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      Bakalářská páce o rozsahu 45 stran je rozdělena do 5 kapitol. Volba tématu je velmi 

aktuální vzhledem ke změnám, které v současné době probíhají ve školství. Východiskem 

pro zpracování problematiky asistentů na ZŠ jsou osobní zkušenosti autorky.  

      Práce je logicky strukturovaná, nejprve je zpracována problematika osobního asistenta, 

poté asistenta pedagoga, závěr práce tvoří šetření, které tvoří výpovědi asistentů pedagoga. 

     Informace o osobní asistenci začínají krátkou exkurzí do minulosti ve světě a u nás. 

Následuje podrobný přehled informací týkajících se osobního asistenta. Kapitolu 

dokresluje vytyčení požadavků na osobnostní charakteristiky při výkonu tohoto povolání a 

časté chyby v přístupu osobních asistentů.         

    V kapitole o asistentu pedagoga autorka uvádí též vlastní zkušenosti. Především 

pozitivně hodnotím uvedení všech základních i doplňujících právních norem, které 

s problematikou souvisejí. Je citován i aktuální zákon č.82/2015, které upravuje některé 

pasáže Školského zákona z roku 2004. Kromě popisu práce asistenta pedagoga uvádí též 

alternativní formy: asistenta pedagoga v přípravné třídě, romský pedagogický asistent a 

další. 

    Vzhledem k tomu, že (dle autorčiných zkušeností) působí nejvíce asistenti pedagoga při 

žácích s tělesným a mentálním postižením, zařazuje kapitolu věnovanou této problematice.  

     V rámci šetření jsou provedeny rozhovory s 10 asistenty pedagoga. Výsledky 

dotazování tvoří samostatnou podkapitolu, kde autorka shrnuje a interpretuje odpovědi.    

      Autorka prokázala znalost literatury i právních norem vztahujících se k asistenci. 

Protože v této oblasti mnoho literatury není, využívá webových stránek a metodických 

materiálů pro školy. Pozitivně hodnotím chápání vývoje jednotlivých právních norem, 

jejich návaznost i praktické informace pro běžný život ve třídě.  

      

V průběhu obhajoby by autorka mohla zodpovědět následující otázky: 

- Domníváte se, že asistenti pedagoga zvládají svoji práci tak dobře, jak jste uvedla 

na s. 23-25?  

- Existuje statistika o počtu integrovaných žáků a jejich handicapech?  

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě. 
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