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Příloha 1.  

Grafy: 

 

Graf 1 Asistent: pohlaví 
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Graf 3 Asistent: věkové rozložení 



 

Graf 4 Učitel: věkové rozložení 

 

Graf 5 Asistent: délka praxe 

 

Graf 6 Učitel: délka praxe 

 

Graf 7 Asistent: kraj působnosti 



 

Graf 8 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?  

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“? 

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. 

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. 



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 

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. 

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? 

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. 

 


