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   Aktuálnost tématu vyplývá ze skutečnosti, že se se SPU  v posledních letech 

setkáváme ve školách, zvláště základních, stále častěji a že se jedná o nejčastější 

druh znevýhodnění žáků . Při integraci těchto žáků v běžných školách jim hodně 

pomáhají i asistenti pedagoga. K jeho výběru měla autorka osobní důvod, 

protože pracuje na pozici asistenta pedagoga na ZŠ, kde jsou děti se SPU 

vzdělávány. Zvolené téma se studovaným oborem souvisí.   

   Svoji bakalářskou práci si rozdělila na část teoretickou a praktickou, které jsou 

z hlediska rozsahu stran vyvážené. V 1.kapitole charakterizuje jednotlivé SPU a 

ve 2.kapitole se zabývá základním vzděláváním žáků se SPU. Ve 3.kapitole 

popisuje náplň práce asistenta pedagoga a jeho konkrétní roli na ZŠ v praxi.Dále 

zde uvádí nezbytné kvalifikační předpoklady a legislativní rámec této novější 

pedagogické pozice. 4.kapitola je věnována metodice samotného kvalitativního 

výzkumu, jsou zde vymezeny jeho cíle a hypotéza, popsána metodologie a 

výzkumný soubor. Obsahem 5.kapitoly je přehledná prezentace a interpretace 

výsledků šetření. 

   Autorka si stanovila jako hlavní cíl bakalářské práce zjistit, zda je pomoc 

asistenta pedagoga při výuce pro tři vybrané žáky se SPU přínosná a nakolik se 

změní jejich kvalita práce při vyučování a školní prospěch. Tento cíl splnila. 

Upořádání posloupnosti kapitol teoretické části je logické, předložené informace 

jsou důležité ve vztahu k tématu i cíli práce. Studentka přitom využívá aktuální 

informační prameny ( 15 titulů a platné zákony a vyhlášky ), počet citací a 

odkazů uvedených v textu je přiměřený, citační normu dodržuje, navíc text 

doplňuje vysvětlujícími poznámkami . Výzkumnou část tvoří tři případové 

studie žáků 3.třídy ZŠ se SPU a nárokem na asistenta pedagoga. Jejich strukturu 

si přizpůsobila sledovanému cíli práce. Ke zpracování kazuistik využila 

záznamy z dlouhodobého strukturované pozorování ( v délce 7 měsíců, kdy 

s těmito žáky sama jako AP pracovala ), volné rozhovory s třídní učitelkou a 

speciální pedagožkou, analýzu osobní dokumentace žáků a náslechy 

v reedukačních hodinách. Prezentace výsledků šetření je přehledná, i když mám 

k případovým studiím několik drobných výhrad: 1) obecné informace o 

metodách, formách, pomůckách a způsobech hodnocení uvedených v IVP bych 

zařadila do příloh a ne převážně do K1 a 2) v části očekávané výstupy a výstup- 

ní hodnocení bych výrazněji odlišila průběžné hodnocení, jak žáci plnili 

očekávané výstupy a konečné hodnocení ke konci března a to ve všech 

sledovaných předmětech. V diskuzi autorka neuvádí srovnání výsledků 



vlastního empirického šetření s výsledky jiných průzkumů na dané 

téma.Vyhodnocení cíle práce a hypotézy uvádí až v závěru celé práce. Vlastní 

text práce je vhodně doplněn pěti názornými přílohami.  

   Předložená bakalářská práce má kompaktní strukturu a přiměřený rozsah, její 

formální a jazyková úroveň  je dobrá, v textu je několik překlepů a chyb 

v interpunkci. Studentka svou práci   pravidelně konzultovala s vedoucí práce, 

ale jinak pracovala samostatně. Na práci oceňuji hlavně skutečnost, že autorka 

v praktické části čerpala informace převážně z vlastní dlouhodobé činnosti.  

 Myslím si, že bakalářská práce jako celek má velmi dobré praktické využití. 

Proto bakalářskou práci Anety Pekové doporučuji k obhajobě  a navrhuji 

klasifikační stupeň velmi dobře. 

 

Otázky: 1) Jsou v osobní dokumentaci žáka zakládána i jeho hodnocení práce  

                   AP, jakou mají formu a jak často se píší? 

              2) Zhodnoťte Vaši spolupráci jako AP s třídní učitelkou, speciálním  

                  pedagogem a jednotlivými žáky. 
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