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Diplomová práce se zabývá problematikou péče asistentky pedagoga o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami na druhém stupni základní školy, respektive nižším stupni víceletého 

gymnázia. Práce má 75 stran textu bez příloh, seznam literatury má 31 položek.  

V teoretické části autorka pojednává téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v běžných třídách, přičemž vysvětluje všechny důležité pojmy a legislativní 

úpravy, které se k tématu vztahují. V závěru stručně představuje výuku občanské výchovy 

v nižším sekundárním vzdělávání. Teoretická část práce je přehledná a úsporná, s využitím 

relevantní literatury pojednává všechny důležité aspekty studované problematiky, přičemž 

uvádí, jak se dané aspekty vztahují k zaměření její práce. 

Pro empirické zkoumání autorka zvolila design vícepřípadové studie. U vybraných 4 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou v péči asistentky a navštěvují nižší sekundární 

vzdělávání (2 různé základní školy a jedno víceleté gymnázium), sledovala přínos péče 

asistentky pedagoga z pohledu samotné asistentky, třídní učitelky, učitelky občanské 

výchovy, podporovaných žáků a rodičů. Jako výzkumné metody byly použity studium 

dokumentace, dotazník, rozhovor a pozorování. 

Ze seznamu dat uvedeném v práci je zřejmé, že se autorce podařilo nashromáždit velké 

množství zajímavých dat. Analyzovala školní vzdělávací programy, výroční zprávy školy, 

individuální vzdělávací plány a zprávy SPC. Ve všech případech získala výpovědi žáků (v 

jednom případě pouze v podobě dotazníku, ve 3 případech provedla rozhovory), výpovědi 

asistentek pedagoga, výpovědi učitelů (ve všech případech provedla rozhovory s třídní 

učitelkou, ve dvou případech i s učitelkou občanské výchovy) a ve dvou případech i 

informace z dotazníku od rodičů žáka. Celkově provedla 13 hodin pozorování. 

Za určitý nedostatek práce považuji příliš úsporný popis získaných informací. Z popisu 

jednotlivých případů není zřejmé, co přesně autorka zjistila pozorováním v hodinách hlavních 

předmětů a občanské výchovy. Stejně tak není zřejmé, jaké závěry jsou založeny na 

výsledcích pozorování a jaké na výpovědích aktérů.  

Nedostatečný popis pozorování jistě přispívá k tomu, že se téma přítomnosti asistentky 

v hodinách občanské výchovy, na které měla být práce původně zacílena, ocitá poněkud na 

okraji práce. Autorka podle mého názoru nedostatečně vysvětluje, jaké cíle by měla občanská 

výchova plnit a proč tyto cíle považuje za natolik závažné, že stojí za to zjišťovat, zda by se 

jich podařilo lépe dosáhnout s asistentem. Pouze okrajově je zmiňováno, že pro některé žáky 

může být prospěšná absence asistentky v hodinách občanské výchovy, neboť se mohou 

svobodněji projevovat. Není ale úplně zřejmé, co by se měli primárně naučit a v čem by 

k dosažení těchto cílů mohla být účast asistentky užitečná, respektive čemu by naopak mohla 

škodit. Na základě deklarovaného zacílení práce jsem očekávala, že práce přinese odpovědi 

na tyto otázky a bude je dokumentovat mimo jiné také pozorováním v hodinách. 

Přes výše uvedené dílčí nedostatky přináší diplomová práce Anny Sedlákové velmi zajímavou 

informaci o práci a postojích asistentek pedagoga a o využití jejich kapacit ve prospěch dětí 



s rozmanitými vzdělávacími problémy v nižším sekundárním vzdělávání. Práce má velmi 

dobrou jazykovou úroveň.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

Náměty k diskusi: 

Jaký byl důvod zacílení práce na občanskou výchovu? Jaké cíle, které byly sledovány 

v pozorovaných hodinách občanské výchovy, by bylo u žáků se SVP možno lépe/hůře naplnit 

za přítomnosti asistentky pedagoga? Jak to přesně plyne z provedeného výzkumu? 

 

Podpis: RNDr. Jana Straková, Ph.D.  


