k situacím, 

kdy se AP s žákem odebírá na individuální výuku mimo třídní kolektiv. K tomuto by mělo 

docházet jen ve výjimečných případech, a to v momentě, kdy žák s těžkou poruchou 

chování závažným způsobem ruší ostatní žáky při výuce.45  

Druhým důležitým způsobem podpory žáka se SVP, který by měl být zastoupen 

především v práci AP s žáky se sociálním znevýhodněním, je doučování. Vzhledem na 

úroveň pozornosti žáků by bylo dobré plánovat doučování na pozdější odpolední hodiny. 

Na druhou stranu, z organizačního hlediska bývá však praktičtější realizovat doučování 

bezprostředně po skončení běžného vyučování. Dle možností a potřeb školy i žáků je 

umožněno asistentovi doučování buď v prostorách školy, nebo v mimoškolním prostředí 

jako je nízkoprahové centrum, knihovna či u žáků doma. 

Němec, Hájková a Šimáčková-Laurenčíková dále uvádějí, že nedílnou součástí 

práce AP ve vzdělávání žáků se SVP je i zprostředkování pravidelné a intenzivní 

komunikace se zákonnými zástupci, která je realizována formou konzultací s rodiči přímo 

ve školské instituci nebo formou docházek asistenta do rodin. Je podstatné, aby si AP 

 
44 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných 
45 NĚMEC, Zbyněk, Klára ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Asistent 

pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-

7290-712-0. s. 53 
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a rodiče dítěte vycházeli navzájem vstříc. Může však docházet k neshodám mezi oběma 

stranami, a proto je dobré tuto situaci konzultovat s pedagogem a s vedením školy.46 

Do náplně práce asistenta pedagoga patří i méně zmiňovaná nepřímá pedagogická 

činnost. Ta zahrnuje činnosti jako společná příprava a konzultace s učitelem, účast na 

pedagogických radách, konzultace s rodiči, absolvování kurzů či samostudium. Přestože 

legislativní úprava dovoluje ředitelům škol sestavit náplň práce AP pouze z pedagogické 

činnosti přímé, pro efektivnější výkon je vhodné, aby byla zařazena do náplně i činnost 

nepřímá. Nelze však stanovit stejně pro všechny asistenty přesný poměr mezi přímou 

a nepřímou pedagogickou činností. Ten se odvíjí v závislosti na konkrétních potřebách 

asistenta jako takového, jeho spolupracujících pedagogů i žáků ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Němec, Hájková a Šimáčková-Laurenčíková uvádějí, že ideální poměr přímé 

a nepřímé pedagogické činnosti je 2:1 až 4:1, tedy nepřímá pedagogická činnost tvoří 

optimálně 20-35% z úvazku AP.47 

 
46 NĚMEC, Zbyněk, Klára ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Asistent 

pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-

7290-712-0. s. 53-54 
47 Tamtéž, s. 57-58 
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3 Učební činnosti žáka 

Učební činnost jako takovou můžeme definovat jako typ individuální nebo sociální 

činnosti, která je podstatou učení. Základem takové činnosti je poznávací proces, ve 

kterém je dále zastoupena i složka emoční, motivační, výkonová a kontrolní. Podle obsahu 

můžeme vyčleňovat učební činnosti zaměřené na vytváření vědomostí, dovedností, 

postojů, schopností, zájmů, norem a hodnot. Ve školním prostředí se jedná převážně 

o individuální nebo skupinové učební činnosti, které jsou cílově zaměřeny, organizovány 

a řízeny. Učební činnost pozorujeme nejen ve formálním edukačním prostředí, ale také 

v situacích hry, sportu, při umělecké a pracovní činnosti aj.48 

Vyučování (jako aktivita učitele) a učení (jako činnost žáka) jsou dva procesy, které 

představují jádro pedagogické komunikace ve škole. Jsou to vzájemně propojené procesy 

a zpravidla se uskutečňují v sociálním prostředí třídy. Znamená to, že učitel svou 

vyučovací činností podněcuje, v souladu s výukovými cíli, odpovídající učební aktivity 

žáků. Dle Maňáka a Švece jde například o směřování pozornosti žáků na klíčové 

informace, vyvolávání diskuse o učivu či zadávání samostatné práce.  

Učením si žáci pod vedením pedagoga osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale 

i postoje a rozvíjení svých schopností. Jedná se o složitější proces, na kterém se podílí 

pozornost, představivost, paměť, myšlení aj. Je to významná poznávací aktivita žáků, která 

je doprovázena emocemi.49 

Interakce a komunikace mezi pedagogem a žáky, směřující k dosažení vzdělávacích 

cílů, se uskutečňuje výukovými metodami. Pojem výuková metoda a organizační forma 

výuky patří mezi významné didaktické kategorie, které se neustále vyvíjejí a modifikují. 

Například mezi klasické výukové metody můžeme zařadit metody slovní, názorně-

demonstrační a dovednostně-praktické.  

Výuka jako vzájemně se prolínající procesy vyučování a učení probíhá v určitém 

organizačním rámci, který může mít různou podobu a souhrnně se označuje jako 

organizační forma. Výuková metoda umožňuje žákům zprostředkovat učivo, navozuje 

jejich učení, je postupem a soustavou kroků k cíli. V tomto smyslu realizuje funkci 

regulace neboli řízení učení žáků. Průcha definuje výukovou metodu jako systém 

 
48 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. 

vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9. s. 321 
49 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. s. 
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vyučovacích činností učitele a učebních činností žáka směřujících k dosažení daných 

vzdělávacích cílů. Dle Maňáka a Švece výuková metoda představuje edukativními cíli 

propojený soubor vyučovacích aktivit učitele a učebních činností žáků. Zmiňují však ze 

zkušeností, že žáci přistupují různým způsobem ke svému učení. Jde o tzv. styl učení, jež 

je chápán jako integrovaná, individuální charakteristika činností subjektu. Styl učení je 

žákem upřednostňovaný způsob, jakým se učí, jeho způsob uvažování o učivu i o 

postupech jeho zvládání.50 

Rozvoj žákovy osobnosti ale vyžaduje také proces autoregulace, tj. aby řídil své 

vlastní učení. I když výukové metody kladou různé nároky na žákovu aktivitu, 

samostatnost a tvořivost, jsou založeny do jisté míry na učitelově regulaci žákova učení. 

Jde o to, že učitel specifikuje vzdělávací cíle a rozpracovává učivo (plánuje navozování 

učebních aktivit žáků, předává žákům informace, kontroluje průběžné výsledky jejich 

učení a plánuje další průběh výuky). Můžeme předpokládat, že každá výuková metoda 

může podněcovat žáky k autoregulaci jejich učení. Tuto funkci splňuje ovšem za určitých 

předpokladů, které jsou spjaty s učitelovou motivací žáka. K takovým předpokladům lze 

zařadit to, že učitel: 

• pomáhá žákům objevovat vztahy mezi jejich cíli učení a vhodnými 

učebními strategiemi, 

• podněcuje žáky k tomu, aby si dokázali říct, co už znají a dovedou, a hledali 

vlastní cestu k novým poznatkům, 

• dbá na průběh učebních aktivit žáků, 

• motivuje žáky k tomu, aby zhodnotili, co se naučili a čemu neporozuměli, 

• předkládá žákům náměty k monitorování a sebehodnocení jejich učebních 

aktivit, 

• vytváří takové situace, které vyžadují, aby žák kontroloval a usměrňoval své 

učení. 51 

Maňák a Švec považují za jádro autoregulace sebemotivaci žáka. Jedná se o vnitřní 

motivaci směřující k dosažení osobních učebních cílů a k sebezdokonalení. Uvádí, že 

sebemotivace je předpokladem fungování seberegulovaných atributů a procesů: 

 
50 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. s. 

30 
51 PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2. s. 
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a. Seberegulované atributy: 

• osobní kompetence – týká se žákova přesvědčení o jeho kompetenci 

zvládnout zadanou úlohu (velký vliv má pozitivní zpětná vazba od učitele 

k žákovi), 

• povědomí o vlastních učebních výsledcích, 

• vynalézavost – jedná se o flexibilní využívání podnětů a informací 

z vnějšího prostředí. 

b. Seberegulované procesy: 

• atribuce neboli připisování příčin vlastních učebních výsledků, 

• určení osobních cílů ke zvládnutí učiva, 

• sebemonitorování – jde především o kontrolu a hodnocení průběhu 

vlastního učení.52 

Jednou ze základních povinností učitele v řízení učebních činností je motivovat 

žáky nebo využití vnitřních podmínek žáků pro pozitivní naladění. Smyslem motivace je 

dosáhnutí takového stavu, kdy se žák chce učit. Může jít o obecnou motivaci k učení, která 

je založena na zájmu, na vztahu žáka k učiteli a předmětu či na rozvinutém vědomí 

perspektivy. V opačném případě jde o motivaci zcela konkrétní ve vztahu ke konkrétním 

situacím – jak z hlediska konkrétního tématu, obsahu, který je předmětem učení, nebo 

i z hlediska postavení žáka ve skupině třídy. Ve výchovně vzdělávacím procesu by měl být 

žák motivován v obou případech. 

Nováková definuje motivaci jako pohnutku k jednání, která je nutným činitelem 

působící na efektivitu učení žáka. Jde o souhrn mnoha vnitřních a vnějších faktorů našeho 

jednání. Mezi vnitřní faktory motivace řadíme především potřeby nebo takové činnosti, 

které nás uspokojují samy o sobě. Díky tomu vnitřně motivované učení bývá úspěšnější, 

spontánnější a tvořivější. Vnější motivace je oproti tomu podřízena podněty z okolí. Cílem 

takové motivace není uspokojení z učení, ale právě z vnější reakce, jako je pochvala či 

ocenění.53 

 
52 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. s. 

42-43 
53 NOVÁKOVÁ, Jiřina. Aktivizující metody výuky. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 

fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-649-9. s. 18-19 
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V učebních činnostech žáků hrají velkou roli zdroje motivace. Jsou jimi především 

poznávací potřeby, sociální potřeby a výkonové potřeby. Při výchovně vzdělávacím 

procesu se mohou vytvářet různé situace či podnět, které vzbudí dané potřeby. 

• Poznávací potřeby (kognitivní) představují hlavně potřeby smysluplného 

poznávání a potřeby vyhledávání a řešení problémů, kdy je žák veden 

k porozumění. 

• Sociální potřeby se ukazují jako podstatné pro pozitivní sociální vztahy. 

Jelikož během vyučování probíhá vzájemná interakce mezi účastníky 

výchovně vzdělávacího procesu, je sociální motivace jedním z důležitých 

činitelů. 

• Výkonové potřeby obsahují potřebu samostatnosti, potřebu kompetence 

a potřebu úspěchu. Takové potřeby se vytvářejí při výchově, a to kladením 

adekvátních požadavků na samostatnost a výkon.54 

Kolář a Vališová podotýkají, že nelze analyzovat veškeré motivy žáka díky jejich 

četnosti a pestrosti. Uvádí však, že reálně existuje převaha pouze jednoho základního 

vnějšího zdroje motivace – školní hodnocení (známky, klasifikace). Jedná se o zcela běžný 

odraz situace ve školním prostředí. Motivace žáka se soustřeďuje hlavně do podoby 

mnohdy pouhého hodnocení.55 

 
54 NOVÁKOVÁ, Jiřina. Aktivizující metody výuky. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 

fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-649-9. s. 19 
55 KOLÁŘ, Zdeněk a Alena VALIŠOVÁ. Analýza vyučování. Praha: Grada, 2009. Pedagogika 

(Grada). ISBN 978-80-247-2857-5. s. 77 
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4 Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem 

Asistent pedagoga je a bude důležitou součástí v třídním kolektivu, jehož úkolem 

není jen pomoci jednomu žákovi či skupině žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Jeho nedílnou součástí profese je spolupráce s učitelem. Jak je ale vlastně termín 

spolupráce definován, popisuje Kasíková z hlediska sociální psychologie jako pozitivní 

vzájemnou závislost lidí. O závislost se jedná proto, že jsou v různých úkolových situacích 

lidé na sobě závislí v dosahování vytyčených cílů. Termínem pozitivní se pak označuje ten 

fakt, že ze společného dosažení cíle mají prospěch všichni, kteří se tohoto procesu 

účastnili.56 

Horáčková uvádí, že bezproblémová a nekonfliktní spolupráce AP s učitelem je 

základním stavebním kamenem celé práce. Podotýká však, že se podmínky spolupráce na 

mateřských, základních a středních školách velmi liší. V mateřské škole a na prvním stupni 

základní školy spolupracuje AP s jedním učitelem či minimálním počtem pedagogů, kteří 

se mohou střídat například na výuku cizích jazyků nebo na hry na hudební nástroje apod. 

V tomto případě je komunikace s menším počtem osob mnohem snadnější. Jednotlivci ve 

výchovně vzdělávacím procesu se mohou lépe poznat a efektivněji řídit spolupráci. 

Na druhém stupni základní školy (ZŠ) nebo na nižším stupni víceletého gymnázia, 

se začíná objevovat větší počet pedagogů vstupujících do výchovně vzdělávacího procesu 

žáka. V tento moment se asistent s učitelem stávají koordinujícím článkem systému. 

Problémy mohou nastat v situacích, kdy nedochází k navázání funkčních vztahů se všemi 

vyučujícími a s vedením školy. Jak zmiňuje Horáčková, jednotliví učitelé se často neznají 

navzájem díky různým aspektům jako je velikost městské školy, integrované střední školy, 

obsazenost odborných předmětů pedagogy na částečném pracovním úvazku apod.57 

 Kvalita a intenzita spolupráce asistenta s učitelem je podle výzkumu Giangreca 

a Doyla z roku 2007 v jednotlivých případech dosti odlišná. Jednak spolupráce může 

záviset na předchozí přípravě, ale i na míře sdíleného času pro společnou průpravu na 

vyučování nebo na úrovní komunikačních dovedností asistentů a pedagogů. Ve svém 

výzkumu poukazují na různorodé reakce učitelů na přítomnost AP ve výuce. Na toto téma 

dochází k protichůdným názorům, kdy někteří pedagogové vnímají asistenty jako cennou 

 
56 KASÍKOVÁ, Hana. Učíme (se) spolupráci spoluprací. 2., rozš. vyd. Kladno: AISIS, 2009. 

Dokážu to? ISBN 978-80-904071-6-9. s. 11 
57 HORÁČKOVÁ, Ilona. Metodika práce asistenta pedagoga: spolupráce s učitelem. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4656-1. s. 26 
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podporu. Na druhou stranu se jiní obávají přítomnosti dalšího dospělého jedince ve třídě. 

Na tuto problematiku poukazuje ve svém šetření i Webster a kol., podle kterých většina 

pedagogů neprošla žádnou systematickou a organizovanou průpravou pro spolupráci 

s asistentem. Udává, že polovina takových pedagogů, kteří prošli školením pro práci s AP, 

považují toto školení za méně užitečné.58 Kratochvílová ve svém výzkumu dokládá, že 

díky zvyšujícímu se počtu žáku, kteří vyžadují asistenci, si pedagogové uvědomují 

významnou roli asistentů ve třídách. Popisují, že se postupem času učí vzájemné 

spolupráci, a že o to více mají v dnešní době jasněji vymezené role ve třídě. Pedagog je 

zodpovědný za výuku a jeho povinností je plánovat a řídit vyučovací hodinu. Asistent je 

učiteli ku pomoci a oba spolu musí spolupracovat. Jak dále uvádí Kratochvílová, je 

potřeba, aby byli oba naladěni na stejnou vlnu.59 

4.1 Týmová spolupráce 

Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje v různých formách, které se odlišují 

prostorem, časem a vztahy mezi účastníky vyučování. Za netradiční formy učení 

a vyučování jsou označovány ty, které se v praxi objevují méně, a lze je považovat za 

nestandardní prvek učebního prostředí. Jako alternativní se mnohdy označují všechny 

formy, které se liší od modelu třídy s pevně daným uspořádáním lavic, kam chodí žáci 

stejného věku, učitel vyučuje frontálně celou třídu a vyučovací čas je členěn na pevně dané 

jednotky. 

Jedním z takových alternativních forem je týmové učení. Často se používá jako 

samostatný pojem, ale je však jen dalším označením pro učení se v kooperativní skupině. 

Specifickou vlastností učebního týmu je jeho vysoký výkon posílený prosociální 

atmosférou a rozvinutými sociálními dovednostmi pro spolupráci. Ve školním prostředí 

jsou nejvíce probádané týmové učební strategie, které kladou velký důraz na vzájemné 

učení se ve fungujících týmech, a srovnává se pak úspěšnost jednotlivých týmů. Průcha 

zmiňuje, že pokud chápeme školu jako učící se organizaci, tak se tato forma týká i činnosti 

 
58 NĚMEC, Zbyněk, Klára ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Asistent 

pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-

7290-712-0. s. 19-20 
59 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. 

Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6527-7. s. 121 
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pedagogů. Pro zdokonalení vzdělávacích aktivit jsou účinným prostředkem právě učební 

týmy pedagogů, kde mezi nimi dochází k oboustranné podpoře.60 

Za jednu z forem spolupráce pedagogů ve výuce můžeme označit týmové 

vyučování, které se začalo pokusně zavádět od šedesátých let dvacátého století (USA). Ve 

srovnání s názorem, že učitel by měl zvládat univerzálně všechny profesní činnosti, se 

kladl důraz na specializaci činnosti učitele, které se propojí v týmové práci. Týmové 

vyučování, které se využívá už i u nás, potřebuje nejen určitou změnu v pojetí výuky, ale 

i nutné organizační změny velmi často spojené s přeskupováním žáků uvnitř školy a uvnitř 

třídy, se změnou běžného třídně hodinového systému. V takové formě týmového 

vyučování obvykle pracuje několik učitelů, kteří společně plánují, realizují a hodnotí 

vyučování a řeší problémy směrované k úpravě budoucích výukových aktivit.61 

Tvorba otevřeného a přátelského inkluzivního prostředí ke všem dětem znamená 

sjednotit síly k podpoře pozitivní atmosféry, spolupráce a respektu k odlišnostem. 

Uzpůsobení výuky, která zohledňuje vzdělávací potřeby jedinců, vyžaduje spolupráci 

s odborníky a zformování týmů na podporu inkluze. Pro kvalitnější podmínky vzdělávání 

žáků je naprosto nezbytná týmová spolupráce. Takový tým ve školním prostředí tvoří 

učitel či další vyučující, školní speciální pedagog nebo psycholog, zástupce poradenského 

zařízení, které má žáka v péči (SPC nebo PPP), asistent pedagoga a v neposlední řadě 

zákonní zástupci dítěte. Dle Uzlové bývá dobré do týmu aktivně zapojit i ředitele školy, 

jelikož je to právě on, kdo odpovídá za průběh a kvalitu vzdělávání žáků a má odpovědnost 

za sestavení individuálního vzdělávacího plánu (IVP).62 

Hlavním úkolem takového týmu je zodpovědná příprava na příchod nového žáka se 

SVP do školy a provázet ho po celou dobu jeho vzdělávání v dané instituci. Pro úspěch 

tohoto procesu a k vytvoření optimálních podmínek pro vzdělávání je potřeba získat co 

nejvíce informací o novém jedinci, a to především sestavení IVP a úprava prostředí (např.: 

v učebnách, na chodbách či opatření speciálních pomůcek apod.). účelem týmové 

spolupráce je zajištění společného postupu při výuce, sjednocení používaných metod 

a forem práce a odhalování účinných motivačních strategií atd. S postavením asistenta 

v kolektivu tvořící tým souvisí také formální opatření, na která se občas opomíná. Asistent, 

 
60 PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2. s. 

202 
61 Tamtéž, s. 202 
62 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní 

a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. s. 50 
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jako rovnoprávný člen pedagogického sboru, má mít přiděleno vlastní pracovní místo 

například ve sborovně nebo v některém kabinetě pro ukládání pracovních materiálů 

a pomůcek potřebných pro svou aktivitu ve výchovně vzdělávacím procesu.63 

Soudná uvádí, že proces vzdělávání žáka se SVP na běžných školách je primárně 

založen na týmové spolupráci. Zmiňuje také, že pro fungování podpůrného týmu platí 

obecné zásady týmové spolupráce, jako je vzájemná inspirace díky rozdílným zkušenostem 

a znalostem či různý přístup k práci umožňující nový pohled na řešení situace. Dalšími 

principy, které můžeme řadit mezi ty podstatnější, je odpovědnost vůči spolupracovníkům 

v týmu, vzájemná motivace k lepším výkonům a vzájemná opora. Do konkrétnějších 

aspektů pro dobře fungující tým můžeme zařadit nejen jasnou a srozumitelnou komunikaci, 

ale i důvěru v ostatní členy, možnost uplatnit vlastní názor nebo setkávání se tváří v tvář.64 

Důležitou spolupráci tvoří i AP se školským poradenským zařízením, jako jsou 

speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny. Jsou to právě tato 

zařízení, která doporučují začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné 

školy s podporou asistenta. Zaměstnanci těchto zařízení připravují podklady k sestavení 

IVP a dále sledují žáka, účastní se týmových schůzek, poskytují metodickou podporu 

učiteli a asistentovi, dávají doporučení, jak se žákem pracovat, jaké pomůcky použít nebo 

jak dítě namotivovat. Mnoho poradenských zařízení pořádá i vzdělávání pedagogických 

pracovníků na svých pracovištích, kde mají k dispozici různé didaktické pomůcky pro 

práci s dětmi se SVP. Ty po dohodě mohou zapůjčit učitelům či asistentům pro potřeby 

vzdělávacího procesu.65 

4.2 Výukové činnosti učitele 

Nejdůležitějším předpokladem účinnosti práce učitele je znát, co žákům v učení 

pomáhá, a mít dovednost uskutečnit to v praxi. Kyriacou zmiňuje, že v efektivním 

vyučování jde hlavně o to, aby byly pro každého žáka připraveny takové učební činnosti, 

jejichž prostřednictvím u něj úspěšně dojde k realizaci toho typu učení, který učitel 

zamýšlí. S uměním úspěšně vyučovat je zásadním způsobem sloučena nutnost rozvíjet jak 

 
63 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní 

a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. s. 49-50 
64 SOUDNÁ, Kateřina. Vztahové aspekty práce asistenta pedagoga ve školním prostředí. In 

MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4722-3. s. 52-53 
65 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní 

a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. s. 51 
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rozhodovací, tak výkonné dovednosti učitele. Rozlišování mezi těmito dvěma druhy 

dovedností je zvlášť důležité, protože vyučování je proces zahrnující jak myšlenkové 

procesy, tak i navenek projevující se aktivity. Proto pro zdokonalování učitelské 

dovednosti je potřeba rozvíjet a prohlubovat právě tak způsoby přemýšlení a rozhodování 

o výuce jako dovednosti potřebné k praktickému provádění těchto rozhodnutí.66 

Pedagogické dovednosti charakterizujeme jako jednotlivé logicky související 

činnosti učitele, které podporují žákovo učení. U takových dovedností můžeme rozlišit tři 

důležité prvky: 

1. Vědomosti, které obsahují učitelovy poznatky týkající se daného oboru, 

žáků, kurikula, vyučovacích metod, nejrůznějších faktorů, které mohou 

mít vliv na vyučování a učení, a jeho vědomosti o vlastních 

pedagogických dovednostech. 

2. Rozhodování, které zahrnuje uvažování a rozhodování v průběhu 

přípravy na výuku, během ní i po ní, orientované na co nejlepší dosažení 

výsledků. 

3. Činnost pedagoga, jehož cílem je podporovat žáka a napomáhat mu při 

učení. 

Jedním z největších problémů při identifikaci seznamu základních pedagogických 

dovedností je skutečnost, že tyto dovednosti zahrnují spektrum od velmi obecných 

dovedností, jako je příprava výuky, až k velmi konkrétním dovednostem, jako je například 

schopnost zvolit správnou dobu čekání na žákovu odpověď v dané situaci.67 Obecně lze 

považovat za základní pedagogické dovednosti, přispívající k úspěšnosti vyučování, tyto: 

• Plánování a příprava – dovednosti  zahrnující výběr výukových cílů dané 

vyučovací hodiny, volbu cílových výstupů, kterých mají žáci na konci 

hodiny dosáhnout, a dovednosti volit nejlepší prostředky pro zvládnutí 

těchto cílů. 

• Realizace hodiny – dovednosti důležité k úspěšnému zapojení žáků do 

učební činnosti, obzvláště ve vztahu ke kvalitě vyučování. 

 
66 KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 3. Přeložil 

Dominik DVOŘÁK, přeložil Milan KOLDINSKÝ. Praha: Portál, 2008. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 

978-80-7367-434-2. s. 15-16 
67 Tamtéž, s. 20 
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• Řízení vyučovací hodiny – dovednosti, které jsou potřebné pro k řízení 

a organizaci učebních činností, aby byla udržena pozornost žáků, jejich 

zájem a aktivní účast na výuce. 

• Klima třídy – dovednosti zahrnující vytvoření a udržení pozitivních postojů 

žáků při výuce a jejich motivace k aktivní účasti. 

• Kázeň – dovednosti nutné k udržení pořádku a k řešení nežádoucích 

projevů v chování žáka. 

• Hodnocení prospěchu žáka – dovednosti nezbytné k hodnocení výsledků 

žáka aplikované jak při formativním hodnocení (průběžné), tak při 

hodnocení sumativním (finálním). 

• Reflexe a sebereflexe – dovednost, která je potřebná pro evaluaci vlastní 

pedagogické činnosti s cílem ji v budoucnu zlepšit.68 

Škola je pro učitele pracovním prostředím, kde se stýká se žáky, kolegy a se 

zákonnými zástupci dětí při plnění pracovních povinností. Oborem profesní činnosti 

pedagoga je výchova a vzdělávání žáků, studentů, ale i dospělých. Vašutová uvádí, že 

většinu pracovní doby tráví ve třídě, kde se soustředí na svou hlavní pracovní činnost – 

vyučování. Vyučování neboli vyučovací činnost učitele spočívá především ve 

zprostředkování učiva žákům ve výchovně vzdělávacím procesu. Jde o činnost, kdy učitel 

se všemi didaktickými prostředky působí na žáky tak, aby v organizované formě 

(vyučování) inicioval a podporoval jejich učení a rozvíjel prostřednictvím učiva jejich 

osobnost v rovině kognitivní, sociálně afektivní a senzomotorické. Do vyučovací činnosti 

řadíme transformování poznatků do učiva, sdělování a sdílení učiva, řízení učebních 

činností žáků, hodnocení procesů a výsledků učení, sebereflexi a korigování vyučovacích 

strategií. 

Vyučovací činnost učitele zahrnuje tři hlavní etapy, a to: projektování, vyučování 

(interakce pedagoga a učitele) a hodnocení. 

Projektování můžeme definovat jako systémové promýšlení vyučování a vyjádření 

představy učitele o jeho vzdělávacích záměrech, o předpokládaném průběhu 

pedagogických dějů, o vyučovacích strategií v konkrétních vzdělávacích podmínkách. 

Výsledkem takového promýšlení jednotlivých učitelů bývá tematický plán a příprava na 

 
68 KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 3. Přeložil 

Dominik DVOŘÁK, přeložil Milan KOLDINSKÝ. Praha: Portál, 2008. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 

978-80-7367-434-2. s. 23 
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vyučovací hodinu, které jsou ve spojitosti se školním vzdělávacím programem (ŠVP). 

V samotné přípravě na vyučovací hodinu musí pedagog uvažovat o cílech vyučování, 

provést výběr učiva a jeho didaktickou analýzu, zvolit metody, způsob zpětné vazby 

a hodnocení, promyslet učební činnosti a úlohy a instrukce pro samotnou práci žáků. 

V poslední řadě je důležité i rozhodnutí o organizaci hodiny a příprava jejího časového 

scénáře. 

Vyučování je praktickou realizací projektu ve formě interakce učitel-žáci. V této 

interakci dochází k reálné koexistenci dvou vzájemně se ovlivňujících subjektů, tj. učitele 

(reprezentujícího pojetí vyučování) a žáků (s různou motivací, očekáváními a stylem 

učení), nejběžněji v prostředí školní třídy. Během vyučovaní učitel usiluje o dosažení 

projektovaných cílů pomocí didaktických prostředků, a to organizačních forem, metod, 

pomůcek a podpůrných didaktických technologií. 

Hodnocení neboli finální etapa vyučovací činnosti učitele, je zpětnou vazbou pro 

účastníky vyučování, a to učitele a žáky. Jde o posuzování dosažených výsledků učení 

žáků, kdy pedagog hodnotí naplnění cílů vyučování. Na základě takového reflektivního 

hodnocení učitel dále projektuje následující vyučování. 

Mezi další specifické práce učitele, které tvoří integrovaný celek profesních 

činností učitele, patří: 

• třídní management a výchovná práce,  

• konzultační činnost, 

• koncepční činnost (tvorba školního kurikula), 

• administrativní činnost, 

• operativní činnost (organizační práce, např. dozory o přestávkách), 

• styk s veřejností, 

• sebevzdělávání.69 

Z výzkumu provedeném v roce 2014 vyplývá, že se AP podílí na výchovně 

vzdělávacím procesu žáka z velké části při podpoře koncentrace pozornosti a navracení 

k činnosti. Další hojně zastoupenou činností asistenta ve výuce byla podpora samostatnosti 

žáka, podpora motivace, individualizovaný výklad, práce s pravidly a častější zpětná 

vazba. Také byly zmíněny i aktivity, kterými asistent napomáhá učiteli během hodiny. 

 
69 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. 2., přeprac. vyd. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2. s. 23-25 
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Jedná se především o přímou dopomoc žákovi, příprava pomůcek, řešení výchovných 

situací, kontrola zaznamenání domácích úkolů, příprava tabule atd.  

Jednou z dalších částí výzkumu bylo zmapování činnosti AP mimo vyučovací 

hodinu. Dle odpovědí respondentů převládají situace, kdy je asistent o přestávce ve třídě 

a spíše sleduje žáky zpovzdálí, a do kontaktu s nimi vstupuje pouze v případě, když si to 

situace vyžádá. Asistent pedagoga tak svým odstupem dává možnost žákům navazovat 

přirozené vrstevnické kontakty.70 

4.3 Příprava a realizace výuky 

Společnou přípravu asistenta a pedagoga na výuku lze považovat za velmi 

důležitou součást nepřímé pedagogické činnosti AP. Jde o základní předpoklad pro to, aby 

asistent vstupoval do výuky připravený a informovaný o tom, s kým a na čem bude 

pracovat71. Dle Němce je v praxi možné se setkat s celou řadou učitelů a asistentů, kteří se 

domnívají, že společné přípravy na výuku nejsou potřebné. V hodinách pak dochází 

k improvizaci a spoléhání na intuici. V těchto situacích může často docházet k přípravám 

až během hodiny, a tím pádem zkrácení produktivního času. Z toho lze vyvodit, že 

společná příprava pedagoga s asistentem není nezbytná pouze pro to, aby byla výuka 

realizována, ale převážně pro to, aby byla realizována efektivně. Někdy však plánované 

vyučování potřebuje více systematickou, podrobnější a časově náročnější přípravu 

zahrnující plánování cílů, rozvržení práce či přípravu pomůcek. Takový proces příprav je 

dobré uskutečňovat mimo dobu vyučování.72 

Z výzkumu provedeném v roce 2015 pro potřeby Metodiky práce AP vyplývá, že se 

asistenti mohou setkat s dvěma protipóly názorů na spolupráci a přípravu s pedagogem. Na 

jedné straně můžeme pozorovat úzkou spolupráci s učitelem, která se projevuje 

partnerským plánováním výuky. Oproti tomu se objevuje názor, že pedagog bude dělat 

svou běžnou práci s intaktními žáky a od asistenta očekává samostatnou kompenzaci všech 

potřeb žáka a přípravu speciálních materiálů. Horáčková však podotýká, že některým 

 
70 MRÁZKOVÁ, Jana a Anna KUCHARSKÁ. Spolupráce školního speciálního pedagoga 

a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014. ISBN 978-80-

7481-032-9. s. 13-14 
71 NĚMEC, Zbyněk a Jan MICHALÍK. Systémové vymezení pozice asistenta pedagoga v českém 

školství. In: MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4722-3. s. 16 
72 NĚMEC, Zbyněk. Společné přípravy a konzultace jako klíč k úspěšné spolupráci asistenta s 

učitelem. Praha: Nová škola, 2016. ISBN 978-80-905807-3-2. s. 8 
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asistentům i žákům tento přístup vyhovuje, a to těm, kteří se necítí komfortně při 

zviditelňování svých speciálních potřeb. Proto nelze tento přístup brát za jednoznačně 

špatný.73 

Po přípravě výuky dochází k samotné realizaci, pro kterou je důležitá vhodná volba 

vzdělávacích strategií v rámci spolupráce. Jednou z takových strategií je právě 

kooperativní učení. Jedná se o volbu vhodných vzdělávacích postupů a metod, které 

podporují rozvoj sociálních a interpersonálních kompetencí a zároveň vedou k podpoře 

spolupráce a zapojení žáků. Mezi základní složky kooperativního učení patří vzájemná 

součinnost členů skupiny, jejich bezprostřední interakce, zodpovědnost, užití skupinových 

dovedností a komunikace a reflexe skupinové práce.74 Dle Housarové se kooperativní 

učení soustřeďuje na děje, ke kterým dochází při spolupráci uvnitř skupiny, a to především 

na sociální interakci.75 

Kooperativní učení podporuje spolupráci jedinců při dosahování cílů a pozitivní 

vzájemnou závislost. Kasíková uvádí tři možnosti vymezení pojmu kooperace, a to cílovou 

strukturu vyučování, povahový a osobností rys žáka (kooperativnost) či vztah chování žáků 

ve školních situacích. Pojem kooperace můžeme dále klasifikovat podle typu na kterém je 

založena – jako nápomoc nebo jako vzájemnost.76 Výsledky jedince v kooperativním učení 

jsou podporovány činností celé skupiny žáků a taktéž celá skupina těží z činnosti 

jednotlivců. Při realizaci takové výuky mohou žáci pracovat s podporou asistenta, který má 

spolu s učitelem několik zásadních rolí: 

• Spolu s pedagogem určuje cíle vyučování. 

• Určují velikost skupiny. 

• Rozděluje žáky do skupin. 

• Po konzultaci s pedagogem vysvětluje přidělené úkoly ve skupině. 

• Podporuje meziskupinovou kooperaci. 

• Pozoruje a zkoumá děje ve skupině. 

 
73 HORÁČKOVÁ, Ilona. Metodika práce asistenta pedagoga: spolupráce s učitelem. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4656-1. s. 29 
74 MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Kooperativní učení. In ČADOVÁ, Eva. Metodika 

práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným 

onemocněním. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4454-3. s. 37 
75 HOUSAROVÁ, Blanka. Kooperativní učení. In VRBOVÁ, Renáta. Metodika práce asistenta 

pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4691-2. s. 32 
76 KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: 

Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1. s. 29-30 
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• Spolu s pedagogem ukončuje lekci. 

• Účastní se s pedagogem na hodnocení fungování skupiny atd. 

Vejrochová podotýká, že základní podmínkou by mělo zůstat, že kooperativní učení 

se neklasifikuje tradičním způsobem. Uvádí, že jedině tak je možné zapojit všechny žáky, 

aniž by docházelo k nerovnoměrnostem mezi jednotlivými skupinami. Místo klasických 

známek se využívá reflexe toho, jak se podařilo splnit zadání úkolů a jak probíhala 

spolupráce.77 

Další hojně využívanou metodou při práci s žáky se SVP jsou tzv. aktivizující 

metody. Jde o takové metody, které podporují vlastní poznávací činnost, aktivitu, 

kreativitu a samostatnost, a které přirozeně rozvíjejí klíčové kompetence žáka78. Maňák 

a Švec prezentují aktivizující metody výuky jako postupy, které řídí výuku tak, aby se 

výchovně vzdělávacích cílů dosahovalo především na základě vlastní učební činnosti žáků, 

přičemž je kladen důraz na myšlení a řešení problémů.79 Kopecká zmiňuje, že pokud jde 

o učební činnosti žáka, tak se jedná hlavně o vytváření pozitivních postojů ke školní práci, 

které se projevuje např. ochotou jedince plnit úkoly, které souvisejí s výukou. Současně lze 

těmito metodami rozvíjet kritické myšlení, schopnost kooperace a spolupráce, schopnost 

zacílit svou pozornost, schopnost prezentovat a obhájit své názory a schopnost přenést 

získané poznatky a dovednosti do praxe. 

Aktivizující metody nejčastěji rozlišujeme do pěti základních skupin: 

• Metody diskusní 

Způsob komunikace, při kterém si účastníci vyměňují názory 

a předkládají své argumenty (diskuse, debata, symposium). 

• Metody heuristické 

Způsoby řešení problémů, kdy učitel pouze usměrňuje a řídí žáky 

k samostatnému objevování. 

 

 

 
77 MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Kooperativní učení. In ČADOVÁ, Eva. Metodika 

práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným 

onemocněním. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4454-3. s. 37-38 
78 KOPECKÁ, Kateřina. Metody aktivního učení. In ČADOVÁ, Eva. Metodika práce asistenta 

pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4454-3. s. 39 
79 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. s. 
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• Metody situační 

Hledání postupů směřující k řešení určité konkrétní situace, kdy je 

žákovi předložena problematická situace a jeho úkolem je navrhnout 

řešení. 

• Metody inscenační 

Jde o simulaci různých situací, které vtahují žáka přímo do děje 

a kombinují hraní rolí a řešení problémů. 

• Didaktická hra 

Činnost s jasně danými pravidly, která je řízena učitelem a podřízena 

didaktickému cíli. Poskytuje provázání spontánní dětské činnosti 

s cílevědomou prací a učením.80 

 

Metody aktivního učení mají ale i své nevýhody, mezi které můžeme zařadit 

náročnou přípravu a organizaci obvykle vyžadující více vyučovacího času a speciálních 

pomůcek. Od žáků se očekává určitý stupeň znalostí a dovedností, od pedagogů zas 

odklonění od direktivního způsobu vedení výuky. Dle Kopecké však klady aktivizačních 

metod převažují nad jejich zápory. Jedním z největších pozitiv zařazení těchto metod je 

ovlivnění třídního klimatu a podílení se na zvyšování schopnosti seberegulace. 

Role asistenta pedagoga je v případě aktivního učení velmi náročná, jelikož jejich 

cílem není pouze něco vytvořit či získat informace. Cílem takto zvolené metody výuky je 

celý proces, kterým žáci během výuky procházejí a co si z něj dovedou odnést. Je třeba, 

aby AP a učitel pracovali společně na přípravě při využívání aktivizujících metod 

a využívali práci ve skupinách. Důležitý je i podíl na společném hodnocení práce, které 

klade vysoké nároky na jejich týmovou práci, ale i na jejich odbornost a zkušenost 

z praxe.81 

Maňák a Švec předkládají výzkumná šetření, která upozorňují na skutečnost, že 

aktivizující metody mají své hranice a limity, se kterými je potřeba počítat. Zmiňuje 

v první řadě, že i úspěšní pedagogové věnují 50% času různým interaktivním činnostem se 

 
80 KOPECKÁ, Kateřina. Metody aktivního učení. In ČADOVÁ, Eva. Metodika práce asistenta 

pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4454-3. s. 39-42 
81 Tamtéž, s. 39 
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žáky, 35% času řízení výuky a 12% organizačním věcem. Z toho vyplývá, že k efektivní 

výuce je potřeba optimálně využívat všech cest a prostředků, které jsou k dispozici.82 

4.4 Hodnocení 

Jednou z dalších činností AP je jeho podílení se na hodnocení žáka představující 

především formativní hodnocení, které je obrazem individuálního pokroku žáka, nikoliv 

výrazem poměřování jeho výkonu s výkonem žáků intaktních. Formativní hodnocení je 

průběžné, korektivní a orientované na podporu dalšího účelného učení žáků. Poskytuje tak 

hodnotící informaci neboli zpětnou vazbu v situacích, kdy se určitý výkon nebo činnost dá 

ještě zlepšit. Poskytuje radu, vedení a poučení zaměřené na zlepšování budoucích výkonů 

a je považováno za pedagogicky nejefektivnější hodnotící nástroj školní práce. 

Dle Horáčkové je cílem formativního hodnocení poukázat na pozitiva i nedostatky 

tak, aby bylo možné cíleně ovlivňovat další průběh hodnocené činnosti.83 Součástí 

takového hodnocení jsou pedagogovy připomínky a korekce v průběhu žákovy práce, 

vzájemná hodnotící komunikace žáků při skupinové práci apod. jedná se tedy o činnosti, 

které mají průběžný vliv. Formativní hodnocení má vyjadřovat veškeré složky potřebné 

pro konkrétní hodnocení a mnohdy má dialogický charakter, díky kterému je možné 

hodnocenou činnost prodiskutovat, promýšlet či si vyměňovat názory a zkušenosti. Vlivem 

toho bývá hodnocení chápáno jako pomoc a prostředek k vlastnímu zlepšení 

a sebepoznání. Horáčková podotýká, že pokud jednotliví učitelé či škola jako celek 

formativní hodnocení nepoužívají nebo s ním nemají zkušenosti, může asistent pedagoga 

u konkrétního žáka jeho využívání sám iniciovat. 

Jednou z možností takového hodnocení může být mapa učebního pokroku 

zachycující sled kroků, kterými žák při ovládání daného předmětu prochází. Pokud žák zná 

svou polohu na této mapě, je pro něj, ale i pro jeho okolí mnohem jednodušší identifikovat, 

jak se v jednotlivých oblastech může zlepšovat a rozvíjet. Mapa učebního pokroku je také 

dobrým pomocníkem pedagogů právě při formativním hodnocení žáků. Takové mapy jsou 

vytvářeny pedagogy spolu se svými asistenty pro průběžné a individuálně motivující 

hodnocení. 

 
82 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. s. 
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83 HORÁČKOVÁ, Ilona. Metodika práce asistenta pedagoga: spolupráce s učitelem. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4656-1. s. 34 
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V případě žáků se SVP se formativní hodnocení stává i nástrojem pro diagnostiku, 

a může tak pedagogovi a jiným odborným pracovníkům pomoci odhalit původ různých 

potíží a problémů daného žáka. V případě takového způsobu hodnocení, který klade vyšší 

nároky na přípravu než tradiční způsoby hodnocení, je spolupráce a pomoc AP nezbytná 

a cenná. Asistent může dle pokynů pedagoga vytvářet samostatně mapy učebního pokroku 

a případně přicházet i s dalšími nápady na grafické zpracování přiměřené úrovni a zájmům 

žáka. 

 Dalším způsobem hodnocení žáka je tzv. žákovské portfolio, které se 

k největšímu koncepčnějšímu rozvoji dostalo na počátku devadesátých let dvacátého 

století. Horáčková podotýká, že důvodem a základní překážkou pro menší ochotu a sílu 

věnovat se různým druhům formálního hodnocení, je právě administrativní přetíženost 

pedagogů a vysoký počet žáků ve třídách.84 V takových situacích může být důvodem 

posunu právě přítomnost AP. Portfolio žáka jako takové nám umožňuje pozorovat 

individuální pokrok každého jednotlivce, nikoliv pouze frontální pokrok třídy jako celku 

a slouží především jako nástroj dokumentace, reprezentace, diagnostiky a hodnocení. 

Možnou variantou pro motivaci, reflexi a hodnocení žáka je tzv. deník a jeho různé 

varianty. Jde o sled průběžných záznamů žáka, který může pomoci v orientaci 

v každodenním životě, pocitech a nárocích, které na jedince klade okolí, rodina, škola 

a přátelé. Deník lze považovat jako reflektivní a terapeutickou pomůcku v hodnocení 

činností žáka. Pokud je deník ve výchovně vzdělávacím procesu využit pro práci, je nutné, 

aby se AP a učitel dohodli se žákem, zda bude tato pomůcka čistě soukromou záležitostí 

nebo zda je žák sám ochoten ho sdílet.85 

4.5 Předpoklady dobré spolupráce 

Při budování vzájemného vztahu mezi jednotlivými složkami, které se podílejí na 

výchovně vzdělávacím procesu znevýhodněných žáků, a nejen jich, je všeobecně 

požadována již dříve zmíněná týmová spolupráce a vzájemná intenzivní komunikace. I 

když se toto nastavení může jevit jako samozřejmé, Kargerová a Stará podotýkají, že tomu 

tak vždy není. Důležitou snahou je začlenění AP do pedagogického kolektivu a celého dění 

ve škole od samého začátku. Je nesmírně podstatné, aby se noví asistenti cítili ve škole 

 
84 HORÁČKOVÁ, Ilona. Metodika práce asistenta pedagoga: spolupráce s učitelem. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4656-1. s. 34 
85 Tamtéž, s. 31-35 
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a třídě bezpečně, a aby věděli, na koho se v případě nouze obrátit. Aby mohla být 

spolupráce mezi učitelem a asistentem na dobré úrovni, je nutné si na samém počátku jasně 

a přesně určit společná pravidla, na kterých se oba shodnou. Nedílnou součástí takové 

spolupráce je to, že tato pravidla bude jak učitel, tak i asistent důsledně dodržovat. Dle 

Kargerové, Staré a kol. jsou pro dobře fungující spolupráci nejdůležitější tyto podmínky: 

• Učitel pozitivně přijímá asistenta 

• Tvorba profesionálního a partnerského vztahu (vzájemné sympatie) 

• Jasná pravidla, kompetence, ujasněné role 

• Prostředí vzájemné důvěry a bezpečí 

• Předávání si informací 

• Vyhrazený čas na společné plánování a reflektování 

• Okamžité řešení problémů 

• Tvorba kvalitní týmové spolupráce86 

Němec, Hájková a Šimáčková-Laurenčíková prezentují, že pro nastavení vhodné 

spolupráce mezi AP a učitelem jsou základní tři klíčové podmínky: 

1) Pedagog vítá přítomnost a podporu asistenta ve třídě. Oba pozitivně 

přistupují k inkluzivnímu vzdělávání a začleňování žáka se SVP do běžné 

školy vnímají jako přirozený a správný směr ke vzdělávání. 

2) Asistent i pedagog jsou obeznámeni se svými kompetencemi a rolemi. AP 

respektuje rozhodnutí učitele a řídí se dle jeho instrukcí. Pedagog si je 

vědom své zodpovědnosti za vzdělávání žáků se SVP a nepřenáší tuto 

zodpovědnost na svého asistenta. 

3) Jak asistent, tak i pedagog mají v rozvrhu vyhrazen určitý čas pro společné 

přípravy a porady. Vymezený čas se může u jednotlivých asistentů a učitelů 

lišit. V optimálním případě se jeví jako ideální například 10-15 minut každý 

den ráno před začátkem výuky a 1 hodina za týden po vyučování. 

Důležitým předpokladem pro dobrou spolupráci jsou i osobnostní předpoklady 

asistenta a učitele, mezi které Němec, Hájková a Šimáčková-Laurenčíková řadí 

komunikační dovednosti a v neposlední řadě dobrou vůli. Profesionální vztah a partnerská 

spolupráce díky tomu může vzniknout i bez míněného úsilí asistenta a pedagoga. Určitou 

 
86 KARGEROVÁ, Jana a Jana STARÁ. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci 

podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4681-3. s. 23-24 
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pozornost je dobré věnovat i počátečnímu nastavení spolupráce mezi AP a učitelem na 

druhém stupni. Dochází zde k situacím, kdy učitelé nemají s asistenty předchozí zkušenosti 

a druhou dospělou osobu ve třídě při výuce vnímají spíše jako formu kontroly než jako 

druh pomoci.87 

Pro základ dobré spolupráce je přínosné znát i úskalí spojená s prací asistenta 

pedagoga. Nejen že AP pracuje s žákem nebo skupinou žáků, ale součástí jeho práce je 

i komunikace s rodiči, s ostatními učiteli a dalšími zaměstnanci. Díky množství takových 

interakcí je zde možnost vzniku různých nedorozumění a konfliktů. Uzlová uvádí některé 

prohřešky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu práce a atmosféru ve třídě. Mezi 

nejčastější chyby na straně pedagoga patří: 

• asistent při nástupu do školy není dostatečně seznámen s pedagogickým 

kolektivem, 

• pedagog nepředstaví asistenta všem žákům ve třídě a nesdělí jim důvod jeho 

přítomnosti, 

• pedagog si s asistentem dostatečně nerozdělí kompetence a nevyjasní si své 

role, 

• pedagog nedostatečně informuje asistenta o obsahu hodin, o přípravě či 

asistenta neseznámí s IVP žáka, 

• pedagog převede svou odpovědnost za vzdělávání žáka na asistenta, 

• pedagog nechává pracovat asistenta ve třídě samotného. 

Dále se můžeme setkat s výčtem nedostatků a chyb na straně asistenta v rámci 

spolupráce s pedagogem, mezi které řadíme například: 

• zásah asistenta do kompetencí pedagoga a kritika používané metody práce, 

• kritika práce pedagoga před žáky či jejich rodiči, 

• přílišná pasivita asistenta, který nevyvíjí aktivitu a čeká na přímý pokyn 

pedagoga, 

• žádná příprava na vyučovací hodiny, 

• nespolehlivost.88 

 
87 NĚMEC, Zbyněk, Klára ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Asistent 

pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-

7290-712-0. s. 58 
88 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní 

a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. s. 52-53 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Asistent pedagoga a vliv jeho spolupráce s učitelem na řízení učebních 

činností žáka 

5 Charakteristika výzkumného problému 

Empirická část diplomové práce navazuje na část teoretickou a je zaměřena na téma 

Asistent pedagoga a vliv jeho spolupráce s učitelem na řízení učebních činností žáka. 

Ve školském systému je pozice asistenta pedagoga poměrně nová pracovní pozice, která 

napomáhá výchovně vzdělávacímu procesu, a spolupráce s pedagogem je každodenní 

nedílnou součástí jeho pracovních povinností. V rámci empirického výzkumu diplomové 

práce byl nejdříve určen cíl výzkumu, pro který jsou stanoveny dílčí výzkumné otázky. 

Následující kapitoly popisují design výzkumu, ve kterém je obsažena kapitola etického 

hlediska. Dále je popsán výzkumný soubor a výzkumné prostředí, ve kterém byl výzkum 

realizován. Předposlední kapitola se věnuje výzkumným metodám a následnému 

vyhodnocování a interpretaci získaných dat. V závěru výzkumu jsou prezentovány 

a diskutovány výsledky výzkumu. 

6 Cíle výzkumu 

Hlavním cílem diplomové práce a výzkumného šetření bylo zmapování této 

spolupráce asistenta pedagoga s učitelem při řízení učebních činností žáka, jak z pohledu 

asistentů pedagoga, tak učitelů. Pro naplnění tohoto cíle byla položena hlavní výzkumná 

otázka: Jaká jsou specifika spolupráce mezi asistenty pedagoga a učiteli při řízení 

učebních činností žáka? Pro účely empirické části diplomové práce a na základě výzkumné 

otázky byly určeny 4 dílčí výzkumné otázky: 

DVO1:  Jaké jsou podmínky spolupráce asistenta pedagoga s učitelem při výuce? 

DVO2:  Na čem společně pracuje asistent pedagoga s učitelem při přípravě 

vyučovací hodiny? 

DVO3:  Jakým způsobem asistenti pedagoga spolupracují s učitelem při 

kooperativním učení žáků? 

DVO4:  Jakou formou hodnotí učitel společně s asistentem pedagoga učební činnosti 

žáka? 
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7 Design výzkumu 

Pro empirickou část diplomové práce byl zvolen kvantitativní design výzkumu. 

Hendl charakterizuje kvantitativní přístup jako sérii etap, které se provádí za účelem 

přezkušování validity teorie na základě pozorování empirického světa.89 Jedná se 

o výzkumy, které ve většině případů umožňují získat v krátkém čase poměrně velké 

množství údajů od více osob.  

Průcha definuje kvantitativně orientovaný výzkum jako záměrnou a systematickou 

činnost, při které se výzkumnými metodami testují hypotézy o vztazích mezi 

pedagogickými jevy, které jsou zachycovány na základě měření. V tomto designu 

pedagogického výzkumu se realizuje řada navzájem propojených a na sobě závislých 

kroků a činností.90 

Jedním z rozdílů, který Gavora uvádí mezi kvantitativním a kvalitativním designem 

výzkumu, je především v tom, s čím každý výzkum pracuje. U kvantitativního přístupu jde 

o práci s číselnými údaji, které zjišťují množství, rozsah nebo frekvenci výskytů určitých 

jevů. Na druhou stranu kvalitativní výzkum zjišťuje údaje ve slovní podobě. Dle Gavory se 

jedná o popis, který je výstižný, plastický a podrobný.91 

7.1 Etika navrhovaného výzkumu 

Před začátkem online dotazníkového šetření byli respondenti obeznámeni se 

základními informacemi o výzkumu, především o tématu diplomové práce a pro jaké účely 

budou výsledky tohoto šetření využity. Jak asistenti pedagoga, tak i učitelé byli dále 

upozorněni v průvodním textu, že jejich odpovědi jsou zcela anonymní, a že vyplněním 

dotazníku dávají souhlas s využitím dat pro výzkum empirické části. Dle Gavory 

anonymní dotazníky poskytují pravdivější odpovědi než neanonymní, avšak v některých 

situacích respondenti považují anonymní dotazníky za méně důležité a odpovídají na 

danou problematiku jen povrchně.92 

 
89 HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-482-3. s. 37 
90 PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2. s. 

813 
91 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. Edice pedagogické 

literatury. ISBN 80-85931-79-6. 31 
92 Tamtéž, s. 106 



Nikola Vrbová, Asistent pedagoga a vliv jeho spolupráce s učitelem na řízení učebních 

činností žáka 

 

40 

 

Při plánování a realizaci empirického výzkumu je jednou z nejdůležitějších 

záležitostí dodržení etických zásad. Tato pravidla byla dodržena i během výzkumného 

šetření v empirické části diplomové práce: 

• Provádět výzkum s respektem vůči jedincům, kteří jsou předmětem 

zkoumání 

• Pravdivá informovanost respondentů o povaze, cíli a průběhu výzkumného 

šetření 

• Zachování anonymity 

• Respektování pravidel vědecké práce 

• Používání metod sběru dat s ohledem na zachování autorských práv 

• Uchování dat výzkumu, aby nedocházelo k jejich zneužití93  

 
93 MANĚNOVÁ, Martina a Martin SKUTIL. Metodologie pedagogického výzkumu. Hradec 

Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-209-6. s. 16-18 
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8 Výzkumný soubor a výzkumné prostředí 

8.1 Výzkumný soubor 

Původním záměrem při výběru výzkumného vzorku bylo osobně oslovit asistenty 

pedagoga a učitele na vybraných školách za účelem získání rozhovorů. Kvůli nepříznivé 

pandemické situaci způsobené onemocněním covid-19 byli respondenti osloveni online 

formou dotazníku na sociálních sítích. Dále jsou do výzkumného vzorku zařazeni asistenti 

pedagoga a učitelé působící v Jedličkově ústavu a školy. Volba vzorku je záměrná pro 

vyšší míru relevance získaných dat. Výzkumný soubor tvořilo celkově 189 respondentů – 

124 asistentů pedagoga a 65 učitelů.  

8.2 Výzkumné prostředí 

Hlavní výzkumné prostředí respondentů tvořily specializované uzavřené skupiny na 

sociálních sítích. Pro asistenty pedagoga byla výzkumným prostředím skupina sdružující 

zhruba 8 tisíc asistentů po celé České republice. U pedagogů se jednalo o specializovanou 

skupinu zaměřenou na učitele a jiné pedagogické profese či studenty pedagogických oborů. 

Tato skupina má více jak 16 tisíc členů. Posledním prostředím na sociálních sítích byla 

skupina speciálních pedagogů a jiných pracovníků, kteří se podílí na výchovně 

vzdělávacím procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dalším výzkumným prostředím byl vybrán Jedličkův ústav a školy na Vyšehradě. 

Tato instituce byla zvolena z důvodu dlouhodobé spolupráce autorky s organizací. Jde 

o příspěvkovou organizaci zřízenou ke dni 1. 7. 1992 usnesením Zastupitelstva hl. města 

Prahy, poskytující školské a sociální služby lidem s tělesným postižením po dobu jejich 

školní docházky a během přípravy na jejich budoucí povolání. Hlavním cílem této 

organizace je co největší zapojení osob se zdravotním znevýhodněním do běžného života 

a přirozeného sociálního prostředí. Důraz je kladen především na vhodné vzdělávání 

a komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Služby Jedličkova ústavu a školy 

jsou poskytovány zhruba 200 žáků a studentů navštěvující bezbariérové školy a přibližně 

300 dětem, kteří plní povinnou školní docházku na běžných školách v místě svého 

bydliště.94 Součástí Jedličkova ústavu je mateřská škola, základní škola a střední školy.  

 
94 Jedličkův ústav a školy. Základní údaje. [online]. JÚS, 23.04.2021. [cit. 2021-04-25]. Dostupné z: 

http://www.jus.cz/zakladni-udaje?p=1.  
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9 Výzkumné metody 

Kvantitativní výzkum empirické části diplomové práce byl veden formou online 

dotazníkového šetření, které tvořilo hlavní metodu sběru dat.  

Dotazník 

Dle Gavory se jedná o nejfrekventovanější metodu zjišťování údajů pomocí 

písemného kladení otázek a získávání odpovědí od respondentů. Dotazník, jako metoda 

získávání dat, se považuje za ekonomický výzkumný nástroj pro hromadné získávání 

údajů. Osoba, která se účastní dotazníkového šetření, se nazývá respondent. Jednotlivé 

prvky se označují jako otázky, v některých případech jako položky s oznamovací formou.95 

V empirické části byl použit polostrukturovaný nestandardizovaný dotazník, který 

byl zpracován ve dvou verzích, a to pro asistenty pedagoga a učitele. V průvodním textu 

dotazníkového šetření byli respondenti obeznámeni se základními informacemi 

o výzkumu, především bylo zmíněno jméno autorky, téma diplomové práce a pro jaké 

účely budou výsledky tohoto šetření využity. Dále byli respondenti informováni o přibližné 

časové délce vyplňování dotazníku a zejména o anonymitě jejich uvedených odpovědí.  

Dotazník pro asistenty pedagoga je sestaven z 18 položek tvořící uzavřené 

a polouzavřené otázky. Z uvedených 18 položek dotazník tvoří: 

• 2 polostrukturované otázky – výběrové s možností odpovědi „Jiné“, 

• 11 polynomických otázek – výběrové, 

• 5 polynomických otázek – výčtové. 

V dotazníku pro učitele bylo využito taktéž 18 položek (uzavřené, polouzavřené), 

které obsahují: 

• 1 polostrukturovanou otázku – výběrová s možností odpovědi „Jiné“ 

• 11 polynomických otázek – výběrové, 

• 7 polynomických otázek – výčtové. 

Oba vytvořené dotazníky jsou tematicky rozděleny do dvou 2 částí. První část tvoří 

otázky zjišťující faktografické údaje o výzkumném vzorku, a to pohlaví, věk, délka praxe, 

nejvyšší dosažené vzdělání, kraj a školské zařízení, ve kterém respondenti působí. Druhá 

část je zaměřena na samotnou spolupráci asistenta pedagoga s učitelem. 

 
95 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. Edice pedagogické 

literatury. ISBN 80-85931-79-6. s. 121 
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9.1 Způsob zpracování dat 

Dotazník byl sestaven pomocí online formulářů od společnosti Google. Formuláře 

obsahovaly otázky na základě cílů a hypotéz této diplomové práce. Zpracované otázky 

dotazníku byly nejprve odeslány a konzultovány s rodinným příslušníkem, jakožto 

specialistou na online komunikaci. Po posledních úpravách byla finální podoba dotazníků 

rozeslána elektronickou formou na sociálních sítích pro asistenty pedagoga a učitele. Po 

předchozí domluvě byly dále dotazníky pro asistenty pedagoga a učitele distribuovány 

emailem zaměstnancům Jedličkova ústavu a školy. Dotazníkové šetření jak pro asistenty 

pedagoga, tak pro učitele obsahovalo 18 položek: 

 

Asistent pedagoga Učitel 

1) Vaše pohlaví? 1) Vaše pohlaví? 

2) Váš věk? 2) Váš věk? 

3) Jak dlouho působíte jako asistent pedagoga? 3) Jak dlouho vykonáváte profesi pedagoga? 

4) Nejvyšší dosažené vzdělání? 4) Nejvyšší dosažené vzdělání? 

5) Uveďte prosím, v jakém kraji působíte jako 

asistent pedagoga. 

5) Uveďte prosím, v jakém kraji působíte jako 

pedagog. 

6) V jakém zařízení působíte jako asistent 

pedagoga? 
6) V jakém zařízení působíte jako pedagog? 

7) Zúčastnili byste se odborného školení na 

téma „Spolupráce asistenta pedagoga 

a učitele“? 

7) Zúčastnili byste se odborného školení na téma 

„Spolupráce asistenta pedagoga a učitele“? 

8) Jaká je podle Vás nejdůležitější podmínka 

pro fungující spolupráci s učitelem? 

8) Jaká je podle Vás nejdůležitější podmínka pro 

fungující spolupráci s asistentem pedagoga? 

9) Na čem společně pracujete s učitelem? 
9) Na čem společně pracujete s asistentem 

pedagoga? 

10) Jak často probíhají konzultace mezi Vámi 

a učitelem? 

10) Jak často probíhají konzultace mezi Vámi 

a asistentem pedagoga? 

11) Účastníte se konzultací s rodiči žáka 

společně s učitelem? 

11) Vyžadujete při konzultacích s rodiči žáka 

přítomnost asistenta pedagoga? 

12) Jakou míru zodpovědnosti Vám 

přenechává učitel při práci s žákem? 

12) Jakou míru zodpovědnosti přenecháváte na 

asistentovi pedagoga při práci s žákem? 

13) Vstupujete po dohodě s učitelem do 

činností žáka i během přestávek? 

13) Požadujete od asistenta pedagoga, aby 

vstupoval do činností žáka i během přestávek? 

14) Při jakých klasických výukových metodách 

Vás učitel nejčastěji zapojuje? 

14) Při jakých klasických výukových metodách 

nejvíce zapojujete asistenta pedagoga? 

15) Při kterých aktivizujících metodách 

nejčastěji asistujete učiteli? 

15) Při kterých aktivizujících metodách nejčastěji 

vyžadujete spolupráci asistenta pedagoga? 
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16) Jakým způsobem se nejvíce s učitelem 

podílíte na kooperativním učení? 

16) Jakým způsobem se nejvíce s asistentem 

pedagoga podílíte na kooperativním učení? 

17) Podílíte se s učitelem na hodnocení žáka? 
17) Vyžadujete od asistenta pedagoga spolupráci 

na hodnocení žáka? 

18) Jakým způsobem jste získal/a odbornou 

kvalifikaci asistenta pedagoga?  

18) Při jakém způsobů hodnocení žáka nejčastěji 

spolupracujete s asistentem pedagoga? 
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Výsledky výzkumu 

10 Vyhodnocení a interpretace dat 

Hlavním cílem diplomové práce a výzkumného šetření bylo zmapování spolupráce 

asistenta pedagoga s učitelem při řízení učebních činností žáka. Nedílnou součástí bylo 

porovnání pohledů na tuto spolupráci ze strany jak asistentů pedagoga, tak i učitelů.  

Do online dotazníkového šetření byly na začátku zahrnuty položky týkající se 

základního popisu výzkumného vzorku. Konkrétně se jedná o pohlaví, věk, nejvyšší 

dosažené vzdělání, délku praxe, kraj a zařízení, ve kterém respondenti působí. Tyto 

faktografické údaje nám umožnili získat přehled o složení výzkumného souboru. V druhé 

části jsou zahrnuty otázky, které se věnují už samotné spolupráce asistenta pedagoga 

s učitelem. 

 Výsledky jsou zaznamenány v podobě grafů a tabulek, které jsou pro větší 

přehlednost a pochopitelnost okomentovány. U otázek, kde jsou uvedeny pouze tabulky, 

jsou grafy asistentů pedagoga a učitelů k dispozici v příloze. U polozavřených otázek jsou 

uvedeny odpovědi, které se v dotazníku objevovaly nejvíce a mají pro výzkum 

vypovídající hodnotu. Číselné procentuální hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla. 

 

Otázka č. 1: Pohlaví 

 

Pohlaví Asistent pedagoga Učitel 

Muž 7 (6%) 7 (11%) 

Žena 117 (94%) 58 (89%) 

Celkem 124 (100%) 65 (100%) 

Tabulka 6 Pohlaví respondentů 

 

Otázka č. 1 zjišťovala pohlaví respondentů. Zde můžeme pozorovat, že v obou 

případech, jak u asistentů pedagoga, tak i učitelů, převládá jednoznačně ženské pohlaví. 

Konkrétně u asistentů pedagoga se zapojilo 94% žen a pouze nepatrné procento mužů 

(6%). Podobně tomu bylo i u učitelů, kde se zúčastnilo dotazníkového šetření 89% žen 

a 11% mužů. Z toho lze vyčíst, že ve školství stále přetrvává velká míra feminizace či 
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může jít o zkreslení údajů vlivem větší ochoty ženského pohlaví účastnit se výzkumného 

šetření. 

 

Otázka č. 2: Věk 

 

Věk Asistent pedagoga Učitel 

25 let a méně 6 (5%) 3 (5%) 

26-30 let 19 (15%) 9 (14%) 

31-40 let 48 (39%) 12 (18%) 

41-50 let 42 (34%) 28 (43%) 

51 let a více 9 (7%) 13 (20%) 

Celkem  124 (100%) 65 (100%) 

Tabulka 7 Věk respondentů 

 

Druhá otázka dotazníkového šetření se zaměřovala na věkové rozložení jak 

asistentů pedagoga, tak učitelů. Ze získaných údajů můžeme zjistit, že největší zastoupení 

u asistentů pedagoga měla věková skupina 31-40 let (39%). O něco menší, ale přesto 

výrazné zastoupení, měla věková skupina 41-50 let (34%). Třetí nejpočetnější skupinu 

tvořila věková kategorie 26-30 let (15%). Další věkové kategorie měly pouze minoritní 

zastoupení. 

Oproti tomu u učitelů měla jednoznačně největší zastoupení věková skupina 41-50 

let (43%). Zhruba o polovinu menší procentuální zastoupení mělo věkové rozmezí 31-40 

let (18%) a 51 let a více (20%). 

 

Otázka č. 3: Délka praxe 

 

Délka praxe Asistent pedagoga Učitel 

5 let a méně 94 (76%) 17 (26%) 

6-10 let 20 (16%) 9 (14%) 

11-15 let 6 (5%) 8 (12%) 

16 let a více 4 (3%) 31 (48%) 

Celkem 124 (100%) 65 (100%) 

Tabulka 8 Délka praxe respondentů 
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Otázka č. 3 se věnovala délce praxe respondentů v jejich oboru. U asistentů 

pedagoga převládá praxe 5 let a méně (76%). Druhé největší zastoupení měla skupina 

respondentů s délkou praxe 6-10 let (16%). U odpovědí s více jak 11 letou praxí byl 

zaznamenán celkově malý počet odpovědí. 

Naopak u učitelů můžeme poukázat na dlouholetou praxi v oboru, kdy největší 

počet respondentů (48%) uvedl, že na pozici pedagoga pracuje 16 let a více. Druhou 

nejzastoupenější skupinou byli učitelé s praxí 5 let a méně (26%). 

Působení respondentů na jejich pozici bylo poměrně rozmanité. Z tabulky lze však 

vyčíst, že pozice asistenta pedagoga je nověji zavedenou profesí čítající spíše osoby 

s kratší dobou praxe v oboru. Profese pedagoga je naopak u nás historicky zakotvena 

podstatně dříve, a proto můžeme pozorovat, že větší část dotazovaných jedinců působila na 

pozici učitele s praxí více jak 16 let. 

 

Otázka č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

Graf 1 Asistent: nejvyšší dosažené vzdělání 
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Graf 2 Učitel: nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Otázka č. 4 se týkala nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů. Z celkového 

počtu asistentů pedagoga, kteří se zúčastnili výzkumu, uvedlo 51% respondentů, že jejich 

nejvyšší dosažené vzdělání je středoškolské zakončené maturitní zkouškou. Druhou 

nejpočetnější skupinu tvoří asistenti pedagoga, kteří získali vyšší odborné (17%) 

a vysokoškolské bakalářské vzdělání (16%). Nikdo z respondentů nezvolil odpověď 

základního vzdělání. 

Majoritní zastoupení u učitelů (72%) tvořila skupina s vysokoškolským 

magisterským vzděláním. Další poměrnou část (11%) zastupovali učitelé 

s vysokoškolským bakalářským vzděláním. Pouze 9% dotazovaných zvolilo možnost 

středoškolského vzdělání zakončeným maturitní zkouškou. Většinu těchto respondentů 

tvořili jedinci působící v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. 

 

Otázka č. 5: Kraj působnosti 

 

Kraj působnosti Asistent pedagoga Učitel 

Hlavní město Praha 21 (17%) 23 (35%) 

Jihočeský kraj 9 (17%) 2 (3%) 

Jihomoravský kraj 13 (11%) 8 (12%) 

Karlovarský kraj 4 (3%) - 

Královehradecký kraj 5 (4%) 3 (5%) 

Liberecký kraj 6 (5%) 1 (1%) 

Moravskoslezský kraj 11 (9%) 2 (3%) 

Olomoucký kraj 12 (10%) 2 (3%) 
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Pardubický kraj 5 (4%) - 

Plzeňský kraj 3 (2%) 1 (2%) 

Středočeský kraj 22 (18%) 15 (23%) 

Ústecký kraj 7 (6%) 7 (11%) 

Kraj Vysočina 3 (2%) - 

Zlínský kraj 3 (2%) 1 (2%) 

Celkem 124 (100%) 65 (100%) 

Tabulka 9 Kraj působnosti respondentů 

 

Otázka č. 5 mapovala kraj, ve kterém respondenti vykonávají svou profesi. V 

dotazníkovém šetření mají asistenti pedagoga zastoupení všech krajů. Nejpočetnější 

skupinou jsou respondenti ze Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Na straně 

učitelů bylo největší zastoupení taktéž z Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. 

Výzkumného šetření se nezúčastnili učitelé z kraje Vysočina, Karlovarského 

a Pardubického kraje. 

 

Otázka č. 6: Zařízení působnosti 

 

 

Graf 3 Asistent: zařízení působnosti 
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Graf 4 Učitel: zařízení působnosti 

 

Otázka č. 6, zaměřená na faktografickou charakteristiku, byla otázka týkající se 

zařízení, ve kterém respondenti působí. Z odpovědí asistentů pedagoga vyplývá, že největší 

zastoupení (40%) tvořila skupina působící na 1. stupni základní školy. Podobné zastoupení 

asistentů měl 2. stupeň základní školy (21%) a mateřská škola (18%). Pouze 3 respondenti 

využili možnost odpovědi „Jiné“ a ze zařízení, ve kterém pracují, uvedli nižší gymnázium 

(kvarta), 1. a 2. stupeň základní školy speciální a praktickou školu dvouletou. 

Z grafu působnosti učitelů vyplývá, že 25% respondentů pracuje na 2. stupni 

základní školy. Druhým nejvíce zmíněným zařízením byl 1. stupeň základní školy (20%). 

Podobně na tom byla střední škola s 18% zastoupením. 14% dotazovaných zvolilo 

možnost „Jiné“, přičemž většinu odpovědí tvořila kombinace působnosti na 1. a 2. stupni 

základní školy, na základní a střední škole, ve speciální a praktické škole a ve speciální 

třídě na základní škole. 
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Otázka č. 7: Odborné školení 

 

 

Graf 5 Asistent: odborné školení 

 

Graf 6 Učitel: odborné školení 

 

Otázka č. 7, týkající se už samotné spolupráce asistenta pedagoga s učitelem, byla 

otázka, zda by se respondenti zúčastnili odborného školení na téma „Spolupráce asistenta 

pedagoga a učitele“. Z obou grafů je patrné, že jak asistenti pedagoga (76%), tak učitelé 

(62%) mají zájem v rámci samostudia se sebevzdělávat na toto téma. Podobné zastoupení 

asistentů (18%) a učitelů (20%) uvedlo, že by se tohoto odborného školení zúčastnilo, ale 

pouze v rámci své pracovní doby. Minimum respondentů zvolilo možnost, že toto školení 

považují za zbytečné a nemají o tento druh sebevzdělávání zájem. 
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Otázka č. 8: Podmínky pro spolupráci 

 

 

Graf 7 Asistent: podmínky pro spolupráci s učitelem 

 

Graf 8 Učitel: podmínky pro spolupráci s asistentem pedagoga 

 

Otázka č. 8 se věnovala nejdůležitějším podmínkám pro fungující spolupráci mezi 

asistentem pedagoga a učitelem. Z odpovědí asistentů pedagoga vyplývá, že na prvním 

místě je oboustranné předávání informací mezi nimi a učitelem. Další velmi zastoupenou 

odpovědí byl pozitivní pracovní vztah s učitelem, týmová spolupráce a vzájemná důvěra. 

Méně zastoupenou podmínkou pro spolupráci byly jasně daná pravidla, kompetence a role 

a reflexe společné práce. 

Dle grafu pro učitele je viditelné, že za nejdůležitější podmínku pro fungující 

spolupráci považují taktéž pozitivní pracovní vztah. Druhou nejpočetnější odpověď tvořila 

vzájemná důvěra a oboustranné předávání informací. Stejně jako u asistentů pedagoga 

měla reflexe společné práce a jasně daná pravidla, kompetence a role nejmenší zastoupení. 
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Otázka č. 9: Společná práce 

 

 

Graf 9 Asistent: společná práce s učitelem 

s 

Graf 10 Učitel: společná práce s asistentem pedagoga 

  

Otázka č. 9 se zabývala společnou prací asistenta pedagoga s učitelem neboli na 

čem společně oba účastníci spolupracují. Z obou grafů lze zpozorovat, že hlavní náplň 

společné práce asistenta pedagoga a učitele tvoří operativní řešení aktuálních potřeb žáků. 

Druhou nejvíce zastoupenou odpovědí byly pravidelné konzultace a hned za nimi příprava 

materiálů a pomůcek na vyučovací hodinu. Čtvrtou nejčastěji zvolenou odpovědí byla 

společná účast na pedagogických poradách. U odpovědí společné tvorby individuálního 

vzdělávacího plánu žáka a učebního plánu byl zaznamenán celkově malý počet odpovědí. 
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Otázka č. 10: Konzultace 

 

 

Graf 11 Asistent: konzultace s učitelem 

 

Graf 12 Učitel: konzultace s asistentem pedagoga 

 

Otázka č. 10 se věnovala už konkrétněji jedné z forem společné práce asistenta 

pedagoga a učitele. Respondenti byli dotázáni, jak často mezi nimi probíhají konzultace. 

Jak z grafu asistenta pedagoga, tak i z grafu učitele můžeme vidět, že konzultace mezi nimi 

nejčastěji probíhají každý den. Druhou nejvíce zvolenou odpovědí bylo, že konzultují 2-4x 

týdně. Na grafu učitele můžeme vidět, že žádný pedagog nezvolil možnost konzultací 1 za 

14 dní, avšak na obou grafech můžeme zpozorovat, že u některých asistentů pedagoga 

a učitelů neprobíhají konzultace vůbec. 
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Otázka č. 11: Konzultace s rodiči 

 

 

Graf 13 Asistent: konzultace s rodiči žáka 

 

Graf 14 Učitel: konzultace s rodiči žáka 

 

Otázka č. 11 se dotazovala na účast při konzultacích s rodiči žáka. Asistenti 

pedagoga byli dotázáni na to, zda se účastní těchto konzultací společně s učitelem. Na 

grafu můžeme vidět, že něco málo přes polovinu respondentů (51%) se podílí na 

konzultacích s rodiči společně s učitelem. 31 % dotazovaných uvedlo, že se účastní na 

konzultacích pouze v případě vyžádání ze strany učitele nebo rodičů. 18% asistentů 

vybralo možnost, že se konzultací neúčastní vůbec. 

V dotazníku pro učitele lze pozorovat většinu (42%), která občas zapojuje asistenty 

pedagoga do konzultací s rodiči. 26% učitelů vždy vyžaduje přítomnost asistenta pedagoga 

a 29% nevyžaduje spolupráci vůbec. Pouhé 3% pedagogů zapojuje asistenty na žádost 

rodičů. 
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Otázka č. 12: Míra zodpovědnosti při práci 

 

 

Graf 15 Asistent: míra zodpovědnosti při práci 

 

Graf 16 Učitel: míra zodpovědnosti při práci 

 

Otázka č. 12 se věnovala míře zodpovědnosti asistenta pedagoga při práci s žákem. 

Jak můžeme vidět z grafů, na obou stranách se asistenti a učitelé shodují, že míra 

zodpovědnosti a instrukce vyplývají ze společné konzultace. U grafu asistenta lze vidět 

i značné zastoupení u maximální míry zodpovědnosti, kdy respondenti uvedli, že 

nedostávají pokyny od učitele, a tím pádem je práce s žákem vedena na základě jejich 

iniciativy. 
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Otázka č. 13: Řízení činností žáka během přestávek 

 

 

Graf č. 24   Asistent: řízení činnosti žáka během přestávek 

 

Graf č. 25   Učitel: řízení činnosti žáka během přestávek 

 

Otázka č. 13 zjišťovala vstupování asistenta pedagoga do činností žáka během 

přestávek. Majoritní zastoupení v obou případech měla odpověď, že asistent vstupuje do 

činností žáka mimo vyučovací hodinu, ale pouze v případech, kdy to situace vyžaduje. 

Rozdíl můžeme sledovat především u procentuálně druhé nejvíce zvolené odpovědi. U 

asistentů pedagoga 25% respondentů odpovědělo, že do činností žáka vstupují pravidelně. 

Na straně učitelů však 18% zvolilo možnost, že nepožadují od asistenta zásah do těchto 

činností. 
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Otázka č. 14: Klasické výukové metody 

 

 

Graf 17 Asistent: klasické výukové metody 

 

Graf 18 Učitel: klasické výukové metody 

 

Otázka č. 14, zabývající se zapojením asistenta pedagoga do klasických výukových 

metod, má převažující zastoupení u odpovědi, že se na všech těchto metodách asistent 

podílí s učitelem stejně. Na straně učitelů lze pozorovat i další hojně zvolenou odpověď, že 

zapojují asistenta pedagoga při metodách praktických, jako je nácvik pohybových 

a pracovních dovedností či grafické a výtvarné činnosti. V obou případech měly nejmenší 

zastoupení metody slovní (např. výklad, přednáška, rozhovor). 
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Otázka č. 15: Aktivizující metody 

 

 

Graf 19 Asistent: aktivizující metody 

 

Graf 20 Učitel: aktivizující metody 

 

Otázka č.15 zjišťovala, při kterých aktivizujících metodách nejčastěji spolupracuje 

asistent pedagoga s učitelem. Jak je z grafů patrné, největší zastoupení získaly didaktické 

hry jak na straně asistentů, tak i učitelů. U asistentů byly na druhém místě nejčastěji 

zmíněny diskusní metody, které měly jen minoritní rozdíl od metod didaktických. 

Na grafu učitele můžeme pozorovat, že druhou nejčastěji využívanou aktivizační 

metodou, při které zapojují asistenta, jsou metody situační. Pouze malé množství učitelů 

a asistentů uvedlo, že aktivizačních metod nevyužívají vůbec. 
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Otázka č. 16: Kooperativní učení 

 

  

Graf 21 Asistent: kooperativní učení 

 

Graf 22 Učitel: kooperativní učení 

 

Otázka č. 16 se zaměřila na způsob spolupráce asistenta pedagoga a učitele na 

kooperativním učení. Na grafech týkajících se této spolupráce lze vidět poměrné rozdíly. 

Nejvíce zvolenou odpovědí asistentů pedagoga bylo pozorování činností žáků ve skupině. 

Na druhém místě s nepatrným rozdílem bylo vysvětlování úkolů. Třetí nejhojněji 

zastoupenou odpovědí bylo společné hodnocení fungování skupiny. 

V případě učitelů mělo pozorování činností žáků a vysvětlování úkolů ve skupině 

největší zastoupení. Oproti asistentům však druhou nejvíce zvolenou odpovědí bylo 

společné rozdělování žáků do skupin. Minoritní zastoupení respondentů uvedlo, že se nijak 

nepodílí na kooperativním učení. 
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Otázka č. 17: Hodnocení žáka 

 

 

Graf 23 Asistent: hodnocení žáka 

 

Graf 24 Učitel: hodnocení žáka 

 

V otázce č. 17 byli respondenti dotázáni na spolupraci při hodnocení žáka. Jak je 

z grafů patrné, největší zastoupení, jak na straně asistentů, tak i učitelů, měla pravidelná 

spolupráce na tomto hodnocení. U asistentů byla druhou nejpočetnější odpovědí (39%)  

možnost, že se podílí na hodnocení žáka, ale pouze na žádost učitele. Menší zastoupení 

(11%) měla skupina respondentů, kteří uvedli, že na hodnocení žáka se nijak nepodílí. Na 

straně učitelů 18% zmínilo, že při spolupráci na hodnocení žáka nevyžadují přítomnost 

asistenta pedagoga. 
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Otázka č. 18: Doplňující otázka pro asistenty pedagoga 

 

 

Graf 25 Asistent: získání odborné kvalifikace 

 

Pro asistenty pedagoga byla v dotazníku ještě zařazena otázka na způsob získání 

jejich odborné kvalifikace pro tuto profesi. Většina respondentů (70%) uvedla, že 

odbornou kvalifikaci získala absolvováním akreditovaného kurzu pro AP. Pouhých 12% 

asistentů uvedlo získání kvalifikace vysokoškolským pedagogickým vzděláním a 9% 

středním odborným pedagogickým vzděláním. 2% asistentů sdělilo, že nemá odbornou 

kvalifikace a jediný respondent zmínil, že je studentem kombinovaného studia speciální 

pedagogiky. Tento fakt může poukazovat na otevřenost organizací a škol zaměstnat 

asistenty v průběhu absolvování kurzů či získávání odborné kvalifikace. 
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Otázka č. 18: Doplňující otázka pro učitele 

 

 

Graf 26 Učitel: způsob hodnocení žáka 

 V dotazníku pro učitele byla na konci zařazena otázka, při jakém způsobu 

hodnocení nejčastěji spolupracují s asistentem. Z uvedených odpovědí si lze všimnout, že 

největší zastoupení má spolupráce na slovním hodnocení žáka. Druhou nejčastěji zvolenou 

odpovědí bylo formativní hodnocení. Stejně velkou důležitost při spolupráci vidí učitelé 

i na sumativním (finálním) a písemném hodnocení. Nejméně zastoupenými variantami 

byla spolupráce na číselném známkování a minoritní počet učitelů uvedl, že při hodnocení 

s asistentem nespolupracují vůbec. 
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10.1 Shrnutí výsledků a ověření výzkumných otázek 

Na základě teoretických východisek a hlavní výzkumné otázky „Jaká jsou specifika 

spolupráce asistenta pedagoga a učitele při řízení učebních činností žáka?“ byly 

stanoveny 4 dílčí výzkumné otázky, které byly ověřovány pomocí online dotazníkového 

šetření ve specializovaných skupinách pro asistenty pedagoga a učitele na sociálních sítích 

a dále v Jedličkově ústavu a školy.  

 

DVO1: Jaké jsou podmínky spolupráce asistenta pedagoga s učitelem při výuce? 

Tato otázka byla ověřena v dotazníkovém šetření pomocí otázky č. 8, kdy na straně 

asistentů pedagoga jsou nejdůležitější podmínky pro spolupráci s učitelem při výuce 

především oboustranné předávání informací mezi nimi a učiteli. Pro tuto spolupráci 

považují za důležité také pozitivní pracovní vztah, týmovou spolupráci a v neposlední řadě 

i vzájemnou důvěru.  

Pro učitele je nejdůležitější podmínkou při spolupráci s asistentem pedagoga 

především pozitivní pracovní vztah s přítomností vzájemné důvěry a oboustranného 

předávání informací.   

 

DVO2: Na čem společně pracuje asistent pedagoga s učitelem při přípravě vyučovací 

hodiny? 

Druhá otázka byla ověřena v dotazníkovém šetření otázkou č. 9. Jak z pohledu 

asistentů pedagoga, tak i učitelů, spočívá největší spolupráce zejména ve schopnosti 

operativně řešit aktuální potřeby žáků. Mezi další důležité činnosti, na kterých oba pracují, 

patří také příprava materiálů a pomůcek na vyučovací hodinu, vedení pravidelných 

konzultací a účast na pedagogických poradách. 

 

DVO3: Jakým způsobem asistenti pedagoga spolupracují s učitelem při kooperativním 

učení žáků? 

Ověření třetí otázky bylo předmětem zkoumání v otázce č. 16 dotazníkového 

šetření. Na straně asistentů pedagoga byla spolupráce s učitelem při kooperativním učení 

nejdůležitější především při pozorování činnosti žáků a vysvětlování úkolů ve skupině. 

Z pohledu učitelů je spolupráce s asistentem pedagoga podstatná taktéž při pozorování 
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žáků a vysvětlování úkolů ve skupině. Důležitou součástí spolupráce při kooperativním 

učení je i určování cíle vyučovaní a hodnocení fungování skupiny.  

 

DVO4: Jakou formou hodnotí učitel společně s asistentem pedagoga učební činnosti žáka? 

Čtvrtá a poslední otázka by ověřena pomocí dotazníkového šetření doplňující 

otázkou č. 18 pro pedagogy. Učitelé společně s asistenty pedagoga hodnotí žákovu učební 

činnost především při slovním hodnocení. Nedílnou součástí spolupráce s asistentem 

pedagoga při hodnocení žáka tvoří i formy formativního, sumativního, ale i písemného 

hodnocení. 

10.2 Diskuse 

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem při řízení učebních činností žáka je 

bezmála jednou z nejdůležitějších činností ve výchovně vzdělávacím procesu. Jak uvádí 

Horáčková, bezproblémová a nekonfliktní spolupráce mezi nimi je základním stavebním 

kamenem celé práce.96 Kargerová a Stará prezentují ve svém šetření (2015), že pro 

spolupráci na dobré úrovni mezi asistentem pedagoga a učitelem je podstatné si na začátku 

nastavit společná pravidla a jejich důsledné dodržování.97  

 

Z výzkumu diplomové práce vyplývá, že je na straně asistentů pedagoga 

nejdůležitější podmínkou pro vhodnou spolupráci oboustranné předávání informací čili 

fungující komunikace. Z pohledů učitelů se jedná především o pozitivní pracovní vztah. 

Pro každého z nás jsou pro spolupráci prioritní různé podmínky, které považujeme za ty 

nejzásadnější. Rozdílnost v těchto podmínkách pro spolupráci bychom mohli 

pravděpodobně sledovat i na různých stupních škol či během komparace běžných škol se 

školami speciálními. Zde se naskýtá otázka, zda je asistent pedagoga na vyšších stupních 

opravdu stále ku pomoci učiteli, či už se stává asistentem spíše žáka. Jelikož se na vyšší 

stupních učitelé na různé výukové předměty ve třídě střídají, a není zde spolupráce pouze 

mezi asistentem a jedním učitelem jako je to například na prvním stupni základní školy, lze 

 
96 HORÁČKOVÁ, Ilona. Metodika práce asistenta pedagoga: spolupráce s učitelem. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4656-1. s. 26 
97 KARGEROVÁ, Jana a Jana STARÁ. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci 

podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: druhý stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4681-3. s. 24 
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se domnívat, že specifika této spolupráce budou nejspíše jiná, a tím pádem by mohla být 

předmětem dalšího zkoumání. 

 

Součástí dotazníkového šetření diplomové práce bylo také zjistit zájem asistentů 

pedagoga a učitelů o odborné školení na téma jejich spolupráce. Ve výzkumu provedeném 

v roce 2010 autory Webster a kol. bylo zjištěno, že většina učitelů neprošla žádnou 

systematickou přípravou na spolupráci s asistenty pedagoga. Autoři dále prezentují, že 

polovina dotazovaných pedagogů, kteří prošli nějakým školením na spolupráci, považují 

toto školení za zbytečné.98 Na druhé straně z výsledků empirické části této závěrečné práce 

bylo pomocí dotazníkového šetření zjištěno, že by převážná většina učitelů i asistentů 

pedagoga v rámci sebevzdělávání měla o školení zájem. Takový zájem může poukazovat 

na stále se objevující nedostatky při spolupráci. 

 

Do budoucna by mohlo být přínosné se více zaměřit na takový druh školení 

a zjistit, jakým způsobem ho vytvořit, a tím zprostředkovat učitelům a asistentům 

odbornou pomoc pro jejich účinnou spolupráci. Další výhodou takového odborného 

školení bychom mohli vidět i zejména ve zlepšení komunikace mezi asistenty pedagoga 

a učiteli, což může vést k efektnějšímu učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

a zlepšit tak jejich uplatnění v profesním životě. Dle autorky diplomové práce je povědomí 

o odborném školení na téma „Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem“ poměrně malé 

a ráda by, aby se informovanost a dostupnost nabídky této možnosti sebevzdělávání 

rozšířila. 

 

V roce 2014 byl proveden výzkum autorkami Mrázkovou a Kucharskou, které se 

mimo jiné zabývaly ve svém šetření i činností asistenta pedagoga mimo vyučovací hodinu. 

Prezentují, že jsou asistenti přítomni ve třídách a žáky sledují zpovzdálí, a do kontaktu 

s nimi vstupují pouze v případě, když si to situace vyžádá.99 Výsledky empirické části 

diplomové práce se s tímto názorem shodují. Více než polovina asistentů pedagoga 

 
98 NĚMEC, Zbyněk, Klára ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Asistent 

pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-

7290-712-0. s. 19-20 
99 MRÁZKOVÁ, Jana a Anna KUCHARSKÁ. Spolupráce školního speciálního pedagoga 

a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014. ISBN 978-80-

7481-032-9. s. 13-14 
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zmiňuje, že po dohodě s učitelem vstupuje do činností žáka i během přestávek, pouze 

pokud to je potřeba a situace si to vyžádá. Autorka diplomové práce zastává podobný 

názor a ze své praxe dodává, že tím umožňuje žákům získat volný prostor pro navázání 

přirozených sociálních vztahů se spolužáky. 

 

Na základě teoretických východisek bylo předmětem zkoumání dotazníkového 

šetření i kooperativní učení, které Vejrochová definuje jako vhodně zvolené vzdělávací 

metody, které vedou k rozvoji sociálních a interpersonálních kompetencí žáků.100 

Z výsledků empirické části můžeme pozorovat, že v dnešní době většinou učitel 

s asistentem pedagoga spolupracuje při kooperativním učení žáků. Jedná se především 

o společné pozorování žáků a vysvětlování úkolů ve skupině, které se shodují i s teorií. 

Určitá část respondentů však uvedla, že se na kooperativním učení nijak nepodílí. V tomto 

případě by se mohlo jednat o malou zkušenost pedagogických pracovníků s tímto typem 

učení či o nedostatečné prostředky školy. 

  

Zajímavým tématem je i vzdělání a profesní příprava asistentů pedagoga. Ve 

výzkumu realizovaném pro Analýzu systému vzdělávání asistenta pedagoga uvedlo 1% 

respondentů, že jejich nejvyšší dosažené vzdělání je pouze základní.101 Ve výzkumném 

šetření diplomové práce ze všech respondentů neuvedl nikdo tento typ nejvyššího 

dosaženého vzdělání. Toto zjištění by mohlo vypovídat o tom, že by se motivace jedinců 

k odborné přípravě na profesi asistenta pedagoga a k dosažení svých pracovních 

kompetencí na vyšší pedagogickou činnost mohla zvyšovat. Je však patrné, že pro 

relevanci takového zjištění by bylo dobré rozšířit výzkum o větší počet respondentů. 

 

S tímto tématem je však dále spojena problematika týkající se finančního 

ohodnocení, které je podle Uzlové hluboko pod průměrnou mzdou v České republice.102 Za 

úvahu zde stojí, zda je kurz asistenta pedagoga pro osoby se základním vzděláním 

dostatečnou odbornou přípravou pro praxi v porovnání s lidmi s vyšším dosaženým 

 
100 MORÁVKOVÁ VEJROCHOVÁ, Monika. Kooperativní učení. In ČADOVÁ, Eva. Metodika 

práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným 

onemocněním. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4454-3. s. 37-38 
101 KLUSÁČKOVÁ, Marie a kol. Analýza systému vzdělávání asistenta pedagoga. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 
102 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní 

a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. s. 44 
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vzděláním. Pro tyto více kvalifikované jedince by pak nemuselo být finanční ohodnocení 

dostatečné, a tím pádem by se mohla úroveň vzdělanosti asistentů snižovat, jelikož by lidé 

nebyli motivováni se dále vzdělávat.  

 

Čím se literatura při spolupráci asistenta pedagoga s učitelem moc nezabývá je, 

jakým způsobem nahlíží žáci na zavedení tohoto dalšího pedagogického pracovníka ve 

třídě. Mohlo by ze stran žáků docházet k závisti vůči jedinci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, který má při výuce podporu a pomoc ve formě asistenta, a tím pádem 

jednodušší učení. V rámci doporučení by bylo dobré pro následující výzkumy zaměřit 

pozornost i na pohled a postoj samotných žáků na zavádění podpůrných opatření ve 

školství. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala asistentem pedagoga a vlivem jeho spolupráce 

s učitelem na řízení učebních činností žáka. Téma bylo zvoleno na základě vlastní 

zkušenosti autorky na pozici asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Hlavním cílem této práce bylo zmapovat spolupráci asistenta pedagoga s učitelem při 

řízení učebních činností žáka, jak z pohledu asistentů pedagoga, tak i z pohledu učitelů. 

Nedílnou součástí bylo i porovnání těchto pohledů na danou problematiku. 

 

Závěrečná práce se dělí na část teoretickou, která je složena ze čtyř kapitol 

a zaměřila se na asistenta pedagoga jako takového, na učební činnosti žáka, a především na 

samotnou spolupráci asistenta pedagoga s učitelem. V návaznosti na teorii pokračovala 

část empirická, která obsahuje šest kapitol včetně závěrečné diskuse. 

 

Výzkumná část diplomové práce se realizovala kvůli pandemické situaci způsobené 

onemocněním covid-19 v prostředí sociálních sítích ve specializovaných skupinách, kde 

výzkumný vzorek byl tvořen asistenty pedagoga a učiteli. Dále byl výzkum zaměřen jak na 

asistenty pedagoga, tak i na učitele Jedličkova ústavu a školy v Praze. Jako výzkumná 

metoda bylo zvoleno online dotazníkové šetření vyhotovené ve dvou verzích. Pro naplnění 

cíle diplomové práce byla určena hlavní výzkumná otázka „Jaká jsou specifika spolupráce 

mezi asistenty pedagoga a učiteli při řízení učebních činností žáka?“ 

 

Z výsledků výzkumných otázek vyplývá, že je pro dobrou spolupráci mezi 

asistentem pedagoga a učitelem při řízení učebních činností žáka prioritní nastavení 

podmínek jejich společné práce, mezi které můžeme zařadit především pozitivní pracovní 

vztah a dobře fungující komunikaci. V rámci jejich spolupráce dochází hlavně 

k operativnímu řešení aktuálních potřeb žáků a přípravě materiálů a pomůcek na vyučovací 

hodinu. Jednou z využívaných forem výuky je kooperativní učení, ve kterém dochází ke 

spolupráci asistenta pedagoga s učitelem zejména při pozorování žáků a vysvětlování 

zadaných úkolů. Nedílnou součástí řízení učebních činností žáka představuje i jeho 

samotné hodnocení, na kterém se asistent pedagoga podílí s učitelem, a to především ve 

formě hodnocení slovního. 
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Přínos této práce můžeme spatřovat především ve vyzdvihnutí důležitosti 

spolupráce asistenta pedagoga s učitelem, která je a bude v rámci inkluzivního vzdělávání 

velmi důležitou podmínkou při řízení učebních činností žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V rámci doporučení a zlepšení by bylo vhodné do budoucna zapojit výzkumné 

šetření zjišťující podmínky a specifika spolupráce asistenta pedagoga s učitelem na 

běžných školách ve srovnání se školami speciálními nebo komparace těchto podmínek na 

různých stupních škol. 

 

Na základě výsledků diplomové práce dále doporučujeme rozšířit povědomí nejen 

asistentů pedagoga, ale i učitelů o možnostech odborného školení týkající se efektivní 

spolupráce a umožnit tak těmto účastníkům výchovně vzdělávacího procesu zkvalitnění 

jejich spolupráce a rozšíření povědomí o stále se objevujících nedostatcích při realizaci 

společné práce. 
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Graf 34 Učitel: kraj působnosti 

Příloha 2.  

Dotazník pro asistenty pedagoga: 

1) Vaše pohlaví? 

a. Muž 

b. žena 

2) Váš věk? 

a. 25 let a méně 

b. 26-30 let 

c. 31-40 let 

d. 41-50 let 

e. 51 let a více 

3) Jak dlouho působíte jako asistent pedagoga? 

a. 5 let a méně 

b. 6-10 let 

c. 11-15 let 

d. 16 let a více 

4) Nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní 

b. Středoškolské bez maturity 

c. Středoškolské s maturitou 

d. Vyšší odborné 

e. Vysokoškolské – bakalářský titul 

f. Vysokoškolské – magisterský titul nebo vyšší 

5) Jakým způsobem jste získal/a odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga?  
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a. Nemám odbornou kvalifikaci. 

b. Absolvování akreditovaného kurzu pro AP.  

c. Středním odborným pedagogickým vzděláním. 

d. Vyšším odborným pedagogickým vzděláním. 

e. Vysokoškolským pedagogickým vzděláním. 

f. Jiné:__________ 

6) Uveďte prosím, v jakém kraji působíte jako asistent pedagoga. 

a. Hlavní město Praha 

b. Jihočeský kraj 

c. Jihomoravský kraj 

d. Karlovarský kraj 

e. Královehradecký kraj 

f. Liberecký kraj 

g. Moravskoslezský kraj 

h. Olomoucký kraj 

i. Pardubický kraj 

j. Plzeňský kraj 

k. Středočeský kraj 

l. Ústecký kraj 

m. Vysočina 

n. Zlínský kraj 

7) V jakém zařízení působíte jako asistent pedagoga? 

a. Mateřská škola 

b. Základní škola – 1. stupeň 

c. Základní škola – 2. stupeň 

d. Základní škola speciální – 1. stupeň 

e. Základní škola speciální – 2. stupeň 

f. Střední odborné učiliště 

g. Střední škola 

h. Jiné:__________ 

8) Zúčastnili byste se odborného školení na téma „Spolupráce asistenta pedagoga 

a učitele“? 
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a. Ano, v rámci sebevzdělávání. 

b. Ano, ale pouze v rámci pracovní doby. 

c. Ne, považuji to za zbytečné. 

9) Jaká je podle Vás nejdůležitější podmínka pro fungující spolupráci s učitelem? 

a. Pozitivní pracovní vztah s učitelem 

b. Jasná pravidla, kompetence a role 

c. Vzájemná důvěra 

d. Oboustranné předávání informací 

e. Reflexe společné práce 

f. Týmová spolupráce 

10) Na čem společně pracujete s učitelem? 

a. Vytváříme si společný učební plán. 

b. Vytváříme společně IVP žáka. 

c. Účastníme se společně pedagogických porad. 

d. Vedeme pravidelné konzultace. 

e. Připravujeme materiály a pomůcky na vyučovací hodinu. 

f. Operativně řešíme aktuální potřeby žáků. 

11)  Jak často probíhají konzultace mezi Vámi a učitelem? 

a. Každý den 

b. 2-4x týdně 

c. 1 týdně 

d. 1 za 14 dní 

e. 1 měsíčně 

f. Vůbec  

12) Účastníte se konzultací s rodiči žáka společně s učitelem? 

a. Ano, účastním. 

b. Ano, na vyžádání učitele nebo rodičů. 

c. Ne, neúčastním. 

13) Jakou míru zodpovědnosti Vám přenechává učitel při práci s žákem? 

a. Minimální míru zodpovědnosti, řídím se přesnými pokyny od učitele. 

b. Nižší míru zodpovědnosti, řídím se pouze rámcovými pokyny. 

c. Řídím se instrukcemi vyplývající ze společné konzultace s učitelem. 
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d. Maximální míru zodpovědnosti, nedostávám pokyny od učitele. 

14) Vstupujete po dohodě s učitelem do činností žáka i během přestávek? 

a. Ano, pravidelně. 

b. Ano, ale pouze pokud to situace vyžaduje. 

c. Vůbec. 

15) Při jakých klasických výukových metodách Vás učitel nejčastěji zapojuje? 

a. Metody slovní (např. výklad, přednáška, rozhovor, dialog) 

b. Metody názorně demonstrační (např. pozorování předmětů a jevů, 

předvádění) 

c. Metody praktické (např. nácvik pohybových a pracovních dovedností, 

grafické a výtvarné činnosti) 

d. Učitel mě zapojuje do všech výukových metod stejně. 

16) Při kterých aktivizujících metodách nejčastěji asistujete učiteli? 

a. Diskusní metody 

b. Situační metody 

c. Heuristické metody 

d. Inscenační metody 

e. Didaktické hry 

f. Nevyužíváme aktivizujících metod. 

17) Jakým způsobem se nejvíce s učitelem podílíte na kooperativním učení? 

a. Určuji cíle vyučování. 

b. Rozděluji žáky do skupin. 

c. Vysvětluji úkoly ve skupině. 

d. Pozoruji činnost žáků ve skupině. 

e. Ukončuji lekci. 

f. Hodnotím fungování skupiny. 

g. Na kooperativním učení se nijak nepodílím. 

18) Podílíte se s učitelem na hodnocení žáka? 

a. Ano, pravidelně. 

b. Ano, ale pouze na žádost učitele. 

c. Do hodnocení vůbec nezasahuji. 
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Příloha 3.  

Dotazník pro pedagogy: 

1) Vaše pohlaví? 

a. Muž 

b. žena 

2) Váš věk? 

a. 25 let a méně 

b. 26-30 let 

c. 31-40 let 

d. 41-50 let 

e. 51 let a více 

3) Jak dlouho vykonáváte profesi pedagoga? 

a. 5 let a méně 

b. 6-10 let 

c. 11-15 let 

d. 16 let a více 

4) Nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Střední s maturitou 

b. Vyšší odborné 

c. Vysokoškolské – bakalářské 

d. Vysokoškolské – magisterské 

e. Vysokoškolské – doktorské 

5) Uveďte prosím, v jakém kraji působíte jako pedagog. 

a. Hlavní město Praha 

b. Jihočeský kraj 

c. Jihomoravský kraj 

d. Karlovarský kraj 

e. Královehradecký kraj 

f. Liberecký kraj 

g. Moravskoslezský kraj 

h. Olomoucký kraj 

i. Pardubický kraj 
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j. Plzeňský kraj 

k. Středočeský kraj 

l. Ústecký kraj 

m. Vysočina 

n. Zlínský kraj 

6) V jakém zařízení působíte jako pedagog? 

a. Mateřská škola 

b. Základní škola – 1. stupeň 

c. Základní škola – 2. stupeň 

d. Základní škola speciální – 1. stupeň 

e. Základní škola speciální – 2. stupeň 

f. Střední odborné učiliště 

g. Střední škola 

h. Jiné:__________ 

7) Zúčastnili byste se odborného školení na téma „Spolupráce asistenta pedagoga 

a učitele“? 

a. Ano, v rámci sebevzdělávání. 

b. Ano, ale pouze v rámci pracovní doby. 

c. Ne, považuji to za zbytečné. 

8) Jaká je podle Vás nejdůležitější podmínka pro fungující spolupráci s asistentem 

pedagoga? 

a. Pozitivní pracovní vztah s učitelem 

b. Jasná pravidla, kompetence a role 

c. Vzájemná důvěra 

d. Oboustranné předávání informací 

e. Reflexe společné práce 

f. Týmová spolupráce 

9) Na čem společně pracujete s asistentem pedagoga? 

a. Vytváříme si společný učební plán. 

b. Vytváříme společně IVP žáka. 

c. Účastníme se společně pedagogických porad. 

d. Vedeme pravidelné konzultace. 
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e. Připravujeme materiály a pomůcky na vyučovací hodinu. 

f. Operativně řešíme aktuální potřeby žáků. 

10) Jak často probíhají konzultace mezi Vámi a asistentem pedagoga? 

a. Každý den 

b. 2-4x týdně 

c. 1 týdně 

d. 1 za 14 dní 

e. 1 měsíčně 

f. Vůbec 

11) Vyžadujete při konzultacích s rodiči žáka přítomnost asistenta pedagoga? 

a. Ano, vždy. 

b. Ano, občas. 

c. Na žádost rodičů. 

d. Ne, nevyžaduji. 

12) Jakou míru zodpovědnosti přenecháváte na asistentovi pedagoga při práci s žákem? 

a. Minimální míru zodpovědnosti, zadávám asistentovi přesné pokyny. 

b. Nižší míru zodpovědnosti, zadávám pouze rámcové pokyny. 

c. Instrukce a zodpovědnost vyplývá ze společné konzultace s asistentem. 

d. Maximální míru zodpovědnosti, nezadávám asistentovi žádné pokyny. 

13) Požadujete od asistenta pedagoga, aby vstupoval do činností žáka i během 

přestávek? 

a. Ano, pravidelně. 

b. Ano, ale pouze pokud to situace vyžaduje. 

c. Vůbec 

14) Při jakých klasických výukových metodách nejvíce zapojujete asistenta pedagoga? 

a. Metody slovní (např. výklad, přednáška, rozhovor, dialog) 

b. Metody názorně demonstrační (např. pozorování předmětů a jevů, 

předvádění) 

c. Metody praktické (např. nácvik pohybových a pracovních dovedností, 

grafické a výtvarné činnosti) 

15) Při kterých aktivizujících metodách nejčastěji vyžadujete spolupráci asistenta 

pedagoga? 
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a. Diskusní metody 

b. Situační metody 

c. Heuristické metody 

d. Inscenační metody 

e. Didaktické hry 

f. Nevyužíváme aktivizujících metod. 

16) Jakým způsobem se nejvíce s asistentem pedagoga podílíte na kooperativním 

učení? 

a. Určuji cíle vyučování. 

b. Rozděluji žáky do skupin. 

c. Vysvětluji úkoly ve skupině. 

d. Pozoruji činnost žáků ve skupině. 

e. Ukončuji lekci. 

f. Hodnotím fungování skupiny. 

g. Nepodílíme se s asistentem na kooperativním učení. 

17) Vyžadujete od asistenta pedagoga spolupráci na hodnocení žáka? 

a. Ano, pravidelně. 

b. Ano, občas 

c. Ne, nevyžaduji. 

18) Při jakém způsobů hodnocení žáka nejčastěji spolupracujete s asistentem 

pedagoga? 

a. Písemném hodnocení 

b. Slovním hodnocení 

c. Formativním hodnocení 

d. Sumativním (finálním) hodnocení 

e. Známkování (1-5) 

f. Při žádném nespolupracujeme. 


