
 

 

Příloha č. 1 – Informační dopis 

 

Vážení rodiče, 

jmenuji se Anna Sedlákováa provádím výzkum pro svou diplomovou práci ve třídě, 

do níž chodí Vaše dítě. Cílem této práce je popsat fungování asistentů ve třídách 

druhého stupně základní školy. V rámci tohoto výzkumu trávím několik 

vyučovacích hodin ve třídě, pozoruji práci učitele, asistenta i žáků. Z pozorování si 

pořizuji poznámky. Nezaznamenávám si však jméno Vašeho dítěte a nepořizuji si 

žádné fotografie ani videozáznamy, na kterých by bylo Vaše dítě. Pokud mi učitel 

poskytne ukázky prací žáků, nebudou na nich uvedena jména dětí. 

Vaše dítě v souvislosti s výzkumem nedělá žádné činnosti mimo běžnou výuku a 

nehrozí mu žádné nebezpečí. 

Dále bych ráda udělala s Vaším dítětem rozhovor, který by sloužil výhradně pro 

mou práci a nebude nikde uveden.  

Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně výzkumu, nebo byste si přáli své dítě z 

výzkumu vyloučit, kontaktujte mě prosím. 

Anna Sedláková 
anna@sedlaci.cz, 721 738 681 

 

Můžete se také obrátit na vedoucího mé diplomové práce RNDr. Dominika 

Dvořáka, Ph. D., Pedagogická fakulta UK v Praze. 

S pozdravem 
Bc. Anna Sedláková 
 

Pokud se vším výše uvedeným souhlasíte, prosím Vás o podpis níže. 

…………………………………………… 

 

       

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 - Otázky pro učitele, žáky se SVP, asistentky a rodiče 

 

• Otázky na asistentky: 

1. Jak jste se k práci asistenta pedagoga dostala? 

2. Jak dlouho v této funkci pracujete? 

3. Máte nějaké předchozí zkušenosti s prací AP nebo je toto Vaše první 

zkušenost? 

4. Máte pedagogické vzdělání? Jaké konkrétně? 

5. Absolvovala jste kurz pro AP? 

6. Pracujete ve škole pouze jako AP? 

7. Jak vnímáte přínos AP v hodinách? 

8. Spolupracujete s rodiči? A jak? 

9. V jakých hodinách (předmětech) vnímáte svůj přínos jako nejužitečnější? 

10. Kde byste ráda byla navíc (v jakých hodinách) a kde si myslíte, že je nejste 

potřeba (že žák to zvládá bez Vás)? 

11. Jak často se stává, že žák/yně nepracuje? Uveďte příklad, i jak se to 

projevuje. 

12. Četla jste IVP žáka/žákyně? Řídíte se jím vy i vyučující? 

13. Jak Vás ve třídě vnímají učitelé? 

14. Spolupracujete s jednotlivými učiteli, při jejichž hodinách asistujete? Jak 

vaše spolupráce probíhá? 

15. Jak Vás ve třídě vnímají děti? 

16. Pracujete také s ostatním dětmi kromě dětí se SVP? V jakém případě se 

zapojujete? 

17. Trávíte se žákem čas i mimo vyučovací hodiny? (přestávky, školní klub, 

školní výlety, atd.)? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Otázky na žáka: 

1. Jaké předměty máš ve škole nejraději? 

2. Co je pro tebe těžší se naučit – jazyky, M, ČJ, D nebo OV? 

3. Vím, že máš v hodinách AP, jak Ti v hodinách pomáhá? 

4. Zkus porovnat hodiny (i pokud tam máš nebo nemáš AP) – OV a ČJ (nebo 

M nebo jiný předmět) 

5. V jakých předmětech myslíš, že je pro Tebe AP výhodou? Kde Ti pomáhá 

nejvíce? 

6. Kde bys AP chtěl/a (v jakých předmětech) a není tam? 

7. Kde naopak myslíš, že bys to zvládl/a bez AP? 

8. Všímá si AP ve třídě jen tebe? 

 

• Otázky na rodiče 

1. Jaké jsou problémy Vašeho dítěte ve vyučování? 

2. Vnímáte AP jako přínos pro Vaše dítě? 

3. Spolupracujete s AP? Jakým způsobem? 

4. Pomáhá řešit AP problémy Vašeho dítěte? (Ve vyučování nebo i jinde) 

5. Spolupracujete s jednotlivými učiteli? Jak? 

6. V jakých hodinách (předmětech) si myslíte, že je AP potřeba a v jakých ne? 

(pokuste se porovnat OV s jinými předměty) 

7. Uvítali byste přítomnost AP po celou dobu vyučování? Máte pocit, že ho 

Vaše dítě potřebuje více (či méně)? 

 

• Otázky na vyučující (OV + TU-třídní učitel) 

1. Jak vnímáte práci AP ve Vašich hodinách? 

2. Kde si myslíte, že je AP nejvíce potřeba (v jakých předmětech) a kde 

naopak není potřeba? 

3. Jaká jsou minima pro splnění předmětů u žáka/žákyně? Odlišná než u 

ostatních dětí? (porovnejte OV a jiné předměty) 

4. Srovnejte prosím hodinu, kde je AP přítomen, a když není. 



 

 

5. Jak žák/yně v hodinách pracuje? 

6. Pracujete jako učitel s něčím speciálním? Připravujete se na hodiny pro 

žáka/žákyni? 

7. Spolupracujete s AP? Jak? 

8. Připravujete pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké speciální 

pracovní listy, pomůcky atd.?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3 - Ukázka přepisu rozhovoru 

J:Já bych se chtěla nejprve zeptat, jak vlastně vnímáte tu práci asistentky ve vašich 

hodinách? 

UC-OV-G:Obecně? No jako obecně určitě pozitivně. Teda zezačátku jsem toho 

jakoby bála, protože jsem nevěděla, jak mi to může tu hodinu narušovat nebo 

nemusí. Na druhou stranu… po několika týdnech to hodnotim jako velmi pozitivní. 

Že to je jako prostě dobrý, jak pro toho člověka, pro kterýho tam ten asistent je tak i 

pro mě, protože… protože nemusim vlastně… Nemusim jako… a teď to nechci říct 

špatně, ale nemusim jako sledovat pozornost jen na toho jediného žáka. Takže 

obecně pro mě jako pozitivně, jako pro učitele.  

J:A je to vaše první zkušenost?  

UC-OV-G:  Je to. Ano. 

J:A teď konkrétně v těch hodinách. Co vlastně ta asistentka v těch vašich hodinách 

dělá? 

UC-OV-G:  Ano. No… když třeba zadám úkol, tak jako navádí. Je to tam takovej 

ten element, když třeba neví, co má jako dělat nebo jako jako zněl úkol, tak úkol 

prostě zopakuje. Navede, zopakuje, pak třeba tady si otevři sešit, tady to přečti, teď 

máte dělat to a to. Taková jako… jako nápomoc člověku, opakování. Nejsem 

v pozici, kde konkrétně můžu ke každýmu jít a zopakovat to znova a pomalu a tady 

si nalistuj a otevři si, to jako není v mejch silách. Takže teda navede toho studenta 

k tomu, co se má dít, co má jako dělat. 

J:Dobře. A dokázala byste uvést příklad, kdy se asistentka zapojuje? 

UC-OV-G:Ano, tak třeba když byla skupinová práce. Že třeba měly jako děti 

rozstříhat papír a dát si to do skupin a teď jako nějak kooperovat. Tak ona je tam ta, 

která řekne, udělej to a to, a sedni si tady k holkám, ke klukům. Takový jako 

vodítko. A teď mě jako nenapadá konkrétně nějaký příklad jakoby… Nebo prostě 

když píšu na tabuli, tak ona je ta která řekne, teď nemáš napsaný tohle a musíš si 

napsat ještě tohle. Nebo i při testech byla hrozná vlastně pomoc jakože když vlastně 

odevzdal ten student neúplný test, tak jsem mu ho vrátila, jestli si nechce ještě něco 



 

 

doplnit, tak asistentka byla právě ta která jako měla čas a prostor na to mu to 

zopakovat a zkus ještě tohle doplnit a tak. A on pak nemusel bejt neklasifikován, ale 

nějak ten test dokončil. 

J:Měla jste někdy pocit, že by nastal problém v porozumění obsahu v občance? 

UC-OV-G:Mám pocit, že ne. Tohle se mi nejeví jako… spíš jako nějakou potřebou 

být jinej, odlišnej… jako vystoupit z davu. Ale s pochopením emocí to jako ne. 

Konkrétní téma nemám pocit.  

J:Máte třeba nějaký minimum, co by si ten žák měl z hodiny odnést oproti 

ostatním? 

UC-OV-G:Jako že bych po něm chtěla míň? Tak to určitě ne. 

J:Takže podmínky má stejný? 

UC-OV-G:Ano, ano. Až na to, že tam má tu pomoc. Ani jinak neboduju testy, 

zkoušení, látku… prostě ne, nijak. Žádná výjimka. A navíc nemá žádnej 

individuální plán, tak nemám potřebu to nějak usměrňovat. Navíc ani sám nepřišel, 

že by něco potřeboval, že by něčemu nerozuměl, že by chtěl něco vysvětlit, že 

potřeboval nějakou úlevu v něčem nebo v nějaký oblasti. Takže ne.  

J:Zeptám se dál osobně, kdybyste měla porovnat… vim, že učíte jen občanku, ale 

kdybyste to měla porovnat, kde si myslíte, že je ten asistent nejdůležitější? 

UC-OV-G:Tak určitě ne na tu osobnost jako třeba občanka, ale jako nevim třeba 

testy, kde je složitější zadání výkladů, ať už je to jazykovej rozbor. Takže třeba 

čeština, jazyky, matika, fyzika… Jo opravdu kde je jako nutný, aby ten výstup byl 

taky na základě toho zadání… Já to nemám v prvním ročníku nastavený, aby to 

bylo těžký. Spíš tak jako, aby věděli, aby vůbec porozuměli tomu, co je člověk, co 

je osobnost. Jako nemám to jako příklad, obsah, výsledek, známka… nemám totak 

nastavený, ani si nemyslim, že je to občanka právě. Ale tam kde je prostě 

danejjasnej výsledek, což u občanky mnohdy není si myslim, tam kde prostě jsou 

záludnější zadání… 

 

 



 

 

J:A myslíte, že jsou předměty, kde by toho asistenta Oliver nepotřeboval? 

UC-OV-G:No já jsem si právě myslela, že třeba ta občanská nauka, ale to se 

ukázalo jako, že se to jeví jako hloupej názor teď už zpátky. Takže myslim si, že 

v tomhle konkrétním případu je dobrý, aby tam ten asistent tam byl. Že vlastně na 

všechny předměty, aby tam byla. 

J:A z jakýho důvodu? 

UC-OV-G:No je tam pro tu jistotu. Je to podpora pro toho učitele. Konkrétně ona 

je tam pro něj, kdyby něco potřeboval. A já naopak mám větší jistotu v tom, že co 

třeba nepodchytim já, tak podchytí ona, co nedovysvětlím, to vysvětlí ona. A že 

když vim, že se nemůžu čtvrt hodiny věnovat jen jemu, tak vim, že je tam ona. 

Takže nemyslím si, že konkrétně by byl předmět, kde by tohleto bylo neefektivní. 

Jako do ostatních hodin nechodim, ale… 

J:Vy jste teď vlastně už naznačila, že jako spolupracujete s tou asistentkou. Jakým 

způsobem ta vaše spolupráce probíhá? 

UC-OV-G:No. Tak před hodinou zjistim, jaký je nastavení, jaká je nálada ve třídě, 

jak teda ten student reaguje, jakej má den, náladu… a potom i po hodině rozebíráme 

jeho reakce, co bylo dobrý a špatný a nějaká ta zpětná vazba. A myslim si, že to 

probíhá celkem efektivně. Takže spolupráce určitě jo. A na tom kolikrát určitě i 

s tavím právě v tý občance, když se třeba dělaj i nějaký citlivější věci. Dělali jsme 

rodinu, náhradní péči, rozvody v hodinách… Tak to si myslim, že se to dotýká 

citlivejch studentů natož teda jako těhle. Je pro mě jako důležitý, když už jdu do 

třídy, vědět, jaký je to nastavení tam, jaká je nálada toho člověka. Jestli po něm 

mám jako chtít nějaký výkony nebo jestli je úplně v nějakým útlumu, že nemá 

smysl po něm jako zbytečně v uvozovkách šlapat, že mě stejně nic jako... 

nevydoluju no. 

J:Takže spíš to probíhá na takový úrovni? Než že byste připravovali pracovní listy 

nějaký? 

UC-OV-G:Mmm, to ne. To jsem jako zatím neměla ani tu potřebu a ani si myslim, 

že jako… nebo takhle… ty výkony nejsou tak nenormální nebo neprůměrný, že 

bych se chtěla jako uchylovat k nějakýmu jako spešl programu. Zatím to nebylo 



 

 

potřeba. I když do budoucna… Zase to bude jiný, už bude třeba právo, politologie a 

mnohdy už to zadání bude náročný. A bude to vlastně jako těžší na pochopení, tak 

je jako možný, že se k tomu jako uchýlím. Že se nějak domluvíme, co bysme dali 

dohromady. 

J:Pak bych se chtěla zeptat, jestli se někdy stalo, že třeba asistentka nebyla 

přítomna a student ano. Zkusila byste prosím ty hodiny porovnat? 

UC-OV-G:No tak z mýho pohledu jako já jsem mnohem víc nervoznější, protože 

po těch událostech… (Oliver utekl z domu a našla ho až policie na stromě 

s mačetou v ruce). Tak jako asi by bylo na místě bejt obezřetnější. A prostě víc 

dávat pozor na ty projevy třeba v tý třídě. Jak spolu komunikujou, jak 

spolupracujou. Tak jsem musela být obezřetnější… pro mě je to jako náročnější, 

když tam není. Ale jako na ten výkon to podle mě vliv nemělo. Ale je pravda, že co 

si jako zase vzpomínám, tak nic tak dramatickýho se nedělo, nic náročnýho, žádnej 

rozbor textu, těžký téma…    

J: A ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc, jestli asistentka ve vašich hodinách 

pracuje i s jinýma dětma? A v jakých případech? 

UC-OV-G:No… hm. Už ano. A teda jako obdivuju i vlastní iniciativu, že to nemá 

tak daný, že jsem tady jen pro jednoho, pro pedagoga nebo kvůli žákovi. A budu se 

teda věnovat jenom jemu. Ale právě když třeba vidí, že… Nebo jako v konkrétních 

případech, to už si ani nevybavim. Že je třeba taky slabší nebo si vyloženě neví rady 

nebo tápe, tak jako… Jako poradila v něčem, myslim nějaký zadání. Nebo třeba 

když děláme nějaký dotazníčky, tak jí jakoby zapojuju, když už tam je. Sem jí to 

nabídla a nebo třeba kdyby jí něco napadlo, co by doplnila, v tý občance to jako jde 

a těžko to pude jako v matematice třeba, že jo. Ale třeba s tou pomocí jsem si 

všimla, že se na ní obrátí jeden nebo dva studenti, který taky docela maj jako potíže, 

nejen jako se třídou, ale vůbec jako se začleněním do kolektivu, že jsou jakoby 

taková outsideři. Nevim to nechciřikat takhle, ale prostě stojej stranou v tom 

kolektivu prostě. To jsem si jako všimla a to je dobrý a jí to jako nedělá problémy, 

ale jinak nemám pocit, že by se na ní obraceli jako i… i ty ostatní studenti. Že třeba 

majnějakej problém, tak to se jako obrátí na mě, ale tohle jsou jako studenti, 

kterýviděj, že nestíhaj, že už jsou třeba úplně mimo, že to třeba řeknu několikrát a 



 

 

oni stejně nevědi. Ale tohle bylo tak jeden dva příklady. A já jsem teda jako ráda, 

mě to nevadí, protože sama učim dva roky a někdy mi ejště něco uniká. Ale jako 

nevim jak to říct, ale normální běžnej student se jako zeptá mě asi, než aby se hlásil 

tam na asistentku.    

J:Tak jo, mockrát děkuju 

UC-OV-G:No není vůbec zač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4 - Vyplněný pozorovací arch z hodiny občanské výchovy   

Datum: 12. 5. 
2015 

Jméno výzkumníka: Anna 
Sedláková 

Jméno učitele/ky:Vyučující OV 

Počet žáků ve 
třídě: 25 

Čas zahájení výuky: 11:45 Škola a třída: škola K 

Třída: 7. třída Název tematického celku:   Vyučovací předmět: OV 
 

Poznámky k vybavení učebny: velká tabule na barevné fixy 

Používaná učebnice, pracovní sešit apod.: sešity, nemají žádnou učebnici 

ASISTENTKA V HODINĚ NENÍ PŘÍTOMNA 

Čas Činnost žáka se 

SVP 

Činnost učitele Činnost třídy Komentáře 

11:45 Vláďa zahodil sešit 

z lavice na zem. 

Kluci před ním to 

udělali také. Dostal 

test a začíná psát 

To samé dívky 

Budeme 

pokračovat 

s funkcí peněz, 

ale nejdříve si 

napíšeme test. 

Test je rozdaný 

pro každou řadu 

v lavici zvlášť. 

Majetek-peníze 

Třída si dává 

pryč sešity, 

nesmějí mít 

podle pokynů 

uč.nic na lavici 

 

11:50 Vláďa chvilkami 

přestává psát a jen 

kouká o ostatních. 

Děvčata píší 

všechny (Naďa, 

Klára i Míša) 

Vláďa se opřel o 

okno. U psaní testu 

neví pořádně, jak 

Uč.to kontroluje 

v třídní knize 

Kluci 

protestují, že 

chyběli a že 

nemohou tedy 

test psát. 

Oproti jiným 

hodinám ještě 

Vláďa v této 

hodině 

nepromluvil, na 

to jak je 

ukecaný 

vždycky. 

Třída je hodně 



 

 

má sedět. Pořád 

sebou v lavici šije 

Hned po 

Dominikovi jako 

druhý odnáší svůj 

test paní učitelce. 

klidná na to, že 

je to už 5. 

Hodina 

 

Čas Činnost žáka se 

SVP 

Činnost učitele Činnost třídy Moje 

komentáře 

12:00 Vláďa si něco píše 

na sešit. A pak se 

ohradí vůči tomu, 

že ho mají kluci 

nechat být, protože 

už test dávno 

odevzdal 

Učitelka 

napomíná 

kluky,aby nechali 

Vláďu pracovat, 

neuvědomuje si, 

že už to Vláďa 

odevzdal 

Třída se ptá, 

kdy už bude 

písemka 

opravená 

Nechte Vláďu 

v klidu psát, 

může mít času, 

kolik potřebuje. 

Naďa odevzdává 

svou práci, když 

ji odevzdávají i 

ostatní. 

12:05 Dívky poslouchají. 

I Vláďa sedí 

v klidu nebo si 

občas něco nakreslí 

do bloku. 

Paní učitelka 

s dětmi probírá 

testy a ptá se na 

správné otázky, 

potom vysvětluje, 

jak to mělo být a 

případně doplňuje 

nějaké 

zajímavosti. 

Všichni už 

odevzdali 

testy. 

Třída odpovídá 

v plénu na 

otázky z testu 

a paní učitelka 

je upřesňuje. 

Jaký majetek je 

Karlštejn a 

rodinný dům? 

Státní a osobní 

majetek. Nejdřív 

se tedy probírá 

test o majetku. 

 



 

 

12:10 Vláďa sedí stále 

v tichosti, na 

žádnou z otázek 

neodpovídá a má 

na hlavě blok, do 

kterého si kreslí 

Momentálně se 

řeší druhý test na 

peníze. 

Děti vykřikují, 

co je a není 

movitý 

majetek 

Jako by chtěl 

být neviditelný. 

12:15 Vláďa si místo do 

sešitu píše na ruku. 

Hraje si 

s kapesníkem, 

který má obvázaný 

kolem palce 

Učitelka vybízí 

k tomu, aby si 

děti vyndaly 

sešity a začaly 

psát k funkci 

peněz. Učitelka se 

ptá, zda si 

můžeme koupit za 

peníze zdraví? 

Děti říkají 

jednohlasně, že 

ne. Ale 

můžeme si 

koupit orgán, 

léky nebo 

prášky. Dá se 

ovlivnit, ale ne 

koupit. 

Peníze 

uspokojují naše 

potřeby a 

můžeme si za ně 

téměř vše 

koupit. 

Čas Činnost žáka se 

SVP 

Činnost učitele Činnost třídy Moje 

komentáře 

12:20 Dívky si píšou. Ale 

Vláďa sedí, má 

otevřený sešit a 

píše si jen něco 

Pí. Učitelka se 

ptá, jestli si 

Vláďa píše, 

protože na sebe 

dost upozorňuje. 

Jde se podívat a 

říká, že fajn, ale 

že to po něm teda 

vůbec nepřečte 

 Peníze jsou 

prostředek 

směny 

 

12:25 Vláďa sedí a něco 

si kreslí do sešitu. 

Uč.upozorňuje na 

hygienu, pokud 

sahají na peníze. 

Je to oběživo, 

obíhají. 

Třída 

jednohlasně: 

Peníze se 

uchovávají v 

bankách 

 



 

 

Příloha č. 5 – Ukázka prací žáků se SVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 - Osvědčení o absolvování vzdělávacího semináře 

 

 

 

 


