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ANOTACE  

Hlavním cílem diplomové práce je nalezení aspekt , které ovlivňují úroveň spolupráce 
mezi t ídním učitelem, asistentem pedagoga a jejich komparace v b žném 
a  alternativním školství.  

Teoretická část diplomové práce je zam ena na teoretické vymezení základní 
problematiky inkluze a integrace. Dále se zabývá vymezením pedagogické profese 
asistenta pedagoga a t ídního učitele.  

Praktická část diplomové práce je zam ena na hledání základních aspekt , které se 
podílejí na spolupráci mezi asistentem pedagoga a t ídním učitelem. Respondenti jsou 

rozd leni do dvou skupin, asistenti pedagoga a učitelé p sobící na prvním stupni 
základních škol. Respondenti jsou dotazováni pomocí dotazník . Na základ  výsledk  
zjišťujeme základní aspekty, které pozitivn  či negativn  ovlivňují práci mezi asistenty 

pedagoga a t ídními učiteli.  
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Annonation  

The main aim of the thesis was to find the aspects which determine the cooperation 

quality between teacher, teaching assistant and its comparison in conventional 

and  alternative education. 

The theoretical part explains the fundamental topics in the inclusion and integration. 

Furthermore, we discussed the teaching assistant and the class teacher's profession. 

In the practical part, the information were gathered based on the answers from the 

survey. The primary respondents were teaching assistants and class teachers of primary 

schools (ISCED 1). Through this, the fundamental aspects of the cooperation between 

teachers and teaching assistants were analyzed. 
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Úvod  

Dnešní moderní doba s sebou p ináší adu zm n. Dochází ke zm nám ve všech 
oblastech lidského života. V oblasti školství tomu není jinak. Snaha společnosti 
o zlepšení podmínek pro osoby se zdravotním postižením se pomalu, ale jist  zlepšuje. 
Osoby s r znými zdravotními, nebo sociálními problémy se snažíme co nejlépe začlenit 
do  v tšinové společnosti. Dochází k ad  pomocí. Jednou  nejzásadn jší a často 
diskutovanou pomocí je inkluzivní vzd lávání. Toto vzd lávání se snaží o vytvo ení 
vhodných podmínek, o co nejlepší začlen ní jedinc , kte í mají p iznaná tak zvaná 
podp rná opat ení. Tato opat ení pomáhají k lepšímu vytvo ení inkluzivního prost edí. 
Podp rná opat ení jsou d lena do n kolika stupň  podle pot eby pomoci.  

Do oblasti podp rných opat ení adíme adu pom cek, redukci učiva, vytvá ení 
individuálních vzd lávacích plán  a za azení dalších pedagogických pracovník . 
Asistent pedagoga je jedno z nejd ležit jších a nejvíce diskutovaných podp rných 
opat ení. Jedná se o pedagogického pracovníka, který se snaží o co nejlepší začlen ní 
osoby se speciálními vzd lávacími pot ebami do vzd lávacího procesu. Tento 
pracovník se setkává s adou postižení, které by m l dob e znát a v d t, jak s nimi 

zacházet. Z toho d vodu je nutné absolvovat speciáln  pedagogické vzd lání. 
Kvalifikace asistenta pedagoga je r znorodá, od kurzu asistenta pedagoga až po studium 

na vysoké škole. Jedná se o velmi zajímavou práci, která ale zároveň pot ebuje určité 
osobnostní p edpoklady.  

Jeden z d vod , proč se autorka p i výb ru tématu diplomové práce zam ila 
na  asistenta pedagoga, je ten, že pracuje n kolik let jako asistent pedagoga. Vždy cht la 
pracovat s d tmi, které pot ebovaly o n co více pomoci než d ti intaktní.  

D ležitá osoba, která se podílí na spolupráci s asistentem pedagoga, je učitel. Postavení 
učitele se od dávných dob značn  zm nilo. Období st edov ku chápalo učitele jako 
určitého propagátora a ochránce scholastických idejí, který je schopen trestat a kárat. 
Postavení učitel  ve společnosti ovlivnil Jan Ámos Komenský. Od této doby došlo 
k rozkv tu samotného školství. Bohužel se školství muselo potýkat s adou 
nep íjemných událostí, ale moudrost zvít zila a nyní se m žeme chlubit tím, že 
vzd lávání je otev ené každému.  

Na vzd lávání p sobí ada faktor , které ho mohou zlepšit nebo naopak zhoršit. 
D ležité je, aby fungovala spolupráce a p átelské klima mezi všemi aktéry vzd lávání. 
Nejčast jšími aktéry v inkluzivním vzd lávání je asistent pedagoga a učitel. Z tohoto 

d vodu autorku zajímalo, jaké faktory se na této spolupráci podílejí a naopak, které 
faktory ji dokážou znep íjemnit. V ad  publikací najdeme spoustu informací, které se 
nám snaží tuto otázku vyjasnit. ůle najdeme stejné informace také v praxi? Toto byl 

druhý d vod, proč se autorka práce zam ila na dané téma. Dále ji zajímalo, zda stejné 
principy spolupráce najdeme jak na b žné škole tak i na alternativní škole. Z toho 

d vodu si  v empirické části vybrala respondenty p sobící na b žné i alternativní škole. 
Cílem diplomové práce je nalezení aspekt , které ovlivňují úroveň spolupráce mezi 
t ídním učitelem, asistentem pedagoga a jejich komparace v b žném a alternativním 
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školství. Tato práce je rozd lena do čty  hlavních kapitol teoretické části a do kapitoly 

praktické části.  

Teoretická část diplomové práce je zam ena na informace a poznatky, které jsou 
čerpány z odborné literatury. Teoretická část se v nuje pojm m a informacím, které se 
vztahují ke vzájemné spolupráci asistenta pedagoga a t ídního učitele.  

První kapitola popisuje d ležité pojmy inkluzivního vzd lávání, inkluzi a integraci. 
N kolik slov je v nováno podp rným opat ením a individuálním vzd lávacím plán m, 

které jsou nedílnou součásti správné inkluze.  

Druhá kapitola se v nuje pedagogické pozici asistenta pedagoga. V této kapitole 
najdeme definici asistenta pedagoga, jeho platové za azení a náplň práce. Každá 
pracovní pozice vyžaduje kvalifikační p edpoklady. Jinak tomu není ani u asistenta 
pedagoga. V jedné podkapitole rozebereme klady a zápory, které tuto pozici 
doprovázejí.  

T etí kapitola diplomové práce je v nována pedagogickému pracovníkovi, učiteli. 
Tato  osoba ve vyučovacím procesu by m la mít vhodné kompetence, které jsou 
st žejním materiálem pro vytvo ení vhodné osobnosti učitele. Dále se zde dozvíme 
o  pracovní náplni, kterou se učitelé ídí a dodržují ji. 

Poslední kapitola se zabývá spoluprací a funkčností mezi ob ma aktéry vyučovacího 
procesu, dále pak faktory ovlivňující každodenní proces.  

Empirická část je v nována kvantitativnímu výzkumu. Snahou výzkumu je nalezení 
vhodných a nevhodných aspekt , které se podílejí na spolupráci. Snaha byla o co 
nejv tší poznatky z praxe. Metodou pro tento výzkum bylo vybráno dotazníkové 
šet ení. Výzkumný vzorek byl rozd len na asistenty pedagoga pracující na b žné 
a  alternativní škole, učitele, kte í p sobí na prvním stupni základních škol b žných 
a  alternativních.  
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Teoretická část  

1 Inkluzivní vzdělávání  
 

Dnešní trendy našeho školství se opírají o dva základní pojmy integrace a inkluze. 

Pojmem integrace se rozumí dle Pr chy etd al.Ě2004, s.87) ,,přístupy a způsoby zapojení 
žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných 
škol.“  Lechta etd al. (2016, s. 34ě udává, že inkluze má sv j p vod v latinském jazyce. 
Vychází z latinských slov ,, inclusion, -onis, f.“, což  znamená ,,p ijetí.“ Bazalová 
(2006, s. 7) definuje inkluzi ,, jako stav, kdy se člověk s postižením rodí do společnosti, 
která akceptuje jeho odlišnost a odlišnost každého svého člena, kdy je tedy normální být 
jiný a takové dítě se rodí do společnosti, která se nad jeho stavem vůbec 
nepozastavuje.“  

V odborné literatu e najdeme adu definic, které tyto pojmy definují. Ve v tšin  p ípad  
jsou definovány jako synonyma. Jejich význam je ale odlišný. Práv  integrace se 

zabývá tím, aby byly odstraňovány bariéry, které brání k začlen ní se do společnosti. 
M že se jednat o bariéry technického rázu. Dále se m že jednat o bariéry v lidském 
myšlení, mezilidských vztazích. Společnost se s tímto pojmem stále více a více setkává. 

Pomocí integrace se lidé učí neodmítat tyto jedince. Snaží se nacházet vhodné 
alternativy, aby začlen ní probíhalo co nejlépe a nejefektivn ji. ĚŠvarcová, 2011ě  

1.1 Historický původ inkluzivního školství až do 
současnosti  

Vzd lávací systém České republiky za posledních 25 let prošel adou zm n. Cíl  t chto 
zm n spočíval ve vytvo ení demokratického a humánního školství. Takové školství, 
které umožňuje vzd lávání všem člen m společnosti. Tento systém vychází z  toho, že 
každý z nás má stejné šance, aby dosáhl takového stupn  vzd lání, které odpovídá jeho 
individuálním pot ebám.  

První náznaky zm n vznikaly v 18. století, kdy byly zakládány první instituce v Evrop . 
Tyto instituce se zabývaly péčí o jedince s r zným postižením. Pozd ji byly zakládány 
instituce, které se zabývaly určitým druhem postižení. Na p elomu 1ř.- 20. století se 
k nám dostaly myšlenky reformní pedagogiky. Zásadní postavení zde m ly proudy 
alternativních škol. Nejznám jší jsou alternativní proudy M. Montessori, která je 
zakladatelkou montessori pedagogiky a zakladatele waldorfského školství R. Steinera.  

Velké nedostatky ve vzd lávání žák  s postižením p inesla doma postmoderny, která se 
objevila v druhé polovin  20. století. Lechta etd al.Ě2016, s. 31ě dokonce udává, ,,že se 
jednalo o hlubokou trhlinu mezi teorií a praxí.“  

Poslední t etina 20. století p inesla velký skok v oblasti technologie, která umožnila 
lidem s postižením určitou úlevu v oblasti komunikace. Jednalo se o brzké za azení 
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alternativní a augmentativní komunikace a vytvo ení ady počítačových systém . 
D ležité také bylo za azení trendu normalizace, který se opíral o to, aby lidé vedli 
normální život, který bude do značné míry podobný majoritní společnosti. M žeme 
mluvit o tom, že to vše se podílelo na vytvo ení trendu integrace, který se datuje do Ř0. 
let 20. století.  

V roce 1řř4 se konala v Salamance konference, která se zabývala speciálním školstvím. 
Heslem této konference byla: ŠKOLů PRO VŠECHNY. V tomto roce byly poprvé 
použity pojmy inkluze či inkluzivní školství. Tím se rozum lo vytvo ení takového 
školství, které nebude mít žádné zábrany ve vzd lání z hlediska barvy pleti, nadání, 
druhu a stupn  postižení či etnika. (Lechta, 2016)  

Od té doby došlo k ad  zm n i v našem školství. Zásadní zm na byla ta, že vzd lávání 
d tí, žák  a student  se zdravotním postižením nebyla pouze otázkou speciálního 
školství. Zapojují se do toho proudu vzd lávání tak zvané integrační trendy a trendy 
inkluzivního vzd lávání. Tyto trendy byly zapojeny do všech typ  škol a  školských 
za ízení. 

Tyto zm ny čerpaly ze zahraničních školských systém , kde m ly již zkušenosti. Jedná 
se hlavn  o zem  jako je Dánsko, N mecko, Velká Británie, Rakousko, Nizozemsko. 

Vychází se z ,, potřeby žít takovým životem, v němž bude respektována a  chráněna 
hodnota a důstojnost každé lidské bytosti. Respektování lidských práv a  svobod je 

základem spravedlivého uspořádání každé společnosti.“ ĚTeplá, 2016, s. 5ě  

Do roku 1řř7 ve t íd  p sobil pouze jeden pedagogický pracovník, tím se myslel učitel. 
P sobení dvou pedagogických pracovník  ve t íd , kde je vzd láváno dít , žák, student 
se speciálními vzd lávacími pot ebami bylo možné od roku 1řř7. Tohoto roku byla 
vydána vyhláška č. 127/ 1řř7 Sb., o speciálních školách a speciálních mate ských 
školách. Jeden z t chto pedagogických pracovník  byl asistent pedagoga Ědále jen ůPě.  
Tato kombinace pedagogických pracovník  ve t íd  byla zlepšena v roce 2005. V tomto 
roce došlo ke zm n  počtu pedagogických pracovník . Zap íčinila se o to Evropská 
unie. Pokud ve t íd  byli vzd lávání žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami, mohli 
zde p sobit až t i pedagogičtí pracovníci, jeden z nich byl ůP. Jedná se o t ídy, kde jsou 
vzd láváni žáci s t žkým zdravotním postižením. ůP je zde za azen proto, aby došlo 
k  podpo ení integrovaného vzd lávání. 

Od roku 2004 naše zem  m la zastoupení v Evropské agentu e pro rozvoj speciálního 
a inkluzivního vzd lávání. Tato významná spolupráce stála za tím, že se zlepšily 
podmínky inkluzivního a integrovaného školství v České republice. Inkluzivní 
a  integrované školství bylo zam ené na d ti, žáky a studenty se speciálními 
vzd lávacími pot ebami. Do této skupiny byly za azeny d ti, žáci a studenti 
se  zdravotním postižením, zdravotním oslabením, sociálním znevýhodn ním, nadané 
i  mimo ádn  nadané, jiných národ  a národnostních menšin, cizinc  a azylant . ĚTeplá, 
2016)  
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Od 1. ledna 2005 nabyla platnost školská legislativa, která veškeré požadavky tohoto 

nového školství do značné míry naplnila. Jedním z nejd ležit jších podp rných 
opat ení, které inkluzivní a integrované školství pot ebuje, je vytvo ení a rozší ení pozic 
asistent  pedagoga. Tato pozice je velmi d ležitá hlavn  u vzd lávání d tí, žák , 
student  s t žkým stupn m zdravotního postižení, dále u d tí, žák , student  
se  sociálním znevýhodn ním a nesmíme zapomenout ani na d ti, žáky a studenty, kte í 
jsou integrování ve školách a školských za ízeních v b žných školách.  

Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy vydalo v roce 2016 ůkční vzd lávací plán 
inkluzivního vzd lávání. Tento dokument je platný do roku 201Ř. Tento plán se zabývá 
podp rnými opat eními pro d ti, žáky a studenty se speciálními vzd lávacími 
pot ebami. Dále obsahuje p esn  statistiky a evidence žák , kte í se vzd lávají 
v inkluzivních t ídách. V t chto t ídách je d ležité vytvo it prost edí, které se snaží 
o odstran ní bariér, které mohou vycházet z aktuálního psychického a fyzického stavu 
jedince.  

B hem inkluze je zapot ebí, aby byla vhodn  uzp sobena t ída. Tím se myslí rozmíst ní 
lavic, židlí, stolu pro učitele, sk íní a koberc . Vše vychází z pot eb žáka. Často se 
v  praxi stává, že žák se speciálními vzd lávacími pot ebami sedí v rohu t ídy, kde 

s  ním pracuje ůP. Učitel si žáka nevšímá, jen mu dává vypracovat úkoly. Od učitele je 
očekáváno, že uzp sobí organizaci vyučování. Osv dčily se netradiční formy výuky. 
Tyto netradiční formy výuky jsou efektivn jší než doposud používaná frontální výuka. 
Jednou z netradičních forem je skupinová výuka. Žáci jsou rozd leni do skupin podle 

r zných kritérií. V t chto skupinách společn  pracují. Dostanou určitý úkol, společn  
se  domluví, jak ho vy eší, rozd lí si úkoly. Dochází zde ke vzájemné komunikaci, 
spolupráci, rozvíjí své sociální dovednosti. B hem práce ve skupinové výuce se každý 
žák n jakým zp sobem zapojí. Práv  proto je tato forma vhodná pro žáky se 
speciálními vzd lávacími pot ebami. Pokud je ve t íd  p ítomný ůP, tak skupinu 
sleduje, ale pokud není pot eba, nezasahuje do ní. Nechává žáky, ať se sami domluví, 
pop ípad  žákovi se speciálními vzd lávacími pot ebami pomohou. ĚŠvarcová, 2003ě   

B hem vyučování jsou využívány aktivizační metody. Umožňují aktivn  se zapojit 

do  výuky. Mezi tyto metody za azujeme diskuze, výukové hry. Pokud jsou tyto metody 
použity ve vyučovacím procesu, je v tšinou zapot ebí pomoci ůP. ůktivizační metody 
jsou cestou k odstran ní stereotyp , oživení probírané látky, zlepšení komunikace 
s  učitelem, pop ípad  s ůP.  

Od roku 2016 došlo ke zm n  v oblasti vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími 
pot ebami. Tím se zabývá vyhláška číslo 27/2016 vzd lávání žák  se speciálními 
vzd lávacími pot ebami a žák  nadaných. Tato vyhláška upravila financování a redukci 
učiva do tak zvaných podp rných opat ení. Podp rná opat ení se člení do p ti stupň . 
Jednotlivý stupeň se určuje podle finanční, pedagogické a  organizační náročnosti. Toto 
rozd lení vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.  
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Školský zákon uvádí základní typy podp rných opat ení, které vycházejí z paragrafu 16 
ods. 2:  

• ,, Poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení, 
• úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání 

a  školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně 
pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího 
odborného vzdělávání až o dva roky,  

• úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 
• použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 

pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých 
osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních 
systémů, 

• úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými 
vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,  

• vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,  
• využití asistenta pedagoga, 
• využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového 

jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob 
poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole 
nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, 

• nebo poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně 
nebo technicky upravených.“ ĚUčitelské noviny, 2017ě  

Podp rné opat ení prvního stupn  má na starost škola. Není k tomu pot eba doporučení 
školského poradenského za ízení, nevztahuje se na n j žádná finanční podpora. 
P íkladem podp rného opat ení, které se vztahuje k prvnímu stupni podp rných 
opat ení, je plán pedagogické podpory. Plán pedagogické podpory je  z izován na p d  
školy. Podílí se na n m tým pedagogických pracovník , kte í jsou vedeni poradenským 
pracovníkem školy. Tím se rozumí speciální pedagog, výchovný poradce nebo školní 
psycholog. Vypracovává se p ed tím, než začala být poskytována podp rná opat ení. 
Podp rné opat ení vyššího stupn  je na odbornících a vztahuje se na n j finanční 
podpora. ĚKendíková, 2016ě 

Práv  jedním z podp rných opat ení je individuální vzd lávací plán, který je více 
popsán v další podkapitole této kapitoly. Dalším d ležitým podp rným opat ení je 
za azována funkce asistent pedagoga. Jedná se o podp rné opat ení, které je za azováno 
do vyššího stupn  opat ení, než je stupeň jedna. Toto podp rné opat ení je více 

rozebráno v kapitole číslo 2. 
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1.2 Individuální vzdělávací plán  
 

Individuální vzd lávací plán Ědále jen IVPě je st žejní dokument pro vytvo ení vhodné 
inkluze žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami do b žného školství. Tento 
dokument je d ležitý pro práci ůP. Podle tohoto dokumentu se vzd lává žák, žáci, 
u  kterých ůP p sobí.  

M žeme o tom dokumentu íci, že je jeden z nejd ležit jších pater pyramidy 
pro  integraci daného žáka. Velmi ale záleží na tom, jak je sestaven, doplňován podle 

individuálních pot eb daného jedince. IVP je základní cestou, jak s daným jedincem 
mají pracovat pedagogičtí pracovníci, učitelé, hlavn  t ídní učitelé a asistenti pedagoga. 
ĚKendíková, 2016ě 

Musíme se také zamyslet nad tím, zda jsou všechny IVP vypracovány tak, jak by m ly 
být. Zda opravdu vycházejí z individuálních vzd lávacích pot eb žáka se speciálními 
vzd lávacími pot ebami či žáka mimo ádn  nadaného. Pokud jsou IVP vhodn  
vypracovány, tak zda jsou také správn  využity v praxi. S tím, aby IVP byly vhodn  
zpracovány, m že pomoci aktuální vyhláška.  

IVP vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími 
pot ebami a žák  nadaných, jedná se o paragraf 3 a 4. Jedná se o dokument, který je 
za azován mezi velmi d ležitá podp rná opat ení. Je za azován do opat ení druhého 
a  vyššího stupn . Samotný dokument IVP má na starost škola, která ho zpracovává. 

Je  zpracován na doporučení, je zasílán školským poradenským za ízením. Dále je 
písemn  podána žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, kte í žádají o to, 
aby žák se speciálními vzd lávacími pot ebami mohl být vzd láván podle IVP. P i    
tvorb  IVP se vychází ze školního vzd lávacího programu. Je za azen do dokumentace, 
která je součástí školní matriky.    

IVP musí škola vypracovat p ed nástupem daného žáka, pop ípad  nejpozd ji 
do  jednoho m síce, kdy žák do dané školy nastoupil, nebo kdy byly zjišt ny speciální 
vzd lávací pot eby. Daný dokument lze upravovat b hem roku podle pot eb žáka. 
(Mertin, 2009)  

Školské poradenské za ízení má na starost sledovat a jednou ročn  tento dokument 
vyhodnotit, zda naplňuje to, co by m l. IVP vychází z pot eb daného žáka. M že 
se  b hem školního roku upravovat, doplňovat.  IVP udává jména osob, které jsou 
zodpov dné za tvorbu tohoto dokumentu, podílí se na n m hlavn  editelé škol. Dále by 
se na n m m l podílet t ídní učitel, výchovný poradce, speciální pedagog, ale také 
samotný asistent pedagoga a pedagogicko- psychologická poradna nebo speciáln  
pedagogické centrum. (Mertin, 2009)  

S tímto závazným dokumentem by se m ly seznámit všechny osoby, které se budou 
podílet na vzd lávání žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami. T mito lidmi se 
rozumí zákonní zástupci dít te, pop ípad  zletilý žák, poradenští pracovníci, asistent 
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pedagoga, učitelé. ůby žák, žáci se mohli podle tohoto dokumentu vzd lávat, je nutný 

písemný souhlas zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka. V dnešní dob  se p i 
vytvá ení IVP vychází z p edem daného formulá e, který je vydán v p íloze č. 2 
vyhlášky č. 27/2016 Sb. Tento dokument škola vyplní. ĚKendíková, 2017ě  

P i tvorb  IVP se nesmí zapomenout na d ležité informace, které musí obsahovat. 
Veškeré d ležité informace udává již výše zmín ná vyhláška. Jedná se o tyto st žejní 
body a informace – pot ebné kompenzační, rehabilitační a učební pom cky, vyjád ení 
pot eby dalšího pedagogického pracovníka, obsah, rozsah a zp sob poskytování 
individuáln  speciáln  pedagogické nebo psychologické péče, cíl vzd lávání, jeho 
časové i obsahové rozvržení učiva, zp sob hodnocení a zadávání a pln ní úkol , návrh 
snížení počtu žák  ve t íd , navýšení finančních prost edk , záv ry speciáln  
pedagogických, psychologických vyšet ení. ĚKendíková, 2016ě 

2 Asistent pedagoga  

Pojem asistent pedagoga je v dnešním školství velmi často skloňován. Jedná se 
o  pedagogického pracovníka, který pracuje s d tmi se speciálními vzd lávacími 
pot ebami.  S tímto pedagogickým pracovníkem se m žeme setkat na r zném stupni 
základního vzd lávání. ůsistent pedagoga je d ležitým činitelem p i vzd lávání žák  se 
speciálními vzd lávacími pot ebami. D ležitá je také spolupráce s t ídním učitelem. 
Bohužel ne vždy tato spolupráce mezi ním a učitelem funguje tak, aby to bylo p íjemné 
a prosp šné pro všechny strany. Tato pedagogická pozice umožňuje zkvalitn ní 
vzd lávání d tí, žák , student  se speciálními vzd lávacími pot ebami.  

ůP p sobí v rezortu, který spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. 

V tomto rezortu je za azován jako podp rná služba:  

 ,, pro děti, žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami vyplývajícími 
ze zdravotního stavu, kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek 
vzdělávané v běžných, mateřských, základních, středních a vyšších odborných 
školách, 

 pro děti, žáky, studenty uvedené v paragrafu 16 odstavce 9 školského zákona 
vzdělávané ve školách, třídách, odděleních a skupinách zřízených podle 
paragrafu 16 odstavce 9 školského zákona.“ ĚTeplá, 2016, s. řě  

Teplá Ě2016ě udává, že ve školním roce 2014/ 2015 bylo v České republice na této 
pozici p ibližn  dev t tisíc osob. Pro p ehled jsou vloženy tabulky, kde m žeme 
sledovat, jak se zvýšil nár st pozic asistenta pedagoga po dobu deseti let. M žeme 
vid t, že nár st v roce 2014/2015 je tém  až o šesti násobek oproti roku 2005/2016.  

ĚTeplá, 2016, s. Řě  
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Tabulka č. 1 Počet asistent  pedagoga pro d ti/ žáky se zdravotním postižením 
v rozmezí školního roku 2005/06 – 2014/15 

 

Zdroj: Teplá, 2016, s. Ř 

Tabulka č.2 Počet zam stnaných asistent  pedagoga pro d ti/ žáky se sociálním 
znevýhodn ním v rozmezí školního roku 2005/06 – 2014/15 

 

Zdroj: Teplá, 2016, s. Ř 

Pozice asistenta pedagoga je za azována mezi základní podp rná opat ení, které nám 
udává vyhláška číslo 27/2016 Sb., o vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími 
pot ebami a žák  nadaných.  AP je zam stnán ve škole nebo ve školském za ízení.  
Vysv tlením tohoto pojmu a jeho pracovních činností se zabývá školský zákon číslo 
561/ 2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném 
vzd lávání a dále zákon číslo 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zm n  
n kterých zákon , v platném zn ní. AP pracuje pod vedením učitele, který jej 
metodicky vede. Dále mu podporu poskytuje výchovný poradce, speciální pedagog, 
školní psycholog a odborníci, kte í pracují ve školských poradenských za ízeních.  

Funkce asistenta pedagoga m že být školským poradenským za ízením doporučena 
nejen po dobu výuky, ale také m že být doporučen i v dob , kdy dít  navšt vuje školní 
družinu, školní klub, nebo podle jeho zájmových činností. Tento krok dop edu si chválí 
hlavn  zákonní zástupci dít te, kte í v dí, že o jejich dít  bude kvalitn  postaráno 
i po skončení výuky. D íve docházelo k tomu, že n které d ti nemohly navšt vovat 
b žné školy. D ležité je si ale uv domit, že záleží na rozsahu pracovního úvazku 
ůP.ĚKendíková, 2017ě  

2.1 Postup pro zavedení pozice asistenta pedagoga  

Pokud dojde k tomu, že škola, školské za ízení pot ebuje zavést pozici asistenta 
pedagoga, m ly by dodržovat tyto zásady. U žáka, který je za azen do oblasti 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Fyzi ké oso y 1588 2132 2923 3450 4044 4771 5386 5966 6863 8155

Přepočte í a 
pl ě 

za ěst a é
1156 1560 2099 2415 2772 3159 3483 3797 4326 5201

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Fyzi ké oso y 235 375 445 467 523 543 565 610 582 718

Přepočte í a 
pl ě 

za ěst a é
215 339,8 405,4 422,3 451,6 459,9 450,6 479,4 444,8 543,6
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podp rných opat ení, pop ípad  dobíhá podle starého za azení v rámci individuální 
integrace, skupinové integrace je pomocí zákonného zástupce zajistit veškerou 
dokumentaci. Tato dokumentace je založena v matrice, nebo v katalogových složkách. 

editel školy žádá o z ízení této pedagogické pozice krajský ú ad nebo ministerstvo. 
K této žádosti dokládá doporučení školského poradenského za ízení. ĚTeplá, 2016ě  

Každý editel školy by si m l uv domit, že pokud do svého pedagogického sboru 
pot ebuje najít vhodného kandidáta na tuto pozici, m l by ji najít práv  on. Není 
p ípustné, aby tuto činnost p ehodil na rodiče dít te, ke kterému byl asistent p id len. 
Pokud pracovník na pozici asistenta pedagoga byl nalezen, je vhodné v zájmu dít te 
p ihlédnout i na názor rodič , zda tato osoba je pro dít  vhodná. Toto doporučení je 
vhodné, protože rodiče znají své dít  ze všech nejvíce. ĚUzlová, 2010ě 

Dalším p edpokladem pro výb r vhodného kandidáta je ten, že asistent pedagoga je 
pedagogický pracovník. Proto by se p i jeho výb ru m lo postupovat stejn , jako když 
se hledá jiná pracovní pozice. Dochází k vypsání výb rového ízení, kdy je asistent 
vybrán z uchazeč , kte í se na tuto pozici p ihlásí. Je vybrána taková osoba, která 
odpovídá nejvíce kritériím, které byly zmiňovány ve výb rovém ízení.  

Výb rové ízení se v tšinou skládá ze dvou kol. B hem prvního kola je poslán životopis 
a motivační dopis uchazeče. Tato část výb rového ízení je velmi d ležitá, protože zde 
m že daný uchazeč zaujmout svými zájmy, ale také s celkovým postojem k této práci. 
Druhá část ízení je zam ená na pohovor. Dochází k vybrání kandidát , kte í vedení 
školy nejvíce zaujali.  

P i daném pohovoru by editele školy m ly zajímat informace, které ve své knize uvádí 
Uzlová Ě2010, s. 4Řě : 

 ,,Motivace uchazeče k práci asistenta pedagoga, 
 jakou má asistent představu o spolupráci s učitelem, o své pozici ve třídě 

a  o  svém místě v týmu, pedagogických pracovníků, kteří uskutečňují 
o  vzdělávání daného žáka,  

 jakou má ochotu k učení se novým věcem, flexibilitu, kreativitu, 
 empatie, schopnost komunikace s dětmi,  
 zda se jedná o člověka, který je odpovědný a spolehlivý,  
 zda ovládá myšlenku inkluze a ví, co to obnáší.“ 

Když editel školy najde vhodného kandidáta pro vykonávání této pozice, m l by 
postupovat podle doporučeného postupu. Od osoby, která byla vybrána na pozici ůP, 
pot ebuje doklad, kde je uvedeno nejvyšší dosažené vzd lání, aktuální výpis z rejst íku 
trest , aktuální léka ské potvrzení. Poté, co jsou veškeré dokumenty odevzdány, 
je  uzav ena pracovní smlouva mezi ůP a školou. V této smlouv  je uvedeno, na jakou 
dobu je smlouva platná, míra p ímé a nep ímé pedagogické činnosti, náplň práce 
a  platové za azení. Z hlediska legislativy se ůP za azují do 4. -ř. platové t ídy. D vody 
za azení do určitého stupn  platové t ídy je uvedeno níže v této kapitole. ĚKendíková, 
2017)  



21 
 

Dalším krokem je seznámit ůP s prost edím, ve kterém bude pracovat, s právními 
p edpisy, školním ádem a bezpečností a ochranou zdraví p i práci. Stanoví se 
kompetence AP ke vztahu k t ídnímu učiteli a dalším učitel m, nejlépe písemn . 
Nejd ležit jší je seznámení s pedagogickými pracovníky a samotným žákem, t ídou, 

ve  které bude p sobit. editel školy by m l umožnit ůP náhled do dokumentace žáka 
se speciálními vzd lávacími pot ebami. Pokud ůP bude pot ebovat konzultaci, 
pop ípad  metodickou podporu, vše mu zajistí. ĚTeplá, 2016ě  

D ležité je si také uv domit, že každý zam stnanec školy by m l mít své pracovní místo 

a prostor, kam m že ukládat své materiály. Tato podmínka m že v praxi znamenat 

určité potíže. Z toho d vodu jsou vytvá eny relaxační t ídy, kde mohou žáci se 
speciálními vzd lávacími pot ebami trávit p estávky, pop ípad  volné hodiny. N kdy 
tyto místnosti jsou používány p i reedukačních činnostech nebo jako místo, kde jsou 
uloženy pom cky a pot ebná odborná literatura. Tyto prostory také slouží jako pracovní 
místo pro asistenty. Bohužel z praxe je viditelné, že takové místnosti na školách chybí, 
což se také m že odrážet p i pracovní činnosti asistenta. ĚUzlová, 2010ě 

Nem lo by se zapomenout na to, že ůP by m l mít svoji školní emailovou adresu, aby 
zákonní zástupci ho mohli kdykoliv kontaktovat, v p ípad  pot eby ešení situací. 
Informace o školní emailové adrese ůP by m ly být na webových stránkách dané školy, 
aby k nim m li rodiče či samotní žáci p ístup. ĚKendíková, 2017ě  

ůsistent pedagoga má stejná práva jako pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci dané 
školy. Má právo si vybrat dovolenou, pokud si dod lává vzd lání, tak také na studijní 
volno. Dalšími právy jsou p ísp vky na sociální a kulturní pot eby, které jsou čerpány 
z fond . Dále m že asistent zažádat o p ísp vek na akce spojené se vzd láváním. 
ĚKendíková, 2016ě 

V praxi se mnohdy nevyužívá, ale je vhodné, aby se AP zúčastňovali t ídních sch zek, 
pedagogických rad, konzultačních sch zek. Tito pedagogičtí pracovníci jsou neustále 
s daným žákem a danou t ídou. Mohou si všimnout takových v ci, kterých si nemusí 
všimnout učitel. To vede k tomu, že poskytnou informace, které mohou být velmi 
d ležité. Dále je doporučeno, aby se účastnili také r zných společenských akcí, které 
škola po ádá – den otev ených dve í, zahradní slavnosti, den pro rodiče atd. ĚBréda, 
2017)  

Tito pedagogičtí pracovníci jsou za azováni do 4.- ř. platové t ídy. Financování ůP 
je  dáno dle krajských normativ . Toto financování se opírá o novelu školského zákona, 
která financování m ní. Financování je dáno datem, kdy bylo danému žákovi 
doporučeno podp rné opat ení asistent pedagoga. Jedná se o období mezi lety 2016- 

2017. Financování je možné dv ma zp soby.  

U žáka, kterému byly vzd lávací pot eby stanoveny do 31.Ř.2016, se odvíjí financování 
vzd lávacích pot eb podle:  
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 krajského normativu, který vychází z toho, o jakého žáka se jedná, tím se 
rozumí, do jakého stupn  vzd lání dochází ĚMŠ, ZŠ, ZŠS, SŠ apod.ě 

 p íplatku, který je závislý na zp sobu integrace žáka a druhu zdravotního 
postižení ĚTeplá, 2016ě    

Pokud podp rná opat ení byla doporučena žákovi se speciálními vzd lávacími 
pot ebami od data 1.ř.2016, dochází k tomu, že finanční prost edky jsou poskytovány 
podle finanční náročnosti, která je dána v p íloze vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

Pro zajímavost je vložena tabulka, která popisuje nápln  práce podle jednotlivých 
platových t íd.  

Tabulka 3 Za azení asistenta pedagoga do platových t íd  

PLATOVÁ 
T ÍDA  

DOSAŽENÉ 
VZD LÁNÍ 

P EHLED ČÍNNOSTÍ  

4 

st ední vzd lání s 
výučním listem nebo 
st ední vzd lání 

P ímá pedagogická činnost spočívá 
v  pomocných pracích zam ené na 
zkvalitn ní společenského chování d tí 
a  žák  nebo student . Dále spočívá 
v  pomocných výchovných pracích 
zam ených na vytvá ení základních 
pracovních, hygienických a jiných 
návyk . 

5 
st ední vzd lání s 
výučním listem 

Provád ní rutinních prací p i výchov  
d tí a žák  nebo student , upevňování 
jejich společenského chování, 
pracovních, hygienických a jiných 
návyk , péče a pomoc p i pohybové 
aktivizaci d tí a žák  nebo student . 

6 

st ední vzd lání s 
maturitní zkouškou nebo 
st ední vzd lání s 
výučním listem 

Výchovné práce zam ené na zkvalitn ní 
společenského chování d tí a žák  nebo 
student . Dále práce zam ené na 
vytvá ení základních pracovních, 
hygienických a jiných návyk . 

7 
st ední vzd lání s 
maturitní zkouškou  

Výklad textu, pop ípad  učební látky, 
a  individuální práce s d tmi a žáky nebo 
studenty podle stanovených vzd lávacích 
program  a pokyn . 
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8 
st ední vzd lání 
s maturitní zkouškou 

Vzd lávací a výchovná činnost podle 
p esn  stanovených postup  a pokyn  
učitele nebo vychovatele zam ená na 
speciální vzd lání, individuální 
vzd lávání nebo specifické výchovné 
pot eby dít te, žáka nebo studenta nebo 
skupiny d tí, žák  nebo student .  

9 

vyšší odborné vzd lání 
nebo st ední vzd lání s 
maturitní zkouškou 

Samostatná vzd lávací a výchovná 
činnost p i vyučování zam ená na 

speciální vzd lávací pot eby dít te, žáka 
nebo studenta podle rámcových pokyn  
učitele nebo speciálního pedagoga. 

Zdroj: Bréda, 2017, s. 11Ř-119 

Daná tabulka udává, že platové podmínky AP. P i plném úvazku se hrubá mzda AP 

pohybuje kolem 9500 – 22 000 Kč. V dnešní dob  v tšina asistent  ale nepracuje 
na  plný pracovní úvazek, což m že být jeden ze závažných d vod , proč je problém 
sehnat vhodného asistenta pedagoga. ĚBréda, 2017ě  

2.2 Náplň asistenta pedagoga   

P i uzav ení pracovní smlouvy mezi asistentem pedagoga a vedení školy je zapot ebí 
také vytvo ení nápln  práce. Pracovní náplň asistenta pedagoga je dána editelem školy. 
Zhotovenou náplň práce by m l asistent dostat v tišt né podob  p i podepsání pracovní 
smlouvy. Vhodné je se na dané náplni dohodnout také s t ídním učitelem žáka, aby 

nastavené podmínky spolupráce vyhovovaly všem stranám, jak danému žákovi, AP, tak 

i samotnému učiteli. Vhodné to je také p i rozd lení kompetencí ve t íd . Náplň práce je 
upravována podle speciálních vzd lávacích pot eb žáka, ke kterému asistent pedagoga 
je p id len. Je tedy individuální. Dále je upravena podle zdravotního stavu žáka a jeho 
individuálního vývoje. Vše vychází ze zprávy školského poradenského za ízení a dále 
z vytvo eného individuálního vzd lávacího plánu. Vhodné je, aby se na tvorb   
individuálního vzd lávacího plánu podílel také samotný AP. Pokud se na daném plánu 
nepodílí, m l by s ním být minimáln  seznámen.  

M že docházet k situacím, kdy ve t íd  je více asistent  pedagoga, v takových situacích 
je nutné vymezit náplň práce pro všechny AP. Kdyby nedošlo k jasnému vymezení 
činností, m že docházet k nedorozum ní p i práci s žáky, pop ípad  k  dohad m mezi 

tím, co má který asistent placené a co nikoliv. ĚUzlová, 2010ě 

Knedlíková (2016, s. 62-63) popisuje základní činnosti asistenta pedagoga, které jsou 
v praxi vykonávány:  

,,Individuální práce s žákem, která má formu dohledu, verbální podpory, do 
vysvětlování, vizuální podpory, a to ve třídě i mimo ní (v případech, kdy je to 
nezbytně nutné),  
pomoc při adaptaci na školní prostředí, například  
- pomoc při rozvoji sociálních dovedností,  
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- pomoc při orientaci v prostoru a čase,  
- pomoc při komunikaci se spolužáky, případně řešení možných konfliktů 

s nimi,  

- zprostředkování komunikace mezi rodinou a školou – dohled nad 

zapisováním úkolů a učiva, pravidelné konzultace se zákonnými zástupci, 
zprostředkování komunikace rodiči a učiteli, vedení vlastních záznamů 
a pozorování,  

- pomoc při komunikaci a navazování sociálních vztahů  
- nácvik a rozvoj různých forem komunikace 

- pomoc při vytváření a rozvoje hygienických návyků  
- zajišťování bezpečnosti žáka (při akcích mimo školu, při přesunech v rámci 

budovy/ budov školy, při některých vyučovacích předmětech či ve školní 
jídelně)  

- pomoc při usměrňování problémového chování žáka (pod vedením 
poradenského pracovníka či terapeuta) 

- zajištění dohledu o přestávkách a volných hodinách  
- zajištění relaxace ve třídě i mimo ni (dle možností školy) 
pomoc při přípravě pomůcek a materiálů pro žáka (pod vedením poradenského 
pracovníka školy či školského poradenského zařízení)  
spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu  
- pozorování chování žáka a jeho analýza  
- sledování studijních výsledků žáka a jejich analýza 

- konzultace výsledků pozorování a učiteli a poradenskými pracovníky. ,,  

Teplá Ě2016, s. 54ě doporučuje obecné činnosti, které by m l ůP vykonávat u žák  se 
zdravotním postižením na základní škole: 

 ,, Podílet se na tréninku úpravy chování,  
 podílet se na rozvoji grafomotoriky,  
 podílet se na výuce znakového jazyka, Braillova písma a prostorové orientace, 
 podílet se při prevenci sociálně- patologických jevů,  
 podílet se na zajišťování speciálně logopedické činnosti,  
 podílet se na speciálně pedagogických metodách výuky čtení, psaní, počítání,  
 podílet se při podpoře smyslového vnímání, pozornosti, koordinace,  

 doprovázet při mimoškolních činnostech, tím se rozumí výlety, exkurze, školy 
v přírodě.“  

P i práci asistenta pedagoga ve t íd  s žákem se speciálními vzd lávacími pot ebami 
je  d ležité dodržovat určitá pravidla. D ležité je znát d vod, proč daný žák je za azen 
do b žné t ídy. Dále tuto informaci vysv tlit rodič m, učitel m a spolužák m. 
Je  nezbytné komunikovat s učitelem a společn  se p ipravovat na hodiny. Jak již bylo 
zmín no, AP by se m l podílet nebo se aspoň seznámit s individuálním vzd lávacím 
plánem. ůP si musí uv domit, že danému žákovi pomáhá se zadanými úkoly, nikoliv je 
za n j vypracovává. Jedná se o jedno z pravidel, které je často opomíjeno. Žák by m l 
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v co nejv tší mí e pracovat samostatn  a v tom by ho m l AP podporovat. Další ze 
schopností je komunikativnost. Je zapot ebí podporovat žáka v rozhovoru. Nem li 
bychom mluvit za n j, neshazovat ho mezi spolužáky. ĚUzlová, 2010ě  

2.3 Klady a zápory v práci asistenta pedagoga 

ada profesí má své klady i zápory. V dnešní dob  se často poukazuje na problémy, 
které se vyskytují mezi profesí asistenta pedagoga a samotnou školou. Nejvíce 
diskutované jsou problémy, které souvisejí se samotnou spoluprací s učitelem.  

Samotní asistenti pedagoga vyzdvihli níže uvedené problémy, které jsou s jejich profesí 
spojené. ůsistenti mají nejčast ji pocity nejistoty a strachu, že pracovní místo ztratí. 
Pokud se stane, že žák, ke kterému je asistent pedagoga zapsaný, odejde ze školy, 
automaticky asistent ztrácí své pracovní místo. Často diskutovanou otázkou spojenou 

s touto pomáhající profesí je systém financování. Platová otázka není nejlepší. Problém 
nastává p i finančním ohodnocení. Nemohou si všichni lidé dovolit pracovat za tak 
nízký plat. V tšinou se stává, že asistent pedagoga nedostane p esn  dané vymezení své 
pracovní pozice. To zp sobuje neshody b hem vzd lávacího procesu, což není p íjemné 
pro asistenta ani pro učitele a samotného žáka. Dále to m že zp sobit omezenou 
komunikaci mezi asistentem pedagoga a učitelem, poradenským pracovníkem. AP není 
považován za rovnoprávného účastníka vzd lávacího procesu u žáka se speciálními 
vzd lávacími pot ebami. Nedostatečná je také informovanost o tom, jak se mohou AP 

rozvíjet své vzd lání. Dále také bývá problém v nedostatečné metodické podpo e, která 
je často pot ebná pro zdokonalení vzd lávacího procesu. ĚBréda, 2017ě  

Problémy, které jsou spojené s touto profesí, necítí pouze samotní asistenti, ale také 
na n  ukazují pracovníci škol, vedení škol, i učitelé. Bréda Ě2017, s. 7Ř-79) poukazuje 

na n které z nich:  

 ,,Nezkušenost se zaměstnáním pracovníků na pozice asistenta pedagoga,  
 nezkušenost s obsazováním týmu souběžně působících pedagogů v jedné třídě,  
 nestanovená nebo nejasně stanovená náplň práce asistenta pedagoga,  
 nesystémové obsazování míst asistentů pedagoga, 
 zaměstnávání nevhodných a nekvalifikovaných asistentů pedagoga,  
 nevhodné využívání pedagoga ze strany rodičů žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 
 problém se zajištěním podpůrných služeb ve školském zařízení, případně v rámci 

zájmové činnosti pořádané školou,  
 nebezpečí zneužívání asistenčních služeb." 

Kendíková Ě2017, s. 41) uvádí nejrizikov jší problémy,  kterými se ůP setkávají ve své 
práci.  

 ,,Nejistota, strach ze ztráty pracovního místa, 
 nízké finanční ohodnocení jejich práce, 
 nejasnosti v oblasti vymezení pracovní pozice AP, 
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 málo konkrétní náplň práce, 
 nefunkční systém komunikace mezi asistentem, učitelem, případně poradenským 

pracovníkem, 
 absence etického a profesního kodexu,  
 nerovnoprávnost ve vztahu AP a učitele, 
 malá informovanost asistentů v oblasti vzdělávacích možností,  
 absence metodické podpory. “ 

Nejčast jší problémy, s kterými se setkávají rodiče žák , jsou ty, že rodiče si p ejí, aby 
jejich dít  m lo podporu této pedagogické profese. Často je jejich p ání odmítáno ú ady, 
školou, nebo není možné obsadit danou pozici kvalifikovaným pracovníkem. 
Opakovan  je problém v samotném financování, protože chybí peníze. M že se také 
stát, že si zákonní zástupci dít te často zam ňují osobního asistenta s asistentem 

pedagoga. Často se zákonní zástupci d tí domnívají, že ůP je ve t íd  od toho, aby vše 
za dít  vykonával. To je ale v rozporu s prací asistenta pedagoga, který se snaží o rozvoj 
sob stačnosti a samostatnosti. D ležité je si uv domit, že práce ůP spadá do oblasti 
vzd lávání, práce osobního asistenta do oblasti sociálních služeb. ĚBréda, 2017ě 

2.4 Předpoklady asistenta pedagoga   
D ležité je si uv domit, že tuto práci nem že vykonávat každý z nás. Musí mít určité 
p edpoklady, které jsou nezbytné pro tuto profesi. AP je pedagogický pracovník, který 
by m l splňovat tyto p edpoklady, aby jeho práce byla plnohodnotná.   

2.4.1 Kvalifikační předpoklady 

Jedním z velmi d ležitých p edpoklad  je kvalifikace. Zákon o pedagogických 
pracovnících udává, že asistent pedagoga musí dodržovat určité kvalifikační 
p edpoklady. ,, Musí absolvovat vysokou nebo střední školu pedagogického směru, nebo 
mít vystudovanou střední či vysokou školu jiného směru a absolvovat kvalifikační kurz 
pro asistenta pedagoga. ,, ĚKendíková, s. 70, 2016) Kvalifikační kurzy lze absolvovat 
na ad  míst v České republice.  

Dalším p edpokladem, který je d ležitý pro uzav ení pracovního pom ru mezi 
asistentem a editelem školy, je léka ské potvrzení, které potvrzuje, že asistent 
je  schopen vykonávat danou práci. Dále by m l doložit doklad o nejvyšším dosaženém 
vzd lání Ěvysokoškolský diplom, maturitní vysv dčení atd.ě, pop ípad  doklad o tom, 
že  si dané vzd lání dod lává. 

Poté, když nic nebrání  uzav ení pracovní smlouvy, je vypracován mzdový účetní 
platový vým r, který asistenta za azuje do dané platové t ídy. Za azení se odvíjí 
od  dosaženého vzd lání, dosažené praxe a podle náročnosti činností, které jsou 
od  asistenta očekávány. Dalším ukazatelem je také výše pracovního úvazku. 
Pedagogickým pracovník m se do platu také započítávají nárokové a nenárokové 
složky. Bohužel situace u asistent  pedagoga není moc p íznivá, u nich se z hlediska 

financování započítává pouze nároková složka. ĚKendíková, 2016ě  
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Další povinností editele školy je každého nového zam stnance seznámit s právními 
p edpisy, interními sm rnicemi (školní ád školy, bezpečnost práce). Poté jsou určeny 
kompetence, které musí asistent dodržovat k ostatním pedagogickým pracovník m. 
P ed samotnou prací by m l editel školy nebo jiný určený zam stnanec seznámit AP 

s žáky, se kterými bude pracovat. Umožní mu načíst dokumentaci žáka se speciálními 
vzd lávacími pot ebami.  

Z d vodu toho, že se asistent pedagoga za svoji pracovní kariéru seznámí s adou 
diagnóz, m l by se s danou diagnózou svého klienta ádn  seznámit. Tyto poznatky 

pomohou p i každodenní práci s daným klientem. Mezi nejznám jší diagnózy, s kterými 
se asistent pedagoga m že v praxi seznámit, pat í: poruchy autistického spektra, 
ůDHD, Down v syndrom, ůDD, specifické poruchy učení, poruchy chování, zrakové 
postižení, t lesné postižení, mutismus, kombinované vady, lehká mentální retardace, 

vývojová dysfázie. Když se na tyto diagnózy podíváme, jsou velmi r znorodé. Sahají 
do  všech obor  speciální pedagogiky. ada publikací i vzd lávacích institucí 
doporučuje asistent m pedagoga se zúčastnit kurz , které jsou zam ené na danou 
diagnózu, s kterou se asistent pedagoga setká u svého klienta. Pedagogičtí pracovníci 
mohou navštívit i r zné vzd lávací akce: seminá e, p ednášky, workshopy, konference. 
V n kterých školách po ádají editelé školení a seminá e pro své zam stnance. V dnešní 
dob  jsou velmi rozší ené vzd lávací akce pomocí moderních technologií. Jedná se 
o  r zné online kurzy.  ĚKendíková, 2016ě 

Velmi d ležité je, aby AP splňoval obecné p edpoklady pro výkon této pracovní pozice. 
Mezi tyto obecné p edpoklady je za azována (Bréda, 2017, str. 68) 

 ,, Bezúhonnost, 
 znalost českého jazyka, 

 způsobilost k právním úkonům,  

 zdravotní způsobilost, 
 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost.,,  

Bezúhonnost je prokazatelná z výpisu evidence Rejst ík  trest . Tento spis by m l AP 

p inést p ed uzav ením pracovní smlouvy. Znalost českého jazyka je nutná prokázat 
tehdy, pokud svoji kvalifikaci získal v jiném jazyce. D ležité je také ovládat jazyk 
klienta. Pokud AP pedagoga pracuje s žákem, který používá jiný jazyk než český, m l 

by tento jazyk také ovládat.  

Podle paragrafu 20, zákon o pedagogických pracovnících Ě563/2004 Sb.ě m že pozici 
asistenta pedagoga vykonávat osoba, která získává odbornou kvalifikaci:  

,, a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd, 

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního 
programu než podle písmene a)  
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 1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 
školou a zaměřeném na pedagogiku, 

 2. studiem pedagogiky, nebo 

 3. absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga 
uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků (dále jen „studium pro asistenty pedagoga“), 

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 
programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, 

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného 
vzdělávacího programu než podle písmene c) a  

 1.vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 
školou a zaměřeném na pedagogiku, 

 2. studiem pedagogiky, nebo 

 3. studiem pro asistenty pedagoga, 

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 
programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, nebo 

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího 
programu středního vzdělávání než podle písmene e) a  

 1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 
školou a zaměřeném na pedagogiku, 

 2. studiem pedagogiky, nebo 

 3. studiem pro asistenty pedagoga. 

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v 
pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, 
ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, 
získává odbornou kvalifikaci  

a) vzděláním podle odstavce 1,  

b) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu 
středního vzdělávání a studiem pedagogiky,  

c) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního 
vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga,  

d) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního 
vzdělávání a  

1. studiem pedagogiky, nebo  
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2. studiem pro asistenty pedagoga, nebo  

e) základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga.“ ĚPortál ve ejné zprávy, 
2017) 

2.4.2 Osobnostní předpoklady  
Další d ležitou složkou p edpoklad  pro výkon této práce jsou osobnostní p edpoklady. 
Je k tomu zapot ebí určité vcít ní se do druhých osob. Mezi základní osobnostní 
p edpoklady udává Bréda (2017) práv  tyto: kladný vztah k d tem, zejména žák m 
se  speciálními vzd lávacími pot ebami, schopnost empatie, komunikativnost, 
spolehlivost, trp livost, schopnost spolupráce. Dalšími osobnostními p edpoklady pro 
tuto profesi jsou kreativita, flexibilita, tvo ivost, schopnost spolupracovat v týmu, 
vst ícnost, laskavost, odpov dnost a d slednost. Osobnost by m la být vyrovnaná 
a  pozitivní.  

AP by m l být schopen vymezit určité hranice ve vztahu k učiteli a dále k dít ti se 
speciálními vzd lávacími pot ebami, spolužák m dít te a rodič m. D ležité je 
vytvo ení správné míry, aby asistent pedagoga nebyl p íliš dominantní pop ípad  
submisivní. ĚUzlová, 2010ě   

D ležité je, aby ůP pracoval také o sv j zevn jšek. M l by mít p im ený vzhled, v ni. 
D ležitá je také psychická a fyzická odolnost, dobrý zdravotní stav. ĚTeplá, 2016)  

Pokud člov k pracuje s d tmi, musí k nim mít vhodný vztah. Osoba, která nemá d ti 
ráda a pracuje s nimi, nem že být pro d ti vhodná. Práv  kladný vztah k d tem je jeden 
z nejd ležit jších p edpoklad , který asistent pedagoga musí mít. D ležité je také 
p istupovat ke všem lidem stejn . Vyvarovat se p edsudk m v či r zným sociálním, 
náboženským či kulturním skupinám. Bez určité schopnosti empatie by práce asistenta 
pedagoga nebyla ta pravá. Práv  lidé, se kterými asistenti pracují, pot ebují určité 
pochopení. D ležitá je také komunikace, jak se samotnými klienty, tak hlavn  s jejich 

rodinami. Práv  rodina je složka, která m že práci s daným klientem velmi obohatit. 
Další složkou je škola, ve které klienti tráví spoustu času. Velmi záleží na t ídním 
učiteli, jak se k situaci s žákem se speciálními vzd lávacími pot ebami postaví. 
Vzájemná spolupráce AP a samotného pedagoga velmi ovlivňuje celkové klima 
ve  t íd , tak v samotné práci daného žáka. ĚBréda, 2017ě  

2.4.3 Etické předpoklady 

ůby práce asistent  fungovala jak má, je zapot ebí, aby dodržovali určitá etická 
pravidla. Tato pravidla by si m l každý pedagogický pracovník velmi dob e 
zapamatovat. Nejhorší je, pokud žák ze školy odchází s k ivdou. To by se nem lo nikdy 
stát. 

Etické p edpoklady by m ly vycházet hlavn  z demokratických hodnot a lidských práv. 
Kendíková Ě2017ě uvádí, že etický kodex asistenta pedagoga vychází z n kolika 
dokument . Jeden z t chto dokument  je Charta lidských práv Spojených národ  
a  Úmluvy o právech dít te. V roce 2012 byla vydána Národním ústavem pro 
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vzd lávání, školské poradenské za ízení a za ízení pro další vzd lávání pedagogických 
pracovník  práce s názvem Spolupráce s asistentem pedagoga. Tato práce se zabývá 
etickými otázkami, kterou jsou pro tuto profesi st žejní.  

Etické chování dodržuje asistent pedagoga jak k samotnému klientovi, tak také 
ke  svému zam stnavateli, koleg m, ke svému povolání a odbornosti, ke společnosti.  

D ležité je respektovat každého z nás. Každý z nás je n čím výjimečný. Nezáleží 
na  tom, kdo jakou má pleť, národnost, pohlaví, v k, mate ský jazyk. M li bychom 
podporovat zájmy daného klienta, ale také jeho rodiny. Práv  zájmy mohou pomoci 
v rozvoji osobnosti. ůP by m l v maximální možné mí e rozvíjet znalosti, dovednosti 

a  zkušenosti klienta. P ednost má pracovní náplň p ed soukromými zájmy. Služby, 
které jsou klientovi p edávány, musí být p edávány v maximální mí e. 

P i dodržování etických pravidel k samotnému klientovi je d ležité respektovat 
a  uplatňovat politická práva a svobody. D ležitá je p edevším svoboda p ístupu 
ke  vzd lávání a právo na stejné šance p i vzd lávání. Každý z nás má právo se 
vzd lávat a my mu to musíme umožnit. P i své práci vede AP žáky k tomu, aby se 

z nich stali lidé, kte í se stanou plnohodnotnými a platnými členy společnosti. Tento 
p ístup musí být ke všem lidem stejný, bez jakékoli diskriminace. Dodržuje se právo 
na  soukromí. Pokud si klienti nep ejí, aby dané informace byly p edávány dál, asistent 
by je nem l sd lovat. Nesmí se ale zapomenout na ohlašovací povinnost, která se 
asistenta pedagoga také týká. Pokud dojde k určitému neprofesionálnímu výkonu 
n kterého z pedagogických pracovník , tak k tomu není asistent pedagoga lhostejný. 
Chrání klienta p ed určitým typem psychického zatížení nebo p ed lidským ponížením.  

Etický vztah ke svému zam stnavateli je postaven na pln ní svých pracovních 
povinností, které vycházejí z pracovní smlouvy. Dochází k respektování vedení školy, 
ale i svých koleg . Se svými kolegy ůP spolupracuje a snaží se o co nejlepší fungování 
v pedagogické činnosti. Dále dochází k respektování mlčenlivosti a nevynášení 
citlivých informací.   

Etická pravidla zam ená na vlastní osobu za azují zvyšování pracovní prestiže, 
zvyšování odborné kvalifikace, používání nových metod a p ístup . Dochází k dalšímu 
vzd lávání. ĚKendíková, 2017ě  

3 Učitel 
,,Tak, jak se měnily společenské požadavky na cíle a formy vzdělávání, jak se 
prohlubovalo poznání procesů výchovy a vzdělávání, měnily se představy o poslání 
učitele.“ ĚDvo áček, 200ř, s. 91)  

V období st edov ku byl učitel chápán, jako propagátor a ochranitel scholastických 
idejí, p ipraven kárat i trestat. Humanistické období znamená lidšt jší společnost, tím se 
projevuje i učitel. Učitel používá lidšt jší metody, ale má menší zájem o obsah učiva. 
D ležitou osobností v historii učitelství je považován J. ů. Komenský, který se snažil 
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o  zm nu školy v tak zvanou dílnu lidskosti. Komenský prosazoval, že učitelství není 
založené pouze na znalostech, ale hlavn  na osobnosti učitele. Období národního 
obrození pohlíží na osobnost učitele s úctou a obdivem. Od začátku st edov ku, až po 
dnešní dobu spojuje učitele společný zám r. Jedná se o snahu p edat generaci práv  to, 
co je v dané dob  považováno za nejlepší. Veškeré v d ní a p edání informací 
poskytnout lidským zp sobem. ĚDvo áček, 200řě  

V dnešní dob  má učitel lepší postavení, než tomu bylo d íve. Učitelské povolání je 

považováno za profesi, která se stará vzd lanost společnosti. Jedná se o st žejní osobu 
p i vzd lávacím procesu. Učitel je výchovným činitelem ve t íd , který podmiňuje žáky 

svými odbornými, pedagogickými ale i morálními kvalitami b hem vyučovacího 
procesu. Učitel by m l být autoritou pro žáky. Tato autorita je dána morálním lidským 
profilem, posiluje se kvalitou všeobecného vzd lání, schopností naučit se nové v ci 
a vychovávat. V dnešní dob  není učitel pouze osoba, která zprost edkovává nové 
v domosti, ale je také organizátorem a poradcem. ,,Předpokladem pro práci ve školství 
je kompetence profesně předmětová, didaktická, pedagogická, diagnostická 
a  intervenční, kompetence sociální, psychosociální a komunikativní, manažerská 
a  normativní, kompetence profesně a osobnostně kultivující a další předpoklady.“ 
ĚRadová, 2010, s. 27)  

3.1 Kompetence a předpoklady učitele  
Pro pln ní své pedagogické činnosti je d ležité, aby učitel splňoval osobnostní 
i  kvalifikační p edpoklady.  

Mezi základní p edpoklady jsou dle Kendíkové Ě2017ě za azovány tyto:  

 Zp sobilost k právním úkon m,  
 bezúhonnost,  
 zdravotní zp sobilost,  
 prokázat znalost českého jazyka Ěpokud český jazyk není jejich mate ským 

jazykem). 

  

Kvalifikační p edpoklady, které musí učitel splňovat, aby mohl vykonávat svou 
pedagogickou činnost, p edepisuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a zm n  n kterých zákon , v platném zn ní.  

B hem studia na vysoké škole je učitel p ipravován na činnosti spojené s výukou 
a  výchovnou prací ve t íd . Učitel se b hem své práce dostává do n kolika rolí. Jedná 
se o roli t ídního učitele, učitele daného p edm tu, kolegy, výchovného poradce, dále do 
role mediátora, krizového pracovníka, poradce, preventisty. V dnešní dob  se často 
používá termín pedagogické kompetence. Kompetence vyjad uje schopnost používat 
své v domosti a dovednosti p i své profesi.  

V učitelské profesi také dochází k rozvoji osobnosti jako u každého z nás. Jedná se zde 
ale o specifický vývoj, který vede k získání pedagogických kompetencí. Do základních 
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pedagogických kompetencí se za azuje odborná znalost a odborn  p edm tová 
kompetence, která je zam ena na danou oblast, které se konkrétní učitel v nuje. Tyto 
kompetence se získávají v pr b hu studia a poté se rozši ují a prohlubují b hem celého 
života.  

Nejd ležit jší kompetencí, kterou by m l ovládat učitel a t ídní učitel jsou takzvané 
všeobecné pedagogické kompetence. K t mto kompetencím se poté p idávají 
kompetence speciální. Pokud n která z t chto speciálních kompetencí chybí, m že 
to  zt žovat samotnou práci pedagoga.  

Mezi základní kompetence, které jsou st žejní pro vykonávání učitelské profese, jsou  

pedagogicko- didaktické kompetence. Tyto kompetence jsou velmi d ležité pro 
vyučovací proces. Pomocí nich je učitel schopen p edávat v domosti žák m. B hem 
p edávání m že docházet k r zným okolnostem, r znorodému rozvrstvení t ídy. 
Na  veškeré situace by m l být učitel p ipraven. Kompetence pedagogická zahrnuje 
zp sobilost učitel  všech praktických cvičení a hodnocení žák . Zam uje se také 
na  využití r zných činitel , kte í se podílejí na výchovn -vzd lávací prost edí.  

V dnešní dob  i v rámci inkluze je d ležité, aby učitel ovládal diagnostiku žák  

z pedagogického hlediska. Pedagog by m l mít znalosti a dovednosti pot ebné k t mto 
činnostem. Již jsou za azovány do kompetence intervenční a diagnostické. Učitel by 
m l ovládat základní sociální patologie, které se mohou u žák , pop ípad  v jejich 

rodinách vyskytovat. Dále by se m l orientovat v problematice žák  se speciálními 
vzd lávacími pot ebami. V dnešní dob  jsou známé adaptační kurzy, školy v p írod , 
kde má učitel možnost, co nejlépe poznat své žáky. Jak jist  víme, na takových školních 
akcí se žáci chovají jinak, než ve školních lavicích. D ležité je, aby učitelé hlavn  t ídní 
učitelé m li možnost své žáky poznat. K tomu je také dobré, aby učitelé m li dostatek 
prostoru, ale i také chuť po ádat r zné mimoškolní aktivity. Tím se rozumí exkurze, 
školní výlety, sportovní kurzy.  

ůby docházelo k optimálnímu a p íznivému klimatu nejen ve t íd , ale také v celé škole 
je vhodné, aby učitel využíval sociální, psychosociální a komunikativní kompetence. 
Učitel by m l být schopen vnímat situace, které jsou pro účastníky vyučovacího procesu 
náročné a um t je vhodn  vy ešit. Učitel často komunikuje se svými žáky, s jejich 

rodiči, s ostatními kolegy, vedením školy, širší společností. D ležité je informace 
p edávat, ale také informace p ijímat. Od učitele se očekává, že bude používat hlavn  
spisovný jazyk. ĚDytrtová, 200ř)  

Jelikož učitel se musí také starat o úkoly, které jsou spojené s vedením složek týkajících 
se žák  a jejich výsledk  b hem vyučovacího procesu, je nezbytné, aby ovládal 
manažerské, organizační a ídící kompetence. Organizační kompetence je velmi d ležitá 
pro t ídní učitele. Vést určitý počet žák , kte í tvo í t ídní kolektiv, není jednoduché. 
D ležité je sledování kolektivu, p edcházení problém m, které by mohly nastat mezi 
spolužáky. Mezi další p edpoklady, které jsou pro výkon této pedagogické profese 
d ležité, pat í psychická odolnost a fyzická zdatnost, dobrý zdravotní stav a mravní 
bezúhonnost. Dále je d ležitá sebereflexe učitele. ĚRadová, 2010ě  
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Čím více se školství rozvíjí, tím se zvyšují také nároky na učitele. Což by se také m lo 
odrazit ve zvýšení kvalit ve výuce na vysokých školách, které se podílejí na vzd lávání 
budoucích učitel . Z t chto d vod  je nutné dodržovat učitelský standard kvalifikace. 
Do tohoto standardu se za azují obecné i specifické p edpoklady.  

V knize od Radové Ě2010, s.2Řě jsou vypsány základní profesní kvality, které by m l 
učitel splňovat.  

 ,,Všeobecné vzdělání, filozofický, vědecký, politický a kulturní rozhled, 
 teoretické a praktické odborné vzdělání,  
 pedagogické vzdělání,  
 součástí pedagogického vzdělání jsou i praktické metodické a didaktické 

dovednosti, 

 rétorické dovednosti.“  

 

D ležité je si uv domit, aby byl učitel schopen svoji práci vykonávat dob e 
a  zodpov dn , m l by mít určitou míru autority. Bez této složky by nebylo možné žáky 
vzd lávat. Pomocí autority se vytvá í vztah mezi tím, kdo vychovává a kdo je 
vychováván. V dnešním školství se tím rozumí učitel a žáci. Ob  role mají mezi sebou 
rovnoprávný vztah, protože každá z t chto rolí má odlišné sociální postavení. Každý 
z  nich má určitou odpov dnost, kterou musí plnit. Učitelova odpov dnost vychází 
z jeho nápln  práce, pracovního ádu a postavení, které zaujímá. ůutorita se stává 
d sledkem odpov dnosti učitele. V tomto smyslu se mluví o formální autorit . Formální 
autorita učitele vyplývá ze společenské role, kterou vykonává. Dalším druhem autority 

je autorita neformální.  
 

ůutorita neformální je d ležitá pro samotnou práci učitele. Jedná se o p irozenou ,,sílu,,. 
Vychází z toho, jaký zaujímají žáci respekt v či učiteli. Učitel by m l pro žáky být silná 
lidská osobnost, která má dostatek znalostí, ale také pochopení. Dokáže žák m pomoci, 
porozum t jim, motivovat je k co nejlepším výsledk m.  
Bohužel se také m že stát a v praxi se to stává často, že učitel si neformální autoritu 
vynucuje nevhodnými p sobením, chováním. Žáci z učitele mají strach, bojí se chodit 
do školy.  
Každý učitel by si m l uv domit, že p irozená autorita je velmi prosp šná, vytvá í 
pozitivní atmosféru b hem vyučování, vytvá í pocit lásky, p átelství, bezpečí a jistoty. 
ĚDvo áček, 200řě  
 

Podle toho na jakém stupni školy učitel p sobí, se mohou rozd lit do n kolika skupin:  

• ,, Učitel mateřské školy 

• učitel prvního stupně základní školy 

• učitel druhého stupně základní školy 

• učitel střední školy.“ ĚKendíková, 2017, s. 4řě   
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Také se m že stát, že učitelé se dostanou na vedoucí pozice, jako je editel školy, 
zástupce editele. Pokud dojde k tomu kroku, musí se splňovat odpovídající kvalifikaci, 
praxi. P i výb ru editele školy se musí uskutečnit konkurz.   

3.2 Osobnost učitele 

V da, která se zabývá osobností učitele, se nazývá pedeutologie. P i zkoumání 
osobnosti učitele se používají dva p ístupy. Jedná se o p ístup normativní a analytický. 
U normativního p ístupu se zjišťuje, jaký by učitel m l být, aby byl p i své práci 
úsp šný. Tento p ístup spolupracuje s deduktivní metodou, jejíž cílem je vytvo ení 
takzvaného ideálu, kterému by se m l učitel p iblížit. ůnalytický p ístup spolupracuje 
s metodou indukce. Cílem je zjistit, jaký je učitel doopravdy a jakými reálnými 
vlastnostmi je vybaven.  

Osobnost učitele lze nejsnadn ji poznat v akčním prost edí, v takových situacích, kdy se 
vlastnosti osobnosti nejvíce projeví. ĚDytrtová, aj 200řě Pojem osobnost lze definovat 

mnoha definicemi. V knize od Radové Ě2010ě jsou popisovány jako celek duševní 
stránky člov ka. Každá osobnost je jedinečná, odlišná. Tvo í ji ada složek, mezi které 
jsou za azovány dispozice, rysy, schopnosti, vlohy, temperament, charakter. Vlohy 
a dispozice jsou vrozené, s nimi se člov k rodí. Další složkou jsou schopnosti, které 
vycházejí z vloh. Jedná se o psychické vlastnosti, pomocí nichž jsme schopni vykonávat 
činnosti. Schopnosti m žeme rozd lit na um lecké, senzomotorické, intelektové. 

ĚRadová, 2010ě  

Učitelé jsou nejst žejn jšími osobami ve vyučovacím procesu. Tím, jak se učitel bude 
chovat b hem vyučovacího procesu, tím se také ukáže, jaká to je osobnost. Ukazuje 
nám sv j vztah k sob , okolí, jeho temperament, názory, návyky. Každý učitel by si m l 
uv domit, že tím, jak se chová k žák m, m že ovlivnit jejich vyučovací proces. T ída, 
která bude mít p ísného učitele, který nic netoleruje, nebude spokojená. M že se proti 
n mu vzbou it, nebo se z ní m že stát ustrašená t ída, která se do školy v bec net ší. 
Chaotický učitel m že dovést t ídu k nejistot  a ned v e. Pak se t ída m že stát 
nejistou a nev it si. D ležité je, aby učitel b hem své práce byl d sledný, stanovil si 
jasná pravidla, respektoval osobnost každého žáka. 

Mezi základní vlastnosti, kterými by m l být učitel vybaven, pat í: 

 Kreativita, 

 empatie,  

 d slednost, 
 ctižádost, 
 lidskost, 

 spravedlnost, 

 láska k žák m.   
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Aby se z učitele stal opravdu dobrý učitel, nem ly by mu být cizí tyto dovednosti: 

 Schopnost p ipravit prost edí, 
 být pozorovatelem a pomocníkem,  
 vcítit se do druhých,  
 pracovat s emocemi,  

 být up ímný, otev ený,  
 vnímat sebe ale i okolí,  
 mít p edstavivost,   
 poučit se ze svých chyb.  

 

Učitelé si mohou být podobní z r zných hledisek. Jedním hlediskem m že být míra 
motivace a styl práce. V roce 1ř4ř byla vypracována typologie učitele z hlediska jeho 

osobnosti. O tuto typologii se zasloužil švýcarský psycholog Christian Caselmann. 
Caselmann se zam il na učitelskou profesi z hlediska vyučovaného oboru a osobnosti 
žáka. Pedagog, který se více zam uje na p edm t, než na osobnost žáka, je nazýván 
logotrop. Tento učitel velmi dob e zaujme žáky o sv j p edm t a je dobrým v teorii 

a  didaktice. Naopak pedagog, který se více zam uje na samotného žáka, než na 
p edm t, byl pojmenován paidotrop. Tento učitel se charakterizuje mate ským vztahem 
k žák m a zam ením se na problematiku mládeže. ĚDvo áček, 200řě  

Další typologií, pomocí které m žeme rozd lit osobnost učitele, je typologie podle 

p evažujícího stylu ízení. ĚDvo áček, 200řě 

 Autokratický učitel je také nazýván despotický, p ehnan  autoritativní. 
Charakterizuje se dominantním postavením ve t íd , často kontroluje žáky, 
trestá, napomíná. Myslí si, že je neomylný. S žáky se moc nebaví, nesnaží se 
o  jejich samostatnost a porozum t jim.  

 Liberální učitel je učitel, který je ve svém stylu ízení opakem učitele 
autokratického. Žáci mají hodn  volnosti, vyučovací proces se vytrácí. Učitel se 
vyhýbá konflikt m, nechce nic rozhodovat.  

 Integrativní styl také nazýván demokratický, sjednocující. Tento styl je 
považován za optimální. Pedagog se žáky komunikuje, nebojí se s nimi 

diskutovat. Podporuje žáky v jejich samostatnosti a iniciativ . Má vhodn  
nastavená pravidla. Snaží se žáky vyslechnout, pokud mají n jaké problémy. 
Podporuje t ídu jako celek.  
 

3.3 Náplň práce učitele  
Stejn  jak je tomu u ůP tak i učitel na základních školách podepisuje p ed vstupem 
do  zam stnání náplň práce. Náplň práce vytvá í editel školy. editel školy učitele 
o  pracovní náplni musí informovat, vysv tlit mu jednotlivé body. Pokud učiteli je n co 
nejasné, nebojí se editele zeptat. Pokud nemá ani jedna strana k náplni výhrady, nic 
nebrání k jejímu podepsání. Od té doby je učitel povinen náplň práce dodržovat.  
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Než dojdeme k samotné náplni práce učitele, je d ležité si uv domit, že p ímá 
vyučovací povinnost učitel  je dána na ízením vlády. Tím se rozumí počet hodin, které 

učitel stráví ve vyučovacím procesu. Pokud bychom se bavili o učiteli v mate ské škole, 
tak tato p ímá vyučovací povinnost je kolem 31 hodin týdn , u učitel  základní škol se 
pohybuje na 22 hodinách týdn , u učitel  st edních škol je to 21 hodin týdn . Do této 
p ímé pedagogické práce se p ipočítávají další hodiny Ěp ípravy, t ídnictví, dozoryě. 
ĚKendíková, 2017ě  

Funkce učitel  na jednotlivých stupních školy jsou r znorodé. Učitelé, kte í p sobí na 
druhém stupni základní školy nebo st ední školy se zam ují hlavn  na p edm t, který 
mají vystudovaný. Jedná se o takzvané aprobace. P íkladem učitelské aprobace je 
zam ení se na český jazyk- občanskou výchovu. N kte í učitelé dále plní funkci 
t ídního učitele.  

Z d vodu zam ení se na asistenty pedagoga a učitele na prvním stupni, je samotná 
náplň učitele zam ena na učitele p sobící na prvním stupni základní školy. Na prvním 
stupni v tšinou dochází k tomu, že učitel vyučuje všechny p edm ty, které jsou 
obsaženy ve školním vzd lávacím plánu. Další funkcí učitele se stává t ídnictví, kdy 
učitel vede vlastní t ídu. V dalších odstavcích se zam íme na náplň práce, kterou musí 
vykonávat t ídní učitel. Ten se nejvíce dostane do kontaktu se žákem se speciálními 
vzd lávacími pot ebami.  

Náplň práce t ídního učitele je velmi rozmanitá. Málo kdo z nás si uv domí, co vše mají 
na starost t ídní učitelé. V dnešní dob  je mnohdy ečeno, že učitelé ned lají nic jiného, 
než jen papírují. ůno, práv  jedna ze základních náplní práce t ídního učitele je vedení 
n kolika dokument .  Mezi st žejní dokumenty, které má t ídní učitel na starost je t ídní 
kniha, matrika, katalogové složky, školní ád. T ídní kniha je  povinný školský 
dokument, s kterým pracuje dnes a denn . ,, Třídní kniha má podle výslovného 
ustanovení  § 28 školského zákona obsahovat průkazné informace o poskytovaném 
vzdělávání a jeho průběhu.“ ĚBréda 2017, s. 14) Obsahové náležitosti tohoto 
dokumentu nejsou dány ve školském zákon , ani nikde jinde. V praxi se jedná o knihu, 
která slouží jako dokument jednotlivých t íd, kam se udává obsah i pr b h vyučování, 
absence žák . V dnešní dob  m že být t ídní kniha vedena papírov  nebo elektronicky. 
Papírová t ídní kniha se musí uchovávat, je archivována. V tšinou jsou uchovány 
ve  školním archívu.  

T ídní učitel také má na starost katalogovou složku. Jedná se o dokument, kde jsou 
zapisovány veškeré informace o žácích. O veškerých informací, které se b hem 
školního roku udály ve vyučovacím procesu.  

Dalším významným dokumentem, kterým se ídí t ídní učitel, je školní ád, který 
vymezuje práva a povinnosti žák , rodič  a pedagog . T ídní učitel musí mít u sebe 
vždy a za každých okolností rozvrh hodin a školní ád. T ídní učitel s tímto 
dokumentem pracuje celý školní rok. Tento dokument udává žák m pravidla, kterými 
se musí ídit. Pokud dojde k porušení pravidel, t ídní učitel z n ho m že čerpat a znova 
žák m pravidla p ipomenout. 
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Další činností učitele je dohled na žáky. Tím se rozumí to, že pedagogický pracovník 
podle rozpisu dohlíží nad žáky. Dohled probíhá b hem vyučování, o p estávkách, dále 
b hem p echázení žák  mezi jednotlivými budovami škol, do školních jídelen, školní 
družiny. Také dohlíží nad žáky b hem školních exkurzí, výlet . ĚBréda, 2017ě  

Další d ležitou činností je ízení vzd lávání a výchovy ve t íd . V p ípad , že se 
ve t íd  objeví zásadní problém, t ídní učitel informuje vedení školy a následn  
informuje zákonné zástupce žák . Vytvá í takové podmínky pro žáky, aby docházelo 
k maximálnímu rozvoji psychickému i sociálnímu.  

Sleduje mezilidské vztahy ve t íd , pokud dojde k n jakému problému, dochází k jeho 

vy ešení. Zabývá se d tmi, jak mimo ádn  nadanými, tak i d tmi, které pot ebují v tší 
péči. Spolupracuje s dalšími členy pedagogického sboru, p evážn  se speciálním 
pedagogem, výchovným poradcem, školním psychologem. Nebojí se konzultovat se 
svými kolegy problematiku jednotlivých žák  ve t íd . 

D ležitou součástí pedagogické práce je také organizace Do této složky spadá 
organizace konzultačních hodin pro rodiče, organizace t ídnických hodin. Zam uje se 
na pokyny, které vydává vedení školy. N kolikrát do roka p ipravuje a vede t ídní 
sch zky pro rodiče.  P ipravuje mimoškolní aktivity pro žáky, pop ípad  pro rodiče. 
Zabývá se také volbou t ídní samosprávy. Žáci, kte í jsou zvoleni, mají na starost adu 
r znorodých činností. D ležité je také stmelování t ídy, na kterém by se m l učitel 
aktivn  podílet.  

Zodpovídá za majetek a po ádek v dané t íd . Práv  on je ten, kdo dává určitý estetický 
vzhled dané t ídy. Na r zných školách si m žeme všimnout r znorodosti vyzdobených 
t íd. Více vyzdobené t ídy m žeme spat it na prvním stupni. Učitel kontroluje, zda žáci 
mají pot ebné učebnice. Tato činnost se spíše odehrává na základních školách a nižších 

stupních víceletých gymnázií. T ídní učitel má zodpov dnost za didaktickou techniku, 
která je v jeho t íd .  

Velmi d ležitou činností, která je v popisu práce t ídního učitele je bezpečnost a zdraví 
žák . Do této oblasti je za azováno poučení žák  o bezpečnosti a ochran  zdraví p i 
práci. Veškerá zodpov dnost za bezpečnost a zdraví žák  spadá do kompetence editele 
školy a na učitelích dané školy je, aby tato pravidla žák m dostatečn  p iblížili. Proto je 

velmi d ležité neustále d tem, žák m, student m opakovat, jak se mají chovat, co 
mohou a nemohou d lat. D ležité je provád t poučení a zaznamenat je do t ídní knihy.  

Každá škola by m la mít školního metodika prevence a výchovného poradce. Nesmíme 
také zapomenout na to, že t ídní učitel musí spolupracovat se školním metodikem 
prevence a výchovným poradcem pokud objeví u n kterého z žák  projevy nebo signály 
týkající se rizikového chování. ĚOperační fond Praha, 2017ě  
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4 Spolupráce asistenta pedagoga a učitele  
 

Učitel ale také ůP jsou st žejní pedagogičtí pracovníci, kte í se snaží o vytvo ení 
optimálního vzd lávacího prost edí pro integrovaného žáka. Proto je zapot ebí vhodné 
spolupráce a respektování odlišností, navození pozitivní atmosféry. Nemén  d ležité je 

zajišt ní individualizace výuky podle vzd lávacích pot eb žák . K tomu je zapot ebí 
neustálé spolupráce jak s odborníky tak vytvo ení týmu, který bude podporovat 
inkluzivní vzd lávání.  

Týmová spolupráce je špička pyramidy pro vytvo ení kvalitního vzd lávání žák  se 
speciálními vzd lávacími pot ebami. Do tohoto týmu je za azován t ídní učitel, poté 
další učitelé, kte í se podílejí na vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími 
pot ebami, školní psycholog, speciální pedagog a zástupce školského poradenského 
za ízení, který má daného žáka ve svém za ízení na starost. D ležitým článkem je také 
asistent pedagoga, který se aktivn  zapojuje do vzd lávacího procesu a je rovnocenným 
členem týmu.  Nesmí se zapomenout také na spolupráci s rodinou, která do tohoto týmu 
m že vnést zajímavé post ehy a informace. ůktivn  by se m l do inkluzivního týmu 
p idat editel školy. editel má odpov dnost za sestavování individuálního 
vzd lávacího plánu a dále za kvalitu a pr b h inkluzivního vzd lávacího procesu.  

Všichni členové týmu se společn  a zodpov dn  domlouvají na vytvo ení optimálního 
prost edí pro žáka, který má p ijít do školy. V prvé ad  získávají, co nejvíce informací 
o žákovi, jeho pot ebách. Podle toho dojde k sestavení individuálního vzd lávacího 
plánu. Než samotný žák p ijde do školy, je zapot ebí upravit prost edí tak, aby bylo 
optimální pro vzd lávání. Pop ípad  vytvo ení či zakoupení speciálních pom cek pro 
vzd lávání. D ležité je se zamyslet nad rozestavením učebny, osv tlením, barvou 

nábytku, st n. Vždy se musí vycházet ze zdravotního postižení integrovaného žáka. 
Tým by se m l domluvit na vzd lávacích postupech, formách práce s žákem, aby každý 
člen k integrovanému dít ti p istupoval stejn  a správn  podle individuálních pot eb. 
ĚUzlová, 2010ě  

St žejní osobou ve vzd lávání začlen ného žáka je t ídní učitel a další vyučující, kte í 
v dané t íd  učí. Podle pokyn  učitele pracuje ůP. Vhodné je, aby samotný ůP vyvíjel 
vlastní iniciativu, p ínosní je aktivní p ístup obou osob, jak ůP, tak učitele. 
Pro správnou komunikaci mezi t mito dv ma činiteli, je zapot ebí dostatečná 
informovanost a ádn  vymezené kompetence.  

D ležité je, aby si učitel a ůP p edávali informace, od rodič  d tí, samotných d tí, nebo 
jiných pedagogických pracovník . ůby nedocházelo k tomu, že d ležité informace 
nebudou p edány. Vhodné jsou pravidelné sch zky, kde se konzultují výsledky daných 
prací. Podle výsledk  dochází k další práci s daným žákem, domluvení se, jak se bude 
pracovat, jaké metody, formy budou ve vyučování používány. Pokud bude komunikace 

v t chto oblastech zaostávat, m že dojít k zhoršení samotné spolupráce mezi ůP 
a učitelem, ale hlavn  o zhoršení výsledk  žáka. Nesmí se stávat, že by učitel a ůP 
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používaly odlišné metody, p ístupy. Jakákoliv zm na se m že negativn  podepsat na 

psychickém ale i fyzickém stavu žáka.  

Dále by se m li společn  domlouvat a vymýšlet nám ty na didaktické pom cky, které 
mohou žákovi zp íjemnit, zjednodušit vyučovací proces. ůP by m l být tvo ivý, 
kreativní, vst ícný. Vhodné je pokud se ůP a učitel navzájem doplňují.  

4.1 Negativní aspekty spolupráce  

Každému z nás se stalo, že s n jakým člov kem se nám pracuje lépe a s jinými h e. 
Takové pocity jsou naprosto normální. Nem že si každý člov k rozum t s každým. 
Pokud se to stane v zam stnání, je nutné s tímto problémem pracovat. Nem žeme 
od  každého učitele a ůP chtít, aby se z nich stali nejlepší p átelé. Tato myšlenky by 
byla krásná, ale bohužel nereálná. D ležité je vyvarovat se chybám, negativním 
aspekt m, které mohou tuto spolupráci ješt  více zhoršit. V odborné literatu e najdeme 

adu problém  mezi spoluprací ůP a učitele. M li bychom se ale snažit o to, aby 

docházelo k jejich odstran ní a napravení.  

Uzlová Ě2010ě udává základní p ehled t chto negativ, které se vyskytují u učitel : 

• Učitel nep edstaví zbylému pedagogickému sboru daného asistenta. 
To  zp sobuje, že na ůP je nahlíženo, jako na cizího člov ka, který se 
pohybuje ve škole.  

• D ti ve t íd  nejsou seznámeny s ůP, nev dí, proč tato osoba v jejich t íd  
je.  

• Nedojde k rozd lení kompetencí, postavení, stanovení spolupráce mezi nimi.  
• Učitel neinformuje ůP o obsahu dané hodiny. ůP neví, co se bude probírat, 

jak bude vyučovací hodina probíhat.  
• Veškerou práci se začlen ným žákem má v rukou ůP. Sedí spolu na určitém 

míst  ve t íd  a pracují jen spolu. Učitel si jich nevšímá.  
• ůP pracuje s celou t ídou sám, bez dozoru učitele.  

B hem spolupráce se dopoušt jí chyb také ůP. Na nejčast jší chyby upozorňuje Uzlová 
(2010). Jednou z nich je, že opakovan  zasahuje ůP do hodin učitele. Tím m že 
negativn  ovlivnit jeho autoritu. Dochází také k negativnímu vyrušování, které m že 
integrovaného žáka vyrušit od soust ed ní. ůP kritizuje práci učitele, metody a formy 

práce, které učitel používá. D ležité je, aby si ůP uv domil, že učitel m že ud lat 
n jakou chybu. Tak by na chybu m l upozornit, ale takovým stylem, aby nedošlo 
k narušení hodiny a znehodnocení autoritu učitele. To se m že stát, nikdo z nás není 
dokonalý. 

Bohužel se také m že stát, že ůP negativn  mluví o učiteli p ed d tmi nebo rodiči. 
K takovým situacím by nem lo docházet. Dojde ke zhoršení postavení učitele. Lepší 
varianta by byla íci učiteli v ci, které se ůP nelíbí. V takový okamžik by mohlo dojít 
k vyjasn ní nesrovnalostí, pop ípad  najít kompromis, který dokáže nep íjemné v ci 
odstranit.  
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Dalším negativním aspektem m že být pasivita ůP. ůP je b hem vyučování a  pln ní 
svých povinností pasivní. Čeká na p esné povely učitele. Není schopen, nebo ani nechce 

ud lat práci navíc. Není tv rčí, nevymýšlí nové činnosti. Také se stává, že ůP je 
nespolehlivý p i pln ní svých povinností.  Pokud takový ůP ve t íd  je, tak určit  
nezjednodušuje práci učiteli. Učitel se na n j nem že spolehnout, musí ho neustále 
hlídat a íkat, co má v daný okamžik d lat.  

 

4.2 Seznámení asistenta pedagoga s dětmi a kolegy  
P ed samotným vstupem do pracovního procesu by se m l AP seznámit s prost edím 
školy, s ostatními pedagogickými pracovníky, se žákem, rodiči a celou t ídou.  

Pokud d ti nev dí, proč ůP je v jejich t íd , m že docházet k ad  nep íjemností. 
Mohou považovat jeho p ítomnost ve t íd  za zbytečnou, ba dokonce nespravedlivou 
pro n  samotné. Mají pocit, že pouze jeden žák je ve výhod . To se také m že stát 
nep íjemné i pro daného žáka, m že docházet ke slovnímu či fyzickému napadání. AP 

nemusí být považován za autoritu a m že docházet k posm šk m na jeho osobu. Žáci 
mohou být drzí.  

Proto je d ležité si uv domit, že je vhodné funkci ůP ve t íd  vysv tlit. íci žák m, jak 
ho mají oslovovat, že se na n j mohou spolehnout, i když se jim n co d je, nemusejí se 
bát za ním p ijít.   

D ti jsou velmi vnímavé a citlivé. Pokud vycítí, že vzájemný vztah mezi ůP a učitelem 
je pozitivní, učitel ůP respektuje, tak to samé dochází i mezi t ídou a ůP. Naopak 
pokud učitel ůP kritizuje, podceňuje, p ehlíží, tak nemusí docházet k tomu, že t ída 
bude ůP p ijímat a respektovat.  

Další problém m že nastat p i negativním zapojení ůP do t ídního kolektivu. T ída 
nep ijímá ůP, tak m že nastat problém také se zapojením začlen ného žáka. ůP je 
st žejní osoba, která by m la pomoci žákovi se začlen ním.  

Pokud t ída nemá problémy se zapojením ůP mezi sebe, m že docházet k ad  pozitiv, 
které m žou t íd  pomoci. P í ešení nep íjemných skutečností, které žáci necht jí íci 
učiteli, mohou je sd lit ůP. Společn  mohou trávit exkurze, výlety, školy v p írod .  

Problém, který m že ohrozit vhodnou komunikaci a spolupráci mezi učitelem a ůP je 
ten, že učitel si nep eje, aby b hem jeho vyučovacích hodin ve t íd  byl. Mohou se tyto 
problémy objevit, hlavn  u pedagog , kte í ve školství pracují adu let. Jeden z d vod  
proč tomu dochází je ten, že funkce ůP není v našem školství dlouho. Jedná se 
o  pom rn  mladou pozici. Učitelé nev dí, jak s ním spolupracovat.  

S nar stajícím časem, se ale tato informovanost zlepšuje. Je stále více diskutována. 
V  dnešní dob  vychází ada odborných publikací, které na tuto problematiku ukazují.  
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Kendíková Ě2017ě udává, že vzájemná spolupráce a komunikace mezi asistenty a učiteli 
se více da í na prvním stupni základní školy. Jeden z hlavních ukazatel  je ten, že ůP je 
ve styku s menším počtem učitel , kte í ve t íd  p sobí. V tšinou se jedná o spolupráci 
pouze s t ídním učitelem. Tím pádem jejich práce je čast jší, intenzivn jší. Jsou schopni 
se více poznat, vyjít si vst íc, více poznají jednotlivé žáky.   

Dále se také m že stát, že si ůP a učitel nesednou, jak lidsky tak profesn . Pokud se tak 

stane, a bohužel se to stává často, je nutné tento problém vy ešit. O této situaci by se 

m lo dov d t vedení školy a snažit se ho n jak vy ešit. V nejhorším p ípad  by m lo 
dojít k personální zm n , aby tím netrp la t ída, hlavn  samotný žák/ žáci.  

Vychovatelé školní družiny, pop ípad  školního klubu jsou další pedagogičtí 
pracovníci, kte í by m li spolupracovat s učitelem, ale také s ůP. I tyto osoby pracují se 
žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami. Jedná se o období po vyučovaní. 
V  n kterých p ípadech dochází k tomu, že ůP plní také funkci vychovatele školní 
družiny. To m že být pro samotného žáka pozitivní v tom, že si nemusí zvykat na další 
osobu. Daná osoba ví, co daný žák pot ebuje. ůle p ináší to i adu negativ. Osoba, která 
vykonává funkci ůP i vychovatele školní družiny, je s daným žákem i danou t ídou 
neustále v kontaktu.   
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PRAKTICKÁ ČÁST  

5 Charakteristika výzkumu  
V dnešní moderní dob  dochází k modernizaci ve všech oblastech lidského života. Jinak 
tomu není ani ve školství.  Společnost ale hlavn  lidé, kte í pracují ve sfé e, která se 
podílí na vzd lávání lidské populace, se snaží o vytvo ení co nejvhodn jších podmínek 
pro lidi s odlišností. Dochází ke zm nám ve vzd lávání, které se opírají o právní ád.  

Jednou z inovací ve vzd lávání lidí s určitým zdravotním postižením či znevýhodn ním 

je vytvo ení nové pedagogické pozice asistenta pedagoga. Jedná se o jedno 
z podp rných opat ení, které pomáhá d tem, žák m a student m se speciálními 
vzd lávacími pot ebami. ůby tato práce byla p ínosná, je zapot ebí vytvo ení vhodných 
podmínek jak pro samotného asistenta pedagoga, tak i pro učitele, který s touto osobou 
pracuje. V tšinou se nejčast ji jedná o spolupráci mezi asistentem pedagoga a t ídním 
učitelem žáka.  

Z toho d vodu je praktická část diplomové práce zam ena na spolupráci mezi t mito 
dv ma pozicemi.  Cht li jsme zjistit, zda jsou podmínky pro asistenty na základních 

školách optimální, zda je s nimi zacházeno jako s b žnými pedagogickými pracovníky. 
Dále nás zajímalo, zda asistenti pedagoga vykonávají činnosti, které vycházejí z jejich 
nápln  práce, nebo zda musejí vykonávat i jiné činnosti. V neposlední ad  nás 
zajímalo, jaké jsou vzájemné vztahy mezi asistenty pedagoga a učiteli, jakým stylem 
mezi nimi probíhá komunikace.  

 

5.1 Cíl výzkumu  
Hlavním cílem diplomové práce je nalezení aspekt , které ovlivňují úroveň spolupráce 
mezi t ídním učitelem a asistentem pedagoga, a jejich komparace v b žném 
a alternativním školství. Jedná se o informace získané z pohledu ůP a učitel . Odráží 
tedy jejich názory a postoje. Problémy týkající se spolupráce asistenta pedagoga 

a t ídního učitele, m žeme nalézt v ad  odborných publikací a legislativ . Otázka je ale 
ta, zda všechny tyto principy se v praxi odehrávají. 

 

5.2 Výzkumné otázky  
V kvantitativním výzkumu jsme stanovili čty i základní výzkumné otázky, pomocí 
nichž jsme dále vedli samotný výzkum a jeho vyhodnocení.  

 

 

 



43 
 

Byly stanoveny tyto výzkumné otázky:  

V1 Jaká je pracovní pozice asistenta pedagoga na b žných a alternativních školách?  

V2 Které aspekty se promítají do spolupráce mezi asistentem pedagoga a t ídním 
učitelem?  

V3 Jak hodnotí asistent pedagoga spolupráci s t ídním učitelem? 

V4 Jak učitel hodnotí spolupráci s asistentem pedagoga?  

5.3 Metoda a průběh výzkumu  
V praktické části diplomové práce byl použit kvantitativní výzkum. Data byla získávána 
pomocí dotazníkového šet ení. Forma dotazníku je považována za jednu z nejčast ji 
používaných výzkumných metod. Touto metodou dochází k vytvo ení písemných 
otázek, na které se jednodušší formou získají písemné odpov di. Tato forma byla 
vybrána z d vodu snadn jšího získávání hromadných údaj .  

Dotazník byl dopln n úvodním dopisem, kde nechyb ly podrobn jší pokyny 
pro vypln ní, aby respondenti pochopili, co se od daných otázek očekává. Na konci 
úvodního dopisu nechyb lo jméno autora. ĚSoch rek, aj, 2013ě  

Na začátku dotazníku bylo vysv tleno, o co se v daném dotazníku jedná a k jakým 
účel m budou získaná data zpracována. Dotazník byl vyhotoven ve dvou vydáních. 
První dotazník byl určen pro učitele, kte í pracují na prvním stupni základní školy. 
Druhý dotazník byl vytvo en pro asistenty pedagoga, kte í pracují na prvním stupni 

základní školy u d tí, žák  a student  se speciálními vzd lávacími pot ebami.   

Na začátku dotazníku byly použity jednodušší otázky, aby nedošlo k odrazení 
respondent . První otázky se v novaly zjišťování v ku, pohlaví a kraje, ve kterém 
pedagogičtí pracovníci p sobí.  V dalších otázkách bylo použito škálování, které m že 
být známo jako stupnice, nebo posuzovací škály. ,, Posuzovací škála je nástroj, který 
umožňuje zjišťovat míru vlastnosti jevu nebo jeho intenzitu.“ (Gavora, s. 105, 2010)  

V dotazníku jsme použili škálování. Jednalo se o po adové škály, v nichž jsme se snažili 
zjistit pocity učitel , asistent  pedagoga, vztah mezi t mito dv ma skupinami 
respondent . Druhým druhem škál byly intervalové škály. Tímto druhem jsme se snažili 
získat data, která nám udávala, jak často dochází ke komunikaci, rozebírání aktivit mezi 
asistentem pedagoga a t ídního učitele.  

V otázkách byly použity škály, kde respondenti m li kroužkovat tvrzení, která nejvíce 
platí. P i číselné škále byla použita čísla 1 až 5. Číslo 1 znamenalo nejlepší, nejvíce 
platí, číslo 5 znamenalo nejhorší, nejmén  platí. Dále se respondenti v tomto dotazníku 
setkali s otázkami, ve kterých chceme v d t, jak často se určitá činnost odehrává. 
V t chto otázkách byly použity možnosti denn , 2x- 3x týdn , 1x týdn , občas, v bec.   
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Tvorba výzkumu probíhala v časových intervalech. Samotné koncipování výzkumu 
a jeho tvorba probíhala od dubna 2017 až do kv tna 2017. V tomto rozmezí docházelo 
k vytvo ení dotazník  pro asistenta pedagoga a učitele. Docházelo ke kontrole otázek, 
zda jsou dob e položené a srozumitelné pro širší společnost. Sb r dat pro výzkum 
probíhal od kv tna 2017 až do června 2017. V t chto m sících byly dotazníky rozdány 
učitel m a asistent m pedagoga, kte í p sobí na základních školách. Respondenti 

dostali dotazníky v tišt né podob , pop ípad  byly poslány elektronicky. Návratnost 
dotazník  byla skoro stoprocentní. Problém nastával u pedagogických pracovník , kte í 
pracovali na alternativních školách. Zpracování výsledk  probíhalo od prosince 2017 

do února 201Ř. Docházelo k vytvo ení tabulek a graf , které nám sloužily 
k vyhodnocení daných dat.  

5.4 Výzkumný vzorek  
Pro výzkum byly vybrány dva typy respondent . Jednalo se o asistenty pedagoga 
a t ídní učitele, kte í pracují na prvním stupni základní školy b žné a alternativní.  
V daném výzkumu jsme vybrali alternativní školy, které jsou v dnešní dob  pom rné 
známé. Jednalo se o alternativní školy typu Montesorri, Začít spolu, Waldorfská 
pedagogika.  

ůlternativní školy se od b žného školství odlišují adou pedagogických specifičností. 
Mají své vlastní specifické odlišnosti – zvláštní vzd lávací program, odlišný repertoár 
vyučovacích p edm t , jiný obsah učiva, vztah mezi učiteli a žáky, vztah mezi školou 
a rodinou. ĚPr cha, 2006ě  

V České republice najdeme adu alternativních škol. Mezi ty nejznám jší m žeme 
za adit Montesori pedagogiku, Daltonský plán, Waldorfskou pedagogiku, Jenskou 
pedagogiku, Začít spolu, Zdravou školu, Lesní školu.  

5.4.1 Charakteristika škol 
Montessori pedagogika  

Montessori pedagogika byla založena Marií Montessori. Marie byla italská pedagožka, 
léka ka, bojovnice za práva žen.  

Pro zajímavost vkládáme člen ní didaktického plánu do p ti základních skupin, které 
jsou uvedeny v knize ůlternativní školy. 

• materiál pro cvičení b žných životních činností a sebeobsluhy,  
• smyslový materiál Ěvliv zvuku, povrchu, barvy, tvaruě, 
• jazykový materiál Ěobrázková abeceda, soubory zví átekě, 
• matematický materiál Ěsoubory geometrických t lesě, 
• materiál ke kosmické výchov  Ěnáležitost člov ka k p írod  a harmonické 

soužití s ostatními lidmiě. ĚSvobodová, 1řř5, s. 26ě  
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Cílem t chto aktivit je upevn ní samostatnosti. D raz této výchovy vychází ze 

spontánních činností d tí. Marie Montessori íkala, že každé dít  má v sob  vlastní 
stavební plán- plán rozvoje. ĚPalounková, aj, 2017ě  

Dalším charakteristickým rysem pro tuto koncepci je dávání dohromady d tí r zného 
v ku a odmítání striktního rozd lování d tí do ročník . V t chto smíšených skupinách 
vzniká harmonické soužití, vzájemná pomoc starších d tí mladším, spolupráce. 
Ve školách je používána tzv. kosmická výchova. ,, Jedná se o vytvoření vzájemných 
vazeb člověka a přírody a přispívat k zodpovědnosti každého jedince za důsledky 
vymožeností umělé vytvořené civilizace a kultury.“ ĚPr cha, 2004, s. 42ě V rámci toho 
se p i vyučování používá projektové vyučování. Jedná se o didaktický koncept, pomocí 
n hož žáci vytvá í projekt zvolený na určité téma či problematiku. ĚPalounková, aj, 
2017)  

Začít spolu  

Tento vzd lávací program m žeme nalézt v zahraničí pod pojmem Step by Step. Začít 
spolu je rozší en p ibližn  ve 2ř zemích na celém sv t . ,, Jednou ze základních idejí 
programu je podpořit v těchto zemích rozvoj pluralitní společnosti fungující na základě 
demokratických principů a dále umožnit dětem zažít výchovu a vzdělávání, jež by byly 
v souladu s demokratickými principy, respektovaly osobnost žáků, vedly je ke kritickému 
myšlení a odpovědnému jednání.“ (Krejčová, aj., 2003 s. 12)  

Jedná se o velmi otev ený systém. Samotná škola, ale i učitelé vhodn  p izp sobují 
kulturu, zvyky, tradice dané zemi, jejímu vzd lávacímu systému i z hlediska pot eb d tí. 
Tento pedagogický p ístup v sob  nese moderní poznatky pedagogické v dy 
a osv dčené postupy. Tyto postupy byly čerpány z historie, učení významného 
didaktika Jana ůmose Komenského, poznatky italské pedagožky Montessori, poznatky 

a myšlenky z reformní pedagogiky, informace o fungování lidského mozku. 

Program p ipravuje d ti na nároky a problémy, které m že p inést 21. století. Snaží se 
o to, aby se d ti v budoucnu zajímaly o učení, byly schopny se samy aktivn  zapojit 
do učení, aby pro n  bylo učení zábavné, nikoliv činnost, která je spojená se stresem.  

Začít spolu se zam uje na rozvoj t chto rys  osobnosti, které jsou velmi pot ebné: 

• ,, Schopnost p ijímat zm ny a aktivn  se s nimi vyrovnat,  
• schopnost kriticky myslet, um t si vybírat, nést za svou volbu odpov dnost, 
• p edstavivost a tvo ivost, 
• zájem a odpov dnost v či společenství, obci, zemi a prost edí, ve kterém 

žijeme.“ĚKrejčová, aj, 2003 s. 13) 

Základním rysem tohoto vzd lávacího p ístupu je individuální p ístup k dít ti, škole, 
rodin . Velmi se opírá o inkluzi d tí se speciálními vzd lávacími pot ebami, což 
v dnešní dob  je hodn  žádané. ada škol se s t mito p ístupy ztotožňuje a zapojuje 

prvky tohoto programu i do b žných škol, nejčast ji do p edškolního vzd lávání. Tento 
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program je zam ený hlavn  na dít . Základní školy, kde je tento program realizován se 
ídí stejn  jako školy b žné standardy základního vzd lávání. ĚKrejčová, aj, 2003ě  

Waldorfská pedagogika  

Jedná se o pedagogický sm r, který založil n mecký spisovatel, filosof a mystik Rudolf 
Steiner. V České republice je tento p ístup znám od roku 1řř0. Základním rysem tohoto 
sm ru je rozd lení stupň  vzd lání do sedmi cykl . Prvních sedm let je 

charakterizováno jako ,,fyzické t lo“. D ležitou osobou v tomto období dít te je 
vychovatel. Druhých sedm let je nazýváno ,,éterické t lo“, v toto období je spojené se 
vstupem do školy. Dalších sedm let je charakteristické pro pohlavní zralost. Mluví se 
o ,,astrálním t le“, kdy je žák schopen vnímat abstraktní problémy a vytvá et vlastní 
názor o v cech, které se v minulosti naučil. ĚDvo áček, 2007ě  

Denní plán učiva je rozd len do dvou základních vyučovacích hodin. Učivo probíhá 
v delším časovém úseku, mluví se o takzvaných epochách. Poté následují další 
p edm ty. Odpolední hodiny jsou v novány výchovám. 

Učitel má v tomto vzd lávacím programu jiné postavení. Stává se t ídním učitelem 
od 1. až do Ř. ročníku. Což se v b žném školství se nestává. Velký d raz je kladen na 

spolupráci mezi rodiči a školou. Do t chto škol chodí žáci rodič , kte í podporují spíše 
rozvoj emocionální stránky osobnosti jejich d tí, citlivé zacházení ze strany učitel  
a individuální porozum ní odlišnostem d tí. V t chto sm rech škola respektuje 

zvláštnosti, vychází žák m i rodič m vst íc, klasifikace pro d ti není stresující, vytvá í 
se ve t íd , škole atmosféra spolupráce nikoliv atmosféra sout že. Práv  díky t mto 
rys m je často tento pedagogický p ístup kritizován adou kritik , jak v České 
republice, tak i v Evrop . ĚDvo áček, 200řě 

B žné základní školy  

Určitým protikladem alternativních škol jsou školy b žné. Jedná se o takové školy, 
které jsou v České republice z v tší procentuální části zastoupené v českém školství. 
Jedná se o školy, které umožňují žák m všeobecné vzd lání. První náznaky b žných 
škol m žeme p i adit k roku 1774, kdy panovnice Marie Terezie vyhlásila povinnou 
školní docházku, která v té dob  byla šestiletá. Byla zam ena na d ti ve v ku od 6 let 
do 12 let. V té dob  byly školy rozd leny na triviální, kde se d ti učily základy trivia 
v českém jazyce, školy hlavní, kde se k triviu p idalo i náboženství a školy normální, 
kde výuka probíhala v n meckém jazyce. Poté školství prod lalo adu zm n, které se 
neustále vyvíjely až do dnešní podoby. ĚDvo áček, 200řě  

První stupeň b žné základní školy je v tšinou zam en na to, že t ídní učitel vyučuje 
v tšinu p edm t  ve své t íd , kde p sobí jako t ídní učitel. V rámci prvního stupn  je 
d ležitá velká míra motivace, st ídání r zných metod, p ístup .  

Na druhém stupni také p sobí t ídní učitel, který svou t ídu vyučuje v n kterých 
p edm tech. Dochází zde k v tšímu st ídání učitel  v r zných p edm tech, z hlediska 

jejich aprobace. Druhý stupeň navazuje na dovednosti a v domosti, které žáci získali 
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na prvním stupni. Dochází k jejich prohlubování a v tší mí e p ípravy na st ední školy. 
I na tomto stupni je velmi d ležité žáka motivovat, používat vhodné metody a p ístupy, 
které zvyšují úroveň vzd lávání. Občas n kte í žáci mají problém s p echodem 
z prvního stupn  na druhý stupeň.  

V každém vzd lávací t íd  se žáci učí dovednosti a dozvídají se informace, které 
vycházejí z rámcových vzd lávacích program . Každá škola si vytvo í sv j školní 
vzd lávací program, který musí z rámcových vzd lávacích program  vycházet,které 
jsou schváleny ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy. Po ukončení povinné 
školní docházky žáci získávají základní vzd lání.  

Celkový počet b žných základních škol v České republice je kolem 4 221 škol. Tento 
počet není malý. Se zvyšujícím se počtem narozených d tí se m že domnívat, že dojde 
k v tšímu nár stu žák . S tímto nár stem se m že objevit problém, že nebude stačit 
kapacita míst pro žáky na b žných základních školách. (ůtlas školství, 201Řě   

5.4.2 Učitelé na prvním stupni ZŠ 

Do tohoto souboru respondent  byli vybráni učitelé, kte í pracují na základní škole, 
na prvním stupni. Jednalo se o takové učitele, kte í mají vhodnou kvalifikaci, pro 
vykonávání této pedagogické pozice. Dále se jednalo o učitele, kte í mají zkušenost 
s prací asistenta pedagoga ve své t íd . Jednalo se o učitele, kte í pracují na základní 
škole b žné nebo alternativní. Bohužel, počet respondent  pracujících na základní škole 
alternativní je o dost menší, než pracujících na základní škole b žné. Hlavní d vod byl 
ten, že učitelé p sobící na základní škole alternativní se necht li zapojit do výzkumu.  

Celkový počet respondent  je 50 z toho 10 p sobících na základní škole alternativní.  
V počtu respondent  byly zapojeny spíše ženy, než muži. Jednalo se o 4Ř žen a 2 muže.  

Tabulka 4: Počet respondentů z hlediska pracovního působení v daných krajích  

Kraj Počet učitelů 

Hlav í ěsto Praha 8 

Kraj V soči a 3 

Li ere ký kraj 4 

Plzeňský kraj 3 

Středočeský kraj  27 

Úste ký kraj  5 

Celkový počet U 50 

 

Respondenti byli osloveni ze sedmi kraj  České republiky. Nejpočetn ji zastoupeným 

krajem byl St edočeský kraj a Hlavní m sto Praha.  Jedním z d vod  byl ten, že 
St edočeský kraj a Hlavní m sto Praha byl z hlediska dostupnosti nejblíže k místu 
bydlišt  výzkumníka. 

Zajímalo nás, s jakými žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami se učitelé setkávají. 
Výsledky nám ukázaly, že zde m žeme najít široké spektrum r zných druh  postižení. 
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Od specifických poruch učení až k t žším formám t lesného postižení. Dotazovaní 
respondenti zmínili, že v jejich t ídách se nejčast ji objevují žáci se specifickými 
poruchami učení, ůDHD/ ůDD, poruchami autistického spektra. Jsme si v domi, že je 
zapot ebí, aby samotní učitelé byli vybaveni poznatky z problematiky speciální 
pedagogiky. Proto jsme se nezapomn li zeptat, kolik z nich má vzd lání v tomto oboru.  

Pro p ehled je vložena tabulka.  

Tabulka 5 : Přehled vzdělání speciální pedagogiky  

Vzdělá í spe iál í pedagogiky U Počet  
Spe iál í pedagogika v studová a a VŠ 22 

Uko če  kurz DVPP se za ěře í  a spe . pedagogiku 5 

Nev studová o a  VŠ, ea solvová  kurz DVPP 23 

 

Z této tabulky m žeme vyčíst, že 54 % dotazovaných učitel  má dopln né vzd lání 
z oboru speciální pedagogiky. M li bychom se zamyslet nad tím, zda by se učitelé 
na prvním stupni základní školy nem li více v novat této disciplín . Pokud máme 
do b žných škol za adit d ti se SVP, tak by bylo vhodné, aby samotní učitelé v d li, jak 
k t mto jedinc m p istupovat, jak s nimi pracovat, komunikovat.  

5.4.3 Asistenti pedagoga  

Do tohoto souboru respondent  byli vybráni asistenti pedagoga, kte í pracují 
na základní škole na prvním stupni. Byli vybráni takoví respondenti, kte í mají 
zkušenost s asistentstvím a pracují alespoň s jedním žákem se speciálními vzd lávacími 
pot ebami.  

Celkový počet respondent  je 50 z toho Ř pracujících na základních školách 
alternativních. Bohužel počet asistent  pedagoga pracujících na alternativních 
základních školách je o tolik nižší z d vodu neodpovídání na korespondenci, nebo 
odmítnutí odpov d t na dotazované otázky.  V celkovém počtu respondent , bylo 
zapojeno více žen, než muž .  Z hlediska pohlaví se tohoto dotazování zúčastnilo 4Ř 
žen a 2 muži.  

Tabulka 6: Počet respondentů z hlediska pracovního působení v daných krajích 

 

Respondenti byli osloveni ze šesti kraj  České republiky. Nejpočetn jším krajem 
v oslovení respondent  byl stejn  jako u učitel  St edočeský kraj a Hlavní m sto Praha.  

Kraj Počet pra ují í h AP
Hlav í ěsto Praha 8

Kraj V soči a 3

Li ere ký kraj 6

Pardu i ký kraj 3

Plzeňský kraj 4

Středočeský kraj 26
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Jedním z d vod  byl ten, že St edočeský kraj a Hlavní m sto Praha byl z hlediska 
dostupnosti nejblíže k místu bydlišt  výzkumníka. 

ůsistenti pedagoga se b hem své praxe mohou setkat s adou postižení. Záleží na tom, 
v jaké škole p sobí a k jakému dít ti, žákovi, studentovi budou p i azeni. V získaných 
datech se ukázalo, že nejčast jšími speciálními vzd lávacími pot ebami, se kterými 
asistenti pedagoga pracují, jsou specifické poruchy učení, ADHD/ ADD, poruchy 

autistického spektra.  Je velmi d ležité, aby asistent v d l, jak s danou osobou pracovat, 

jak k ní p istupovat, komunikovat, zacházet. Samotná pracovní pozice se opírá 
o platnou legislativu. Je zapot ebí, aby asistent pedagoga m l vhodnou kvalifikaci. 
Zákon nám udává, že tato pedagogická pozice m že mít odlišnou kvalifikaci. Je mnoho 
možností, jak se stát asistentem pedagoga, aby vše bylo ádn  právn  obstaráno. 
Z tohoto d vodu nás zajímalo, jaké dosažené vzd lání mají asistenti pedagoga.  

Tabulka 7: Přehled vzdělání asistentů pedagoga  

 

Tabulka 7 nám ukazuje, že 34 % dotazovaných respondent  má dostudované 
vysokoškolské vzd lání, což je pozitivním ukazatelem. Otázkou z stává, zda 
respondenti, kte í vystudovali vysokou školu, budou v této profesi pokračovat v dalších 
letech.  

5.5 Analýza dat a interpretace výsledků výzkumu  
V této podkapitole se budeme zabývat prezentací jednotlivých výzkumných otázek 

a jejich vyhodnocením. Zam íme se na výsledky z obou dotazník  a výsledky dáme 
do jednotlivých celk . Výsledky budou dopln ny procenty a jednotlivými grafy. 
Pro lepší p ehlednost jsme použili sloupcové grafy.  

Zam íme se na prezentaci výsledk , které byly získány p i vyhodnocení dotazník , 
které byly vytvo eny pro učitele a asistenty pedagoga, kte í p sobí na základních 
školách b žných a alternativních. Musíme poukázat na to, že z hlediska nízkého počtu 
respondent  z alternativních škol, nemají velkou výpov dní hodnotu.   

5.5.1 Pracovní pozice asistenta pedagoga  

V první výzkumné otázce se zam íme na pracovní pozici asistenta pedagoga. Bude nás 
zajímat, jak asistent pedagoga pracuje se žákem se SVP, což vyplývá z jeho nápln  
práce, nebo jestli se v nuje i jiným, žák m ve t íd . Také se zam íme na to, jestli 
dochází k otočení rolí mezi asistentem pedagoga a učitelem. V poslední ad  nás bude 
zajímat, zda najdeme n jaké rozdíly na nahlížení pracovní pozice na b žných školách 
a alternativních školách.  

Vzdělá í AP v o lasti asiste e Počet AP
V sokoškolské vzdělá í 17

Středoškolské vzdělá í za ěře é a pedagogiku 16

Středoškolské vzdělá í ez za ěře í a pedagogiku 5

Kurz AP 8

Ji é 4
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Otázka číslo 7 se zabývala tím, jak často asistent pedagoga pracuje se žákem se SVP. 

V grafu číslo 1 m žeme vid t odpov di asistent  pedagoga a učitel .  Z výpov dí je 
patrné, že 12 % učitel  a 16 % asistent  pedagoga uvádí, že asistent pedagoga nepracuje 
po celou dobu pouze se žákem se SVP. Nejv tší procentuální část Ě3Ř %ě nám ukazuje, 
že asistent pedagoga se v nuje p i vyučování výhradn  žákovi se SVP každý den. 
U respondent  dotazovaných z b žných škol je patrné, že asistenti pedagoga se žák m 
se SVP v nují po celou dobu vyučování více, než asistenti pedagoga na alternativních 
školách (viz. tabulka 8).  

Graf 1: Společně strávený čas asistenta pedagoga a žáka se SVP během vyučování  

 

 

Tabulka 8: Srovnání výsledků otázky číslo 7 v rámci alternativních a běžných 
základních škol. 

Jak často pra uje 
AP se žáke  se 

SVP 

AP ěž é školy  U ěž é školy  AP alter ativ í 
školy 

U alter ativ í 
školy  

de ě 79% 71% 37% 40% 

2x- 3  týd ě 17% 16% 12% 10% 

1  týd ě  2% 0% 0% 20% 

o čas 0% 11% 12% 20% 

vů e   2% 2% 37% 10% 

 

Otázka číslo Ř zjišťovala, zda se asistent pedagoga podle pot eby v nuje i celé t íd  
a ne pouze žáku se SVP. Z výsledk  grafu číslo 2 je patrné, že se skoro každý den stává 
to, že asistent pedagoga se v nuje i ostatním žák m ve t íd , než pouze žákovi se SVP. 
Tento ukazatel je pozitivní v tom, že často reaguje asistent pedagoga i na pot eby jiných 
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žák . Což se m že podílet na zlepšení výchovn - vzd lávacího procesu celé t ídy. Když 
se zam íme na ešení této otázky z hlediska alternativních a b žných škol, je patrné, že 

odpov di na tuto otázku jsou velmi podobné.(viz. tabulka 9 ) V obou typech škol se 

stává, že asistent pedagoga b hem vyučovacího procesu denn  reaguje na pot eby celé 
t ídy.  

Graf 2: Společně strávený čas asistenta pedagoga a celé třídy  

 

 

Tabulka 9: Srovnání výsledků otázky číslo 8 v rámci alternativních a běžných 
základních škol. 

Společn  
strávený čas AP 
a celé t ídy 

AP b žné 
školy  

U b žné 
školy  

AP alternativní 
školy 

U alternativní 
školy  

Denn  55% 64% 63% 50% 

2x- 3x týdn  21% 7% 0% 20% 

1x týdn   0% 5% 13% 10% 

Občas 21% 20% 12% 20% 

v bec  3% 4% 12% 0% 

 

Otázkou číslo ř jsme se dotazovali, jak často asistent pedagoga p ebírá výuku za 
učitele a sám učitel se individuáln  v nuje žákovi se SVP. Odpov di z této otázky 
ukazují, že se stává velmi málo, že by došlo k otočení role asistenta pedagoga a učitele. 
V t chto odpov dích se shodují asistenti pedagoga i učitelé. Z výsledk  je patrné, že 43 

% učitel  a asistent  tvrdí, že se občas role otočí a 33 % učitel  a 40 % asistent  
pedagoga odpov d lo, že se tomu ned je v bec (viz. graf 3). Odpov di u alternativních 
a b žných škol byly z velké části velmi podobné Ěviz. tabulka 10).  
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Graf 3: Otáčení rolí mezi asistentem pedagoga a třídním učitelem  

 

Tabulka 10: Srovnání výsledků otázky číslo 9 v rámci alternativních a běžných 
základních škol. 

Otáče í rolí ezi 
asistentem 

pedagoga a 

tříd í  učitele   

AP ěž é školy  U ěž é školy  AP alter ativ í 
školy 

U alter ativ í 
školy  

De ě 2% 11% 13% 10% 

2x- 3  týd ě 2% 5% 0% 10% 

1  týd ě  7% 9% 12% 10% 

O čas 48% 46% 38% 40% 

vů e   41% 29% 37% 30% 

 

5.5.2  Aspekty spolupráce asistenta pedagoga a třídního učitele 

V druhé výzkumné otázce se zam íme na jednotlivé aspekty, které se pozitivn  nebo 
negativn  promítají do spolupráce mezi asistentem pedagoga a t ídním učitelem. 
Zajímalo nás, zda se společn  p ipravují na výuku žáka se speciálními vzd lávacími 
pot ebami a p ípravu celé t ídy.  

Dále nás zajímalo, jestli b hem hodiny probíhá mezi asistentem pedagoga a t ídním 
učitelem komunikace a pokud ano, jaký druh se využívá nejčast ji. Cht li jsme se 
dozv d t, zda asistent pedagoga komunikuje s rodiči žáka se speciálními vzd lávacími 
pot ebami, nebo zda s nimi komunikuje pouze učitel. D ležitost spat ujeme v tom, aby 

se asistent pedagoga zapojoval do aktivit, které upevňují soudružnost t ídy a samotné 
zlepšení klimatu. Z toho d vodu jsme jednu z otázek v novali práv  tomuto.  
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Otázka číslo 5 zjišťovala, zda se asistenti pedagoga a učitelé společn  p ipravují na 
výuku celé t ídy. Z odpov dí je patrné, že nejvíce zastoupená je odpov ď denn . 
U alternativních škol odpov d la polovina respondent , že se na výuku p ipravují 
společn  každý den. Druhou nejčast ji zodpov zenou odpov dí u alternativních škol je 
z 30 % občas. U b žných škol se odpov ď denn  objevila u 36 % dotazovaných.  
Pozitivní ukazatel je ten, že u alternativních škol se odpov ď v bec neobjevila, 
a u b žných škol pouze u 14 % dotazovaných. Musíme se pozastavit nad odpov dí 
občas, která byla zodpov zena u učitel  20 % a u asistent  pedagoga až 30 %. Toto 
číslo bohužel není malé.  P i srovnání odpov dí u alternativních a b žných škol 
nedocházelo k výraznému rozdílu v odpov dích.   

Graf 4: Společná příprava asistenta pedagoga a učitele na výuku celé třídy  

 

V otázce č. 6 se dotazujeme na podobný fakt, jako v p edchozí otázce, s tím rozdílem, 
že otázka je zam ena na p ípravu asistenta pedagoga a t ídního učitele p i výuce žáka 

se SVP. Inkluzivní školství se opírá o to, aby docházelo k pravidelným p ípravám 
na výuku u žák  se SVP. D ležité je, aby se na p íprav  podíleli všichni činitelé, kte í 
jsou do vyučovacího procesu zastoupeny. Nejčast ji dochází práv  ke kombinaci 
asistenta pedagoga a t ídního učitele. Pozitivní ukazatel je ten, že u alternativních škol 
nedochází k tomu, že by společná p íprava neprobíhala v bec. U b žných škol je tato 
odpov ď zastoupena 7 %. M že nás t šit, že odpov ď denn  je zastoupena nejvyššími 
procenty, b žné školy 4Ř %, alternativní školy 60 %. Rozdíly v odpov dích 
u alternativních a b žných škol se ukázalo u odpov di 2x- 3x týdn  Ěb žné školy 16 %, 

alternativní školy 30 %ě, dále také u odpov di 1 týdn  Ěv b žných školách zastoupena 
16 %, v alternativních školách žádnou odpov díě.  
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Graf 5: Společná příprava asistenta pedagoga a učitele na výuku se žákem se SVP 

 

 

 

Otázka číslo 10 zjišťovala, jak probíhá komunikace mezi t ídním učitelem a asistenta 
pedagoga b hem vyučování. V obou typech škol se nejčast ji používá komunikace 
kombinací slov, gest a mimiky. Tato odpov ď byla nejpočetn ji zastoupena, jak 
u učitel  Ř6 %, tak i u asistent  pedagoga 72 %.(viz. graf 6) Žádný učitel se nedomnívá, 
že by b hem vyučování nijak neprobíhala komunikace, což je pozitivní ukazatel. 
Na rozdíl od toho se 6 % asistent  pedagoga domnívá, že b hem vyučování s učitelem 
nijak nekomunikují. Druhou nejvíce zodpov zenou otázkou bylo, že komunikace 
probíhá pouze slovn . Učitelé z alternativních škol odpov d li, že kombinovanou 
komunikaci využívá 60%, samotní asistenti pedagoga odpov d li 74 %, na rozdíl 
učitelé z b žných škol odpov d li z 91 %, asistenti pedagoga stejn , jako asistenti 
pedagoga z alternativních škol.   
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Graf 6: Komunikace mezi asistentem pedagoga a třídním učitelem 

 

 

  

Otázka číslo 11 zkoumala, zda asistenti pedagoga mají v práci své pracovní místo, kde 
by si mohli p ipravovat na výuku, trávit p estávky, uschovat své v ci, pom cky. 
Zajímalo nás to z toho d vodu, že učitelé taky mají své pracovní místo a stejn  tak by 
tomu m lo být u asistent  pedagoga. Z výsledk  je patrné, že ve v tšin  p ípad  
asistenti pedagoga mají své pracovní místo. 24% dotazovaných učitel  odpov d lo, že 
v jejich zam stnání nemá asistent pedagoga své pracovní místo. 3Ř % asistent  
pedagoga zaznamenalo, že nemají své pracovní místo. Odpov di respondent  jsou 
k nahlédnutí v grafu 7. Tento fakt m že zp sobit to, že na asistenta pedagoga není 
nahlíženo jako na plnohodnotného pedagogického pracovníka. Z t chto odpov dí je 
patrn , že ne na všech školách mají asistenti své místo, což se m že negativn  podílet 
na práci asistenta, tak i p i samotné spolupráci s t ídním učitelem. 
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Graf 7: Pracovní místo asistenta pedagoga  

 

Otázka číslo 12: zkoumala, jak často probíhá konzultace mezi asistentem pedagoga 

a t ídním učitelem. M li jsme na mysli, zda dochází ke zhodnocení aktivit, prací, které 
se povedly, nebo naopak, u kterých je zapot ebí se více zam it na nedostatky. Jak 
u asistent  pedagoga Ě44 %ě, tak i u učitel  Ě53 %) byla nejvíce zastoupena odpov ď 
denn  Ěviz. graf 8). Tento ukazatel m žeme hodnotit, jako pozitivní. Je vhodné, aby 
docházelo k této konzultaci, m že dojít k vytvo ení lepších vztah  ve t íd , lepší 
pracovních podmínek a výsledk . Dále se tím m že zlepšit i samotné nahlížení t ídy na 
asistenta pedagoga a zlepšení spolupráce mezi asistentem pedagoga a t ídním učitelem.  

Graf 8: Konzultace mezi třídou, asistentem pedagoga a třídním učitelem  
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V otázce číslo 13 jsme se dotazovali na podobný fakt, jako v p edchozí otázce. 
S rozdílem, že jsme se zam ili na konzultaci mezi asistentem pedagoga a učitelem 

ohledn  dalšího postupu u žáka se SVP. Pozitivní ukazatel je ten, že nejvíce zastoupena 
je odpov ď každý den, jako tomu bylo i v p edchozí otázce. 5Ř % učitel  odpov d lo, 
že konzultují každý den, asistenti pedagoga odpov d li 46 %. Dalším pozitivním 
ukazatelem je to, že odpov ď nikdy nepoužil, ani jeden z respondent , na rozdíl 
od p edchozí otázky. Konzultace se žákem se SVP je v rámci inkluzivního vzd lávání 
nezbytná. Je zapot ebí, aby všichni činitelé vzd lávání žáka se SVP dodali 
do konzultace svoje nám ty, poznatky, p ipomínky. Zlepšují se tím i vzájemné vztahy. 
Z odpov dí je patrné, že na alternativních školách probíhá konzultace minimáln  2 krát 
týdn , kdežto na b žných školách se stává, že probíhá pouze občas 14 %. Odpov di 
respondent  jsou k nahlédnutí v grafu 9.  

Graf 9: Konzultace mezi žákem se SVP, asistentem pedagoga a třídním učitelem  

 

Otázka číslo 1ř zjišťovala, jak často se t ídní učitel a asistent pedagoga zapojují 
do aktivit, které se podílejí na soudružnosti t ídy a zlepšení jejího klimatu. Tato otázka 
byla hodnocena známkami od 1- 5, jako ve škole. Rozdíl mezi učiteli alternativních škol 
a b žných škol byl minimální. Učitelé z alternativních škol použili odpov ď 1 70 %, 

učitelé z b žných škol 73 %. Z grafu 10 m žeme vid t, že asistenti pedagoga a učitelé 
se v této otázce vyjad ovali podobn . Pozitivní ukazatel je ten, že nejvíce byla 
zastoupena známka 1. V praxi je určit  zapot ebí, aby asistent pedagoga společn  
s učitelem se zapojovali do aktivit, které zlepšují klima t ídy a vzájemnou soudružnost 
t ídy. Pozitivn  se to projeví ve vztazích mezi žáky, ale také mezi žáky a učitelem, žáky 
a asistentem pedagoga.  
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Graf 10: Společné zapojení AP a učitele do soudružnosti třídy a zlepšení klimatu 

 

 

 

Otázka číslo 20 se zam ila, na skutečnost, zda p ed samotným p sobením asistenta 
pedagoga u žáka se SVP m l možnost asistent pedagoga a t ídní učitel se vzájemn  
seznámit, stanovit si pravidla, a nápln  práce b hem jejich spolupráce. Tuto otázku 
vidíme jako zásadní p i vzájemné spolupráci mezi t ídním učitelem a asistentem 
pedagoga. 48 % učitel  a 44 % asistent  uvedlo, že dostatečn  seznámili a stanovili si 
pravidla p ed samotným p sobením (viz. graf 11ě. Více asistent  pedagoga než učitel  
se domnívá, že nebyl dostatek času se seznámit a stanovit si pravidla. Pop ípad  si 
pravidla ekli v pr b hu školního roku. V rámci inkluzivního vzd lávání je d ležité, aby 
se na začátku spolupráce ůP i učitel seznámili a ekli si, co každý očekává a jaké má 
požadavky a p ání. Pokud k tomu nedojde, m že se objevit ada negativ, které danou 
spolupráci mohou negativn  ovlivnit.  
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Graf 11: Seznámení se před samotnou spolupráci asistenta pedagoga a třídního učitele 

 

 

5.5.3 Hodnocení  spolupráce s třídním učitelem z pohledu asistenta 

pedagoga 

T etí výzkumná otázka se se zam uje na samotného asistenta pedagoga. Dotazovali 

jsme se, zda asistent pedagoga komunikuje s rodiči žáka. Zajímalo nás, jak on sám 
hodnotí spolupráci s t ídním učitelem. Dále jsme se zam ili na to, jestli asistent 
pedagoga hodnotí vztah s asistentem pedagoga, jako p átelský, nebo zda dochází 
k nesympatiím. D ležité je také v rámci spolupráce určitý respekt. V této části jsme 
použili otázky, které byly za azeny do dotazníku pro asistenty pedagoga.  

Otázka číslo 14 se zabývala stylem komunikace s rodiči žáka se SVP. Zajímalo nás, 
zda s rodiči žáka komunikuje pouze t ídní učitel, asistent pedagoga nebo dochází 
ke společné komunikaci. Z odpov dí je patrné, že nejčast jším s rodiči žáka se SVP se 
komunikuje podle pot eby. Dle okolností s nimi komunikuje asistent pedagoga nebo 

učitel, pop ípad  oba dva dohromady (viz. graf 12ě. Tato odpov ď byla zastoupena 
44 %. Z dalších odpov dí je patrné, že pokud dojde ke komunikaci s rodiči, ve v tší 
mí e s nimi komunikuje t ídní učitel, než asistent pedagoga. ůsistenti pedagoga 
z b žných škol odpov d li, že pouze oni s rodiči komunikují ze 7 %, AP 

z alternativních škol na stejnou otázku odpov d lo 17 %.  
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Graf číslo 12: Komunikace s rodiči žáka se SVP  

 

 

 

Otázka číslo 15 zjišťovala, jak asistent pedagoga hodnotí vztah s t ídním učitelem. Na 
danou otázkou se op t odpovídalo známkami od 1 do 5. V t chto odpov dí vidíme 
značné rozdíly. M že nás t šit, že nejčast ji byla odpov zena známka 1 až Ř0 %. 

V tomto zjišt ní je patrné, že t i t etiny dotazovaných asistent  pedagoga hodnotí vztah 
s t ídním učitelem, jako partnerský. Pouze 2 % dotazovaných asistent  pedagoga nahlíží 
na vztah s t ídním učitelem jako nedostatečn  partnerský. Známka 4 nebyla v bec 
odpov zena. Odpov di respondent  jsou k nahlédnutí v grafu 13. Rozdíly u ůP 
v alternativních a b žných školách byly minimální.  
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Graf číslo 13: Vztah asistenta pedagoga a třídního učitele  

 

Otázka číslo 16: byla zam ena na otázku, zda ůP respektuje názor učitele, týkající se 
vzd lávání žáka se SVP a práce v rámci t ídy. Výsledky z této otázky jsou 
v minimálních rozdílech stejné jako v p edchozí otázce (viz. graf 14). M žeme vycházet 
z toho, že pokud je vztah asistenta pedagoga a t ídního učitele na bázi partnerské, 
dochází také k respektu učitele ze strany asistenta pedagoga.  

Graf číslo 14: Respekt učitele ze strany třídního učitele  
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Otázka číslo 17 se ptala ůP, zda jim t ídní učitel dává instrukce, jak by m li pracovat 
se žákem se SVP. 50 % asistent  pedagoga odpov d lo, že jim t ídní učitel dává 
instrukce. AP z obou typ  škol odpovídalo do značné míry stejn . V alternativních 
školách ůP nezvolili odpov ď známkou 3,4. Známka 5 byla zastoupena 12 %. Na rozdíl 
od b žných škol známka 5 byla zastoupena 10 %. Veškeré odpov di jsou k nalezení 
v grafu 15. Pozitivní ukazatel je ten, že ve v tší mí e dostává ůP od t ídního učitele 
instrukce, jak by m l s žákem pracovat. Tento fakt by m l být v praxi využíván.  

Graf číslo 15: Instrukce od vyučujícího pro AP 

 

  

Otázka číslo 1ř: se zabývala kvalitou mezi spoluprací t ídního učitele a ůP.  Daná 
otázka byla op t hodnocena známkami od 1do 5. 72 % dotazovaných asistent  
pedagoga hodnotí jejich spolupráci s t ídním učitelem známkou 1. V celkovém po adí 
byla na druhém míst  nejvíce zastoupena známka 2 v pom ru 1Ř %. Op t si m žeme 
všimnout, že procentuáln  se č. 16 graf podobá p echozím dv ma otázkám Ěčíslo 16, 
17).  
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Graf 16: Zhodnocení kvality spolupráce  

 
Otázka číslo 22 v poslední dotazované otázce v rámci dotazníku pro asistenta pedagoga 

jsme se ůP ptali, zda si myslí, že je pedagogický sbor vnímá, jako plnohodnotného 
člena pedagogického sboru. 71 % dotazovaných asistent  pedagoga hodnotilo danou 
odpov ď známkou 1 nebo známkou 2. 12 % dotazovaných si není úpln  jistých, že jsou 
vnímány vhodn  pedagogickým sborem, hodnotili známkou 3. 16 % odpov d lo 

známkou 4, nebo známkou 5 (viz. graf 17). Pro pozici asistenta pedagoga je d ležité, 
aby jej pedagogický sbor vnímal jako sob  samého. Pokud tomu tak není, m že se to 
negativn  podílet na spolupráci s učiteli, pop ípad  ve vztahu s t ídou a žákem se SVP. 
Rozdíly u ůP z alternativních a b žných škol jsou minimální. V obou typech škol mají 
ůP pocit, že je pedagogický sbor vnímá kladn .  

Graf 17: Začlenění asistenta pedagoga do pedagogického sboru  
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5.5.4 Hodnocení spolupráce s asistentem pedagoga z pohledu třídního 
učitele   
Poslední výzkumná otázka je zam ena na t ídního učitele. Jako v p edchozí výzkumné 
otázce nás zajímala vzájemná spolupráce. Dané otázky byly zam eny na hodnocení 
spolupráce mezi ůP a t ídním učitelem z pohledu samotného učitele. Zajímalo nás, zda 
t ídní učitel hodnotí vztah s ůP jako p átelský, nebo zda dochází k nesympatiím. Také 
jsme se doptávali, zda t ídní učitel p istupuje k AP s respektem. Do této části jsme 
použili otázky, které byly za azeny do dotazníku pro učitele.  

Otázka číslo 15: byla zam ena na to, zda t ídní učitel hodnotí vztah s AP, jako 

partnerský. Učitelé hodnotili vztah s AP nejčast ji jako velmi partnerský Ěznámkou 1 
a 2ě až ŘŘ %. Zbylé odpov di byly zastoupeny 4 %. Ve srovnání s AP byly odpov di 
podobné. V obou dotaznících byla aspoň jednou odpov zena známka 5. Výsledky 
odpov dí jsou k nahlédnutí v grafu 18.  

 

Graf 18:  Vztah třídního učitele a asistenta pedagoga  

 

V otázce číslo 16 jsme se učitel  dotazovali, zda respektují názory ůP týkající se 
vzd lávání žák  se SVP a celé t ídy. V grafu č. 1ř si m žeme všimnout, že 60 % 

dotazovaných učitel  odpov d lo, že velmi respektují názor ůP p i vzd lávání žák  se 
SVP a celé t ídy.  Ř % učitel  se p iznalo, že názor ůP spíše nerespektují. Ve stejné 
otázce p es ř0 % ůP odpov d lo, že respektují názor t ídního učitele týkající se 
vzd lávání. Rozdíly v odpov dích ůP a t ídních učitel  je logický. M lo by docházet 
k tomu, že učitel je hlavní článek vzd lávání. M li bychom si uv domit, že je d ležité, 
aby se lidé navzájem respektovali. Vzájemný respekt je jedno patro pyramidy pro 
vytvo ení vhodné spolupráce mezi učitelem a ůP.  
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Graf 19: Respektování AP od třídního učitele  

 

 

 

V otázce číslo 17 nás zajímalo, jestli t ídní učitel si rozumí s asistentem pedagoga po 

lidské stránce. Zda si vhodn  vyhovují lidsky. Nejčast ji zodpovídaná známka 1 byla 
zastoupena 70 % dotazovanými učiteli a poté známka 2 byla zastoupena 1Ř % 
dotazovaných učitel . Z t chto odpov dí nás m že t šit, že p es ŘŘ % dotazovaných 
respondent  si s asistentem pedagoga rozumí po lidské stránce. Známka 5 byla 
zastoupena 7 % Ěviz graf č. 20ě. Rozdíly v odpov dích mezi alternativními a b žnými 
školami p i této otázce byly minimální. Z daných odpov dí vyplývá, že p es Ř0 % 
t ídních učitel  se domnívá, že si s asistentem pedagoga rozumí výborn .  
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Graf 20: Rozumění si s AP po lidské stránce  

 

V otázce číslo 21 jsme se učitel  dotazovali na to, zda považují ůP za plnohodnotného 
člena pedagogického sboru. 68 % dotazovaných učitel  ohodnotilo tuto otázku 
známkou 1, 22 % učitel  hodnotilo známkou 2. M žeme si všimnout, že p es ř0 % 

dotazovaných učitel  považuje ůP jako stoprocentn  plnohodnotným členem 
pedagogického sboru. Rozdíly v odpov dích učitel  p sobících na alternativních 
a b žných školách je minimální. ůP je zam stnáván jako pedagogický pracovník, tím 
pádem by se na n j m lo, tak nahlížet.  Zam íme- li se na to, zda se ůP vnímá jako 
plnohodnotný člen pedagogického sboru, dojdeme k tomu, že nedochází k odlišným 
odpov dím oproti učitel m Ěviz. graf 21).  

Graf 21:Nahlížení na AP, jako na člena pedagogického sboru  
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5.6 Zodpovězení výzkumných otázek  
V p edchozí kapitole jsme se v novali analýze získaných dat, které vyšly 
z dotazníkového šet ení. Z vyhodnocených dat se zam íme na zodpov zení 
jednotlivých výzkumných otázek.  

V1. Jaká je pracovní pozice asistenta pedagoga na běžných a alternativních 
školách? 

Z vyhodnocených dat jsme se dozv d li, že ve v tšin  p ípad  opravdu asistent 
pedagoga po celou dobu vyučování pracuje se žákem se speciálními vzd lávacími 
pot ebami ve t íd . Dotazování respondenti Ěučitelé 3Ř %, asistenti pedagoga 30 %) 

odpov d li, že každý den se asistent v nuje pouze žákovi se speciálními vzd lávacími 
pot ebami. Bohužel musíme poukázat na skutečnost, že 16 % asistent  pedagoga a 12 % 
učitel  odpov d lo, že asistent pedagoga se žákem se speciálními vzd lávacími 
pot ebami nepracuje v bec, což je druhý extrém. 

Nejčast ji spolupracují v lavici žáka. Každý den se stává, že se asistent pedagoga také 
v nuje pot ebám ostatních d tí ve t íd . Tuto odpov ď uvedlo p es 62 % asistent  
pedagoga a 5Ř % učitel . 4 % učitel  a Ř % asistent  pedagoga odpov d lo, že 
pot ebám ostatních d tí ve t íd  se nev nují v bec. M li bychom se zamyslet nad tím, 
zda práce s ostatními žáky ve t íd  nenarušuje práci se samotným žákem se speciálními 
vzd lávacími pot ebami, ke kterému je asistent pedagoga za azen. Jakékoliv vyrušení 
ve vyučování m že zp sobit v tší chybovost, ztrátu pozornosti, soust ed ní. M žeme se 
domnívat, že pokud asistent pedagoga pracuje i s ostatními žáky, tak žák se speciálními 
vzd lávacími pot ebami je schopen daný úkol vypracovat sám. V dalším výzkumu by 
bylo vhodné vložit více otázek, které by byly zam ené na situace, kdy asistent 

pedagoga pracuje i s jinými žáky ve t íd .  

Když jsme se zam ili na situaci, kdy se asistent pedagoga v nuje celé t íd  a t ídní 
učitel žákovi se speciálními vzd lávacími pot ebami, dozv d li jsme se, že k této situaci 

dochází velmi z ídka. Málokdy se stane, že by došlo k otočení rolí asistenta pedagoga 

a t ídního učitele. K takové situaci dochází ve výjimečných situacích. Z 50 

dotazovaných učitel  odpov d lo 75 % učitel , že otočení rolí se nestává v bec nebo 
jen občas. Odpov di u asistent  pedagoga byly podobné. Z dotazovaných asistent  
pedagoga odpov d lo Ř3 %, že se role neotáčí v bec, nebo jen sporadicky. Z hlediska 

inkluzivního školství by bylo vhodn jší, aby se učitel více zapojil do práce se žákem se 
speciálními vzd lávacími pot ebami, i tehdy když ve t íd  p sobí asistent pedagoga. Je 

vhodné, když žáka p i práci sleduje více osob. Každá osoba si m že všimnout jiných 
nedostatk , nových poznatk .  

Pokud srovnáme výsledky z hlediska alternativních a b žných škol, dojdeme ke zjišt ní, 
že v tšina výsledk  jsou bez značných rozdíl . V b žných školách se čast ji stává, že 
asistent pedagoga se více v nuje výhradn  žákovi se speciálními vzd lávacími 
pot ebami, než na školách alternativních. Toto tvrzení, ale nem žeme stoprocentn  
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potvrdit, z d vodu nerovnom rného vzorku respondent  alternativních a b žných škol. 
V alternativních i b žných školách se učitelé a asistenti pedagoga shodují, že alespoň 
2x- 3x týdn  asistent pedagoga reaguje na pot eby celé t ídy. Málokdy se stane, že by 
asistent pedagoga zastupoval pozici učitele. Čast ji k této vým n  rolí dochází 
v alternativním školství.  

V2. Které aspekty se promítají do spolupráce asistenta pedagoga a t ídního 
učitele? 

P ed začátkem jakékoli spolupráce je zapot ebí si stanovit určitá pravidla, vymezit si 
činnosti, které bude každý vykonávat. Jinak tomu není ani p i spolupráci t ídního učitele 
a asistenta pedagoga. ůsistent  pedagoga a t ídních učitel  jsme se dotazovali, zda m li 
p ed samotnou spoluprací prostor k seznámení se a domluv , jak vše bude probíhat. 
Pouhých 4Ř % učitel  a 42 % asistent  pedagoga zodpov d lo, že m li možnost se 
seznámit a podrobn  si promluvit o pravidlech. Z výsledk  bylo patrné, že se více 
učitel  domnívalo, že pravidla byla stanovena p ed začátkem spolupráce. U odpov dí 
asistent  pedagoga tomu tak nebylo. Bylo by vhodn jší, aby p ed začátkem p sobení 
asistenta pedagoga se více seznámil, jak s učitelem, tak určit  se nesmí zapomenout ho 
seznámit se t ídou a žákem se speciálními vzd lávacími pot ebami.  

B hem vyučování je zapot ebí, aby mezi asistentem pedagoga a učitelem probíhala 
komunikace. Nejčast ji mezi sebou komunikují spojením verbální a neverbální 
komunikace. Tím máme na mysli komunikaci pomocí slov, mimiky a gest. Tento druh 
sd lování informací m žeme tedy považovat za nejvhodn jší. Nejmén  používaný druh 

dorozumívání vyplynul z výsledk  neverbální komunikace Ěmimika a gestaě. Žádný 
dotazovaný učitel neodpov d l na tuto možnost, u asistent  pedagoga byla použita 
pouze jednou. Ne vždy je zapot ebí komunikovat pouze pomocí slov. Mohou nastat 
situace, kdy postačí komunikovat pomocí očního kontaktu, nebo pomocí gest. Žádný 
učitel se nedomníval, že by s asistentem pedagoga nijak nekomunikoval. 8 % asistent  
pedagoga se domnívalo, že b hem vyučování s učitelem žádným zp sobem 
nekomunikují.  

S komunikací je také spojena společná p íprava asistenta pedagoga a učitele 
na vyučovací proces. Je zapot ebí, aby se domlouvali na chodu celé t ídy i p ípravách 
pro žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami. V této oblasti se odpov di učitel  
a asistent  pedagoga rozcházely. Učitelé více odpovídali, že se velmi často společn  
s asistentem pedagoga p ipravují na výuku pro žáka se speciálními vzd lávacími 
pot ebami. Bohužel se stává, že v tšinou se v bec nebo pouze občas domlouvají 
na p íprav .  

Vzd lávání jedince se speciálními vzd lávacími pot ebami je obtížn jší, než u jedinc  
intaktních. Je zapot ebí v tší míra péče, porozum ní a spolupráce mezi všemi činiteli, 
kte í se podílejí na vzd lávání. D ležité je odstraňování bariér, které mohou negativn  
p sobit na vzd lávání, proto nás zajímalo, jak často probíhá konzultace mezi asistentem 
pedagoga a učitele ohledn  chování a pracování celé t ídy a žáka se speciálními 
vzd lávacími pot ebami. Nejčast ji respondenti odpovídali, že vzájemné konzultace 
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probíhají minimáln  2x- 3x týdn . Tento fakt není úpln  optimální. Vhodné by bylo, 
aby vzájemná konzultace probíhala každý den.  

V tší procentuální část ĚŘ0 %ě odpov d la, že konzultace ohledn  žáka se speciálními 
vzd lávacími pot ebami probíhá minimáln  2x-3x týdn . Ku prosp chu v ci by bylo, 

aby asistent pedagoga a t ídní učitel konzultovali každý den. Žádný učitel ani asistent 
pedagoga odpov d li, že by konzultace neprobíhala v bec.  

ůsistenti pedagoga i učitelé se shodli, že b hem své spolupráce se oba dva podílejí na 
aktivitách, které jsou zam ené na soudružnost t ídy a zlepšení klimatu ve t íd . Pro 
samotnou spolupráci je také vhodné, když asistent pedagoga má své pracovní místo, kde 

m že p sobit. P es 70 % dotazovaných respondent  odpov d lo, že asistenti pedagoga 
mají své pracovní místo, kde mohou p sobit.  

Zm ny v odpov dích mezi alternativními a b žnými školami nebyly zásadní. 
V alternativních školách nedochází k tomu, že by společná p íprava na vyučování mezi 
t ídním učitelem a asistentem pedagoga neprobíhala v bec. Na b žných školách se 
bohužel stává, že p íprava neprobíhala v bec. V alternativních školách také dochází 
k tomu, že asistent pedagoga tráví více času s žákem se SVP, než na b žných školách. 
Z hlediska komunikace nejsou patrné rozdíly mezi ob ma typy školami. ůsistenti 
pedagoga a t ídní učitelé čast ji konzultují výuku celé t ídy a žáka se SVP na b žných 
školách. ůsistenti pedagoga se zapojují do aktivit, které se podílejí na soudružnosti t ídy 
a zlepšení klimatu na obou školách stejn .   

V3. Jak hodnotí asistent pedagoga spolupráci s t ídním učitelem? 

Spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem je u v tšiny dvojic značn  rozdílná. 
Velmi závisí na tom, jak si dvojice pedagogických pracovník  sedne po lidské stránce. 
V tšina dotazovaných respondent  uvedla, že vztah mezi asistentem pedagoga 
a učitelem je na bázi p átelství a hodnotí ho jako kvalitní. 2 % respondent  uvádí, že 
vztah s učitelem nepovažují za kvalitní a tím pádem ho nepovažují ani jako p átelský.  

Z daných výsledk  vyplývá, že pokud asistent pedagoga se cítí, jako plnohodnotný člen 
pedagogického sboru, tak se to také odrazí do vzájemného vztahu s učitelem. Dochází 
k respektování učitele ze strany asistenta pedagoga. M žeme vycházet z toho, že pokud 
vztah mezi učitelem a asistentem pedagoga není v harmonii Ěnep átelství, nekvalitní 
vztahě, dochází k vzájemnému nerespektování. K tomuto rozhodnutí došlo pár 
dotazovaných asistent  pedagoga. Určit  je zapot ebí, aby osoby, které spolupracují, 
setkávají se každý den v pracovním procesu se navzájem respektovaly a navzájem si 
naslouchaly.  

P es 70 % dotazovaných asistent  pedagoga uvedlo, že dostávají instrukce od učitele, 
jak by m li pracovat se žákem se speciálními vzd lávacími pot ebami, pop ípad  
s celou t ídou. M žeme hovo it o určitém druhu komunikace, který rozvíjí spolupráci 
mezi učitelem a asistentem pedagoga. Takto by to m lo v praxi vypadat, učitel by m l 
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být st žejním činitelem ve vzd lávacím procesu žáka se speciálními vzd lávacími 
pot ebami.  

Pokud se zam íme na komunikaci s rodiči žáka, tak z výsledk  vyplynulo, že vzájemná 
komunikace probíhá podle pot eb. Z 18 % dochází n kdy k situacím, kdy oba 
pedagogičtí pracovníci komunikují s rodiči žáka společn . Ke sd lování informace 
pouze učitelem je uvedeno 32 %, asistentem pedagoga 7 %.  

Rozdíly v odpov dích na otázky mezi alternativními a b žnými školami jsou minimální. 
Spíše nalezneme rozdíly v odpov dích mezi t ídním učitelem a asistentem pedagoga. 
V tší procento asistent  pedagoga v b žných kolách odpov d lo, že považují vztah 
mezi nimi a t ídním učitelem jako nekvalitní, od toho se také odvíjelo, že ho považují za 
nep átelský.  

V4. Jak hodnotí spolupráci učitel s asistentem pedagoga? 

Dotazovaní učitelé nám odpovídali na podobné otázky jako asistenti pedagoga. Učitelé 
uvedli, že ve v tšin  p ípad  hodnotí vztah s asistentem pedagoga jako velmi kvalitní 
(70 %).  Z toho lze soudit, že považují jejich vztah za kvalitní, a hodnotí ho jako velmi 

p átelský.  

Respondenti Ě7%ě, kte í uvedli, že vztah považují za nekvalitní nebo spíše nekvalitní, 
tak také dále odpov d li, že vztah mezi nimi a asistentem pedagoga není p átelský. 
Vycházíme- li ze skutečnosti, že oba akté i si ve spolupráci sednou po lidské stránce, 
tak je jejich celkový vztah, ale i spolupráce na dobré úrovni. Z odpov dí nás m že t šit, 
že pouze 7 % dotazovaných respondent  hodnotilo vzájemný vztah negativn .  

Od hodnocení vztahu se také odvíjí samotné respektování asistenta pedagoga učitelem. 
V tšina respondent  uvedla, že dochází k respektování názor  asistenta pedagoga 
ohledn  vzd lávacího procesu žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami nebo celé 
t ídy. Respektování asistenta pedagoga vede k úct  jeho názor . Respondenti, kte í 
vybrali odpov ď ohodnocenou známkou 4 a 5, považují vztah s asistentem pedagoga za 
nekvalitní, tak tém  90 % z nich označilo odpov ď známkou 4 a 5. Z toho vyplývá, že 
názor asistenta pedagoga nerespektují.  

Pokud učitel respektuje názory asistenta pedagoga, nebojí se asistentovi pedagoga dávat 
p esn  informace, jak by m l k žákovi se speciálními vzd lávacími pot ebami 
p istupovat. Je vhodné, aby učitel dával asistentovi pedagoga instrukce, protože práv  
učitel je považován za st žejní osobu ve vzd lávání žáka se speciálními vzd lávacími 
pot ebami. Jakákoli vým na informací vede ke komunikaci, spolupráci. Posiluje vztah 

a vzájemné poznání asistenta pedagoga a učitele.  

Dotazovaní učitelé odpov d li, že ve v tšin  p ípad  považují asistenta pedagoga 
za plnohodnotného partnera v pedagogickém týmu, kterého respektují a rádi si 
vyslechnou jeho názor. S touto odpov dí souhlasilo p es 70 % dotazovaných učitel . 
Od toho se také odvíjí začlen ní asistenta pedagoga do aktivit, které se týkají 
soudružnosti a zlepšení klimatu ve t íd , kde učitel a asistent pedagoga p sobí.  
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Učitelé pracující v alternativních školách považují asistenty pedagoga čast ji 
za plnohodnotného člena pedagogického sboru, než učitelé na b žných školách. Učitelé 
na b žných školách a alternativních školách respektují názory asistent  pedagoga.  

5.7 Praktická doporučení  
 

Na základ  nastudované odborné literatury týkající se problematiky inkluzivního 
vzd lávání a s tím spojených pedagogických pracovních pozic asistenta pedagoga 
a t ídního učitele, tak také na základ  dat získaných z dotazníkového šet ení, jsme 

vytvo ili n kolik doporučení, které by mohly být vhodné pro vzájemnou spolupráci 
mezi t ídním učitelem a asistentem pedagoga s využitím v pedagogické praxi.  

Pokud chceme, aby mezi asistentem pedagoga a t ídním učitelem probíhala spolupráce 
na vynikající úrovni, je zapot ebí, aby p ed samotnou spoluprací si oba pedagogičtí 
pracovníci vyhradili čas, kdy se společn  domluví, jaká pravidla budou používat, jak si 
p edstavují spolupráci, co od pracovního procesu vzájemn  očekávají. Z výsledk  bylo 
patrné, že polovina dotazovaných respondent  m la možnost p ed začátkem spolupráce 
si stanovit p esná pravidla. Pouze Ř % učitel  a 6 % asistent  pedagoga se domnívalo, 
že není zapot ebí se domlouvat na pravidlech, že vše vychází z nápln  práce. 
Domníváme se, že je zapot ebí, aby rozebrali společn  nápln  práce, aby nedocházelo 
k nedorozum ní.  

Pro vhodnou spolupráci je st žejní vzájemná komunikace. Pokud spolu každodenn  
komunikují o vzd lávání žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami i celé t ídy, 
mohou společn  najít spoustu pozitiv či negativ, které se promítají do vyučovacího 
procesu. Z výsledk  vyplynulo, že nejmén  využívaným druhem neverbální 
komunikace ve 2 % u asistent  pedagoga a žádnou odpov dí u t ídních učitel  byly 
mimika a gesta. Naopak vhodným druh komunikace se ukázala kombinace verbální 
a neverbální komunikace, kdy asistenti pedagoga a t ídní učitelé se dorozumívají 
slovn , pomocí r zných gest, znak  a pomocí zraku. S komunikací také souvisí zlepšení 
samotného vztahu. Ukázalo se, že pokud spolu asistenti pedagoga a t ídní učitelé 
komunikují, tak se to pozitivn  odráží do jejich pracovního i p átelského vztahu. Pokud 
asistenti pedagoga i učitelé považují vzájemný vztah jako kvalitní, tak ho dále považují 
také za p átelský. Tém  Ř0 % odpov dí vychází z tohoto tvrzení. S tím také dále 
souvisí vzájemná úcta a respektování názoru toho druhého. Každodenní konzultování 
výuky asistenta pedagoga a t ídního učitele považuje za d ležité polovina učitel  
a tém  polovina asistent  pedagoga. Respondenti, kte í odpovídali, že konzultace 
výuky žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami a celé t ídy probíhá každý den, tak 

také kladn ji hodnotili samotný vztah. 

Vhodné je, aby o p sobení asistenta pedagoga na dané škole v d li i ostatní pedagogičtí 
pracovníci, aby se s asistentem pedagoga seznámili a stal se plnohodnotným členem 
pedagogického sboru. Od toho všeho se odvíjí vztah asistenta s ostatními 
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pedagogickými pracovníky. Pokud se asistent pedagoga cítí dob e mezi celým 
pedagogickým sborem, tak se to pozitivn  promítne i do celého výchovn - vzd lávacího 
procesu. S tím také souvisí, aby pro asistenta pedagoga byly vytvo ené vhodné pracovní 
podmínky, d ležité je, aby m l své pracovní místo, kde si m že odkládat své v ci a 
pracovat na úkolech, které dostává od učitel . Pokud má asistent pedagoga své pracovní 
místo, tak se m že více cítit jako člen pedagogického sboru. Ř0 % respondent , kte í 
odpov d li, že asistent pedagoga má své vlastní pracovní místo, tak také odpov d li, že 
považují asistenta pedagoga za člena pedagogického sboru.  

Ze samotných autorčiných zkušeností z pracovní pozice asistenta pedagoga, odborné 
literatury i z výsledk  daného výzkumu je vhodné, aby se k asistentovi pedagoga 

p istupovalo jako ke každému jinému pedagogickému pracovníkovi. Domníváme se, že 
postupem času bude tato pedagogická profese více známá a bude se k ní lépe 
p istupovat. To vše se odráží od nového trendu ve vzd lávání žák  se speciálními 
vzd lávacími pot ebami. Stále více jsou žáci s postižením začleňováni mezi intaktními 
spolužáky. S tím se také zvyšuje počet pozic asistenta pedagoga. Vzhledem 

k inkluzivnímu vzd lávání v současné dob  jsou tyto profese nezbytné pro výchovn - 

vzd lávací proces, proto by se m li všichni pedagogičtí pracovníci respektovat.  

Každý z nás si uv domuje, že si nemusíme po lidské stránce s každým sednout. ůle 
dodržovat určité zásady, aby s t ídní učitel asistentem pedagoga rozum l, není tak 
obtížné. D ležité je projevit určitou míru respektu, dostatečnou míru komunikace, 
lidskosti a nebát se íci v ci, které nám jsou p íjemné, nebo naopak nep íjemné. ůsistent 
pedagoga je pedagogický pracovník, který má právo na vytvo ení stejných pracovních 
podmínek jako každý jiný člen pedagogického sboru.  

6 Shrnutí výsledků a diskuze 

Výb r tématu diplomové práce a výzkum ovlivnily praktické zkušenosti autorky práce, 
která již t etím rokem p sobí jako asistent pedagoga na základní škole. Dále se 
vycházelo z odborné literatury, která byla použita p i zpracování teoretické části 
diplomové práce. V empirické části diplomové práce se zkoumalo, jaké aspekty se 
promítají do spolupráce mezi asistentem pedagoga a t ídním učitelem na b žné 
a alternativní základní škole. Data pro výzkum byla sbírána pomocí dotazníkového 
šet ení. Samotného výzkumu se zúčastnilo sto respondent , které jsme rozd lili do dvou 
stejn  početných skupin. Jednalo se o asistenty pedagoga a t ídní učitele, kte í p sobí na 
prvním stupni základních škol. Na začátek musíme p iznat, že zastoupení respondent  
z alternativních škol je o mnoho menší, oproti školám b žným. Jeden z d vod  mohl 
být ten, pedagogičtí pracovníci p sobící na alternativních školách, mohou mít obavy či 
možné zábrany zúčastnit se výzkumu. V tomto p ípad  by stálo za úvahu společné 
setkání nad doplňujícími rozši ujícími otázkami v p átelské atmosfé e. V dalších 
výzkumech by bylo zapot ebí, aby zastoupení respondent  z obou typ  škol bylo 
rovnocenné.  
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Odborná literatura nám nastínila adu problém , které se ve vzájemné spolupráci mohou 
objevit. Uzlová Ě2010ě se zabývala tím, že nejčast jší problém je nedostatečná 

komunikace mezi ob ma aktéry. V našem výzkumu jsme zjistili, že práv  komunikace 
byla d ležitým aspektem ve vzájemné spolupráci mezi t ídním učitelem asistentem 
pedagoga. Pokud dochází ke každodenní komunikaci mezi ob ma pedagogickými 
aktéry, zlepšuje se i samotný vztah. Respondenti, kte í ve svých odpov dích uvedli, že 
komunikace minimáln  t ikrát týdn  vede k vytvo ení p átelských vztah . Nezbytnou 

součástí k výchov  a vzd lávání žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami je vliv 
rodiny. Dle Kendíkové (2016, s. 51), která udává, že ,,funkční, pravidelná komunikace 
mezi asistentem pedagoga, který rodičům předává informace s vědomím třídního 
učitele, či dalších pedagogických pracovníků školy, a zákonnými zástupci je velmi 
důležitým momentem ve vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami.“ 

Dotazování respondenti ve výzkumu udávali, že s rodinou se komunikuje podle pot eby 

(43 %). S rodinou nejčast ji komunikuje t ídní učitel, občas asistent pedagoga, také 
dochází k tomu, že s nimi komunikují společn  oba dva. S komunikací také souvisí 
pravidelná konzultace výuky žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami tak i celé 
t ídy. Respondenti odpovídali, že minimáln  2x- 3x týdn  probíhá konzultace mezi 

asistentem pedagoga a t ídním učitelem. Z praktických zkušeností autorky práce 
probíhají konzultace mezi asistentem pedagoga a t ídním učitelem každý den, v tšinou 
po každé hodin . Dochází sice ke krátké vým n  post eh , ale nejst žejn jší události 
hodiny vždy konzultují.  

D ležitým aspektem v samotné spolupráci je za azenost asistenta pedagoga 
do pedagogického sboru. Čím je asistent pedagoga lépe za azen do pedagogického 
sboru, tím je lepší vztah mezi ním a t ídním učitelem. Respondenti, kte í se cítí jako 
plnohodnotní členi pedagogického sboru, také považují vztah mezi nimi a t ídním 
učitelem jako kvalitní a p átelský. Respondenti z alternativních škol reagují na tento 
fakt stejn , jako respondenti z b žných škol. Ve srovnání ze zkušeností autorky je 

pravda ta, že pokud na asistenta pedagoga nahlíží pedagogický sbor jako na 
plnohodnotného člena týmu, tak samotný asistent pedagoga svoji práci vnímá o hodn  
lépe, nebojí se zapojit do diskuze na určité téma, pop ípad  organizovat výlety či r zné 
aktivity spojené se zlepšením klimatu ve t íd  a zlepšením samotné soudružnosti.  

Zásadní p ekvapení ve výzkumu p inesla otázka, kde jsme se dotazovali, jak často 
asistent pedagoga reaguje na pot eby celé t ídy. Respondenti z alternativních i b žných 
škol odpovídali z velké části stejn . Nejčast ji docházelo k odpov di, že reagují na 
pot eby celé t ídy každý den. Toto zjišt ní nás velmi p ekvapilo, neboť p evažuje názor, 
že asistent pedagoga by m l být pouze pro konkrétní dít . Z odpov dí je patrné, že 
v praxi asistent pedagoga je oporou pro učitele a obsáhne pot eby nejen žáka se 
speciálními vzd lávacími pot ebami ale také celé t ídy.  

Po vyhodnocení výzkumu jsme se zamysleli nad tím, jak by bylo možné sm ovat 
výzkum dále. Určit  by bylo vhodné se v dalším výzkumu zam it na pot eby asistent  
pedagoga a propracovan jší zázemí pro pedagogy. V současné dob  z stává palčivou 
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otázkou finanční ohodnocení asistent  pedagoga a určit  by tato otázka stálá za další 
zamyšlení či návrh, jak tuto pracovní pozici lépe ohodnotit.  

Jinou možností, jak výzkum nasm rovat dál by byla možnost výzkum provést na jiném 
druhu základních škol. Mohli bychom se soust edit na základní školy speciální, kde je 
pozice asistent  pedagoga značn  rozší ena. Zajímalo by nás, zda by došlo ke stejnému 
či jinému zjišt ní. Možná bychom se dozv d li nové poznatky, které by byly dále 
p ínosné pro praxi a využití v b žných či alternativních základních školách. Myslíme si, 
že by tento výzkum mohl být zajímavý a pro praxi velmi p ínosný.  
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Závěr 
Dnešní doba se snaží o co nejv tší začleňování žák  se speciálními vzd lávacími 
pot ebami do hlavního vzd lávacího proudu. V tom nám pomáhá inkluzivní školství. 
ůby toto začleňování bylo co nejdokonalejší, je k tomu zapot ebí využít podp rná 
opat ení.  Jedno z nejd ležit jších podp rných opat ení je zavedení pozice asistenta 

pedagoga ve t ídách, kde je začlen n žák se speciálními vzd lávacími pot ebami.  

Za azení t chto žák  do hlavního vzd lávacího proudu není v bec jednoduché a p ináší 
adu úskalí, která se mohou objevovat. Jak již bylo v úvodu zmín no, již n kolik let 

autorka p sobí jako asistent pedagoga. M la možnost se s adou d tí setkat. Velmi 
d ležitý je individuální p ístup k t mto žák m. ůsistent pedagoga pot ebuje znát 
základní poznatky z oboru psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky. Z toho také 
vychází jeho kvalifikace a poté i finanční ohodnocení.  

Pro vytvo ení optimálního inkluzivního prost edí je nutné, aby veškeré faktory 
fungovaly tak, jak mají. Vhodné je vytvo it klidné, p átelské prost edí, na kterém se 
podílí spolužáci, ale hlavn  t ídní učitel a asistent pedagoga. Je d ležité, aby oba dva 

pedagogičtí pracovníci spolu spolupracovali, komunikovali a tvo ili sehraný tým.  

To byl práv  jeden z d vod , proč byla tato práce napsána. Zajímalo nás, co vše hraje 
d ležitou roli v tom, aby spolupráce učitele a asistenta pedagoga fungovala tak, jak má. 
V této práci jsme vycházeli z odborné literatury, ze které jsme čerpali základní 
teoretické informace o tom, jak by vše m lo fungovat, co je optimální. Dále jsme 

vycházeli ze svých vlastních zkušeností, názor  a poznatk  dalších asistent  pedagoga, 
učitel  s dlouholetou praxí.  

Díky tomu došlo k vytvo ení teoretické a praktické části, Teoretická část je rozd lena 
do čty  kapitol. Dané kapitoly se zabývají inkluzivním vzd láváním a problematikou, 
která je s tímto pojmem spojena. Další kapitoly jsou v novány pedagogickým profesím 
t ídního učitele a asistenta pedagoga. Poslední kapitola je zam ena na již zmiňovanou 
spolupráci. Z odborné literatury byly vybrány základní problémy, které se mohou 
objevit v praxi.   

Cílem práce bylo nalezení aspekt , které ovlivňují úroveň spolupráce mezi t ídním 
učitelem a asistentem pedagoga. Dále byla snaha o srovnání t chto aspekt  v b žném 
a alternativním školství.  

Praktická část diplomové práce se snažila o nalezení t chto aspekt . B hem výzkumu 
byla použita metoda dotazníku. Pro výb r výzkumného vzorku byli vybrání t ídní 
učitelé a asistenti pedagoga p sobící na prvním stupni základní školy b žné 
a alternativní. Celkový počet respondent  byl 50 učitel  a 50 asistent  pedagoga. Byly 
vypracovány dva dotazníky. První dotazník byl vytvo en pro asistenty pedagoga 
a druhý pro t ídní učitele.  

Pro vyhodnocení samotného výzkumu byly zvoleny čty i výzkumné otázky, které byly 
v novány asistent m pedagoga a učitel m p sobících na prvním stupni základní školy. 
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V n kolika otázkách jsme se zam ili na to, zda najdeme rozdíly v odpov dích                         
u respondent  pracujících na b žných a alternativních školách. Po vyhodnocení                             
a rozebrání dat bylo patrné, že výsledky jsou ve v tšin  p ípad  podobné. Musíme 
poukázat na nerovnom rný počet zástupc  v alternativních školách oproti školám 
b žným. Z toho d vodu nem žeme výsledky výzkumu zobecnit na danou skupinu.  

V první výzkumné otázce jsme se zam ili na pracovní pozici asistenta pedagoga na 
b žných a alternativních školách. V náplni práce, kterou asistent pedagoga vykonává, je 
práce se žákem se speciálními vzd lávacími pot ebami. Z dalších odpov dí bylo z ejmé, 
že asistent pedagoga také pracuje podle pot eby i s ostatními žáky ve t íd . Z odpov dí 
respondent  bylo patrné, že málokdy dochází k otočení rolí mezi asistentem pedagoga 

a t ídním učitelem. Ve srovnání mezi alternativními a b žnými školami dojdeme 
k záv ru, že pozice asistenta pedagoga je v obou typech škol vykonávaná podobn .  

V další otázce jsme se zam ili na aspekty, které se podílejí na spolupráci mezi 
asistentem pedagoga a t ídním učitelem. Vhodné je, aby p ed samotnou spoluprací m li 
oba pedagogičtí pracovníci dostatek času se seznámit, stanovit si pravidla. Bohužel se 
tato situace v praxi často opomíjí a dochází k tomu, že se pravidla upravují postupn  
podle situace. D ležité je, aby učitel a asistent pedagoga mezi sebou neustále 
komunikovali. Za vhodný druh komunikace byla vybrána kombinace verbální 
a neverbální.  
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P íloha 1: Dotazník pro asistenty pedagoga  

 

Kraj:_____________________      Škola: b žná- alternativní ___________________ 

 

POZICE ASISTENTA PEDAGOGA 

DOTAZNÍK PRO ASISTENTY PEDAGOGA  

Vážená paní asistentko, vážený pane asistente.  

Jsem studentka druhého ročníku navazujícího magisterského studia oboru speciální 
pedagogika – učitelství na Technické univerzit  v Liberci, na Fakult  p írodov dn - 

humanitní a pedagogické. Cht la bych Vás poprosit o spolupráci na mé diplomové 
práci. Diplomová práce je zam ena na zjišt ní pozice asistenta pedagoga ve školství.  

Tento dotazník je určen pro asistenty pedagoga, kte í pracují na prvním stupni základní 
školy, ve t ídách, kde je vzd láván žák se speciálními vzd lávacími pot ebami.  

Své odpov di prosím označte k ížkem, potrhn te nebo zatrhn te. V n kolika otázkách 
najdete odpov di, které jsou umožn ny škálami. Na škále prosím označte takovou 
hodnotu, která se pro Vás nejvíce hodí. Hodnocení je od čísla 1 až 5 Ě 1= hodí se pro m  
nejvíce, nejlepší, 5= platí pro m  nejmén , nejhoršíě.  

D kuji Vám za spolupráci a vypln ní dotazníku.  

Bc. Kate ina Lindová  

Klindova7gmail.com  

 

1. MUŽ- ŽENů 

2. V K  
3. Vyberte t ídu, ve které p sobíte nejvíce hodin týdn , a o ní uveďte následující: 

a) Počet žák  celkem: 
b) Z toho počet žák  se SVP Ěvypište pouze žáky s 2. – 5. stupn m POě: 
c) Jaké jsou SVP t chto žák : _______________________________________ 

 

4. Kvalifikaci pro výkon práce asistenta pedagoga jste získal/a: 

a) st edoškolské pedagogické vzd lání 
b) st edoškolské nepedagogické vzd lání a kvalifikační kurz pro ůP 

c) vysokoškolské pedagogické vzd lání 



 

d) jiné: ______________________________________________________ 

 

5. Společn  s učitelem se p ipravujeme na výuku celé t ídy Ětvorba a výb r pracovních 
list , pom cek, volba metod, aktivit apod.ě: 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

6. Společn  s učitelem se p ipravujeme na výuku žáka/žák  se SVP Ětvorba a výb r 
pracovních list , pom cek, volba metod, aktivit apod.ě: 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

7. Pracuji po celou dobu vyučování se žákem/žáky se SVP.  

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

 

8. B hem vyučování se pohybuji po t íd , reaguji nejenom na pot eby žáka se SVP, ale 
také na pot eby celé t ídy.  

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

Up esn ní: 
_________________________________________________________________________ 

 

9. P ebírám výuku za učitele, učitel se v nuje individuáln  žákovi/žák m se SVP. 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

Up esn ní: 
_________________________________________________________________________ 

 

10. Jakým zp sobem s učitelem b hem vyučování komunikujete? 

- slovn  

- mimikou, gesty 

- kombinací slov, gest a mimiky 

- nekomunikujeme v bec 

 

11. Mám ve škole svoje pracovní místo ve sborovn  či kabinet , jako mají učitelé. 

Ano Ne 

 

12. Konzultace ohledn  pr b hu vyučování Ěco se da ilo, neda ilo, co p íšt  ud lat jinak 
apod.ě celé t ídy mezi mnou a učitelem probíhají: 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 



 

 

13. Konzultace ohledn  pr b hu vyučování Ěco se da ilo, neda ilo, co p íšt  ud lat jinak 
apod.ě  žáka/žák  se SVP mezi mnou a učitelem probíhají: 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

14. Jakým zp sobem probíhá komunikace s rodiči žáka/žák  se SVP? 

- S rodiči žáka/žák  se SVP komunikuji výhradn  sám/sama. 
- S rodiči žáka/žák  se SVP komunikujeme výhradn  společn  s učitelem. 
- S rodiči žáka/žák  se SVP komunikuji minimáln , komunikaci zajišťuje p evážn  

učitel. 
- S rodiči žáka/žák  se SVP komunikujeme dle pot eby – n kdy společn , n kdy zvlášť. 

15. M j vztah s učitelem je partnerský: 

1 2 3 4 5 

 

16. Respektuji názor učitele týkající se vzd lávání žáka/žák  se SVP a práce se t ídou: 

1 2 3 4 5 

 

17. Dostávám od učitele instrukce, jak pracovat s žákem/žáky se SVP. 

1 2 3 4 5 

 

18. S učitelem si lidsky vyhovujeme, rozumíme si: 

1 2 3 4 5 

 

19. Moji spolupráci s učitelem hodnotím jako kvalitní: 

1 2 3 4 5 

 

20. Mám možnost se společn  s učitelem zapojit do aktivit posilujících soudržnost t ídy a 
zlepšujících její klima:  

1 2 3 4 5 

 

21. P ed začátkem mojí spolupráce s učitelem jsem m l/a možnost se s ní/m seznámit a 
nastavit pravidla naší spolupráce: 

- M li jsme možnost se seznámit a podrobn  probrat pravidla a zp sob naší spolupráce. 
- Krátce jsme se seznámili a orientačn  nastínili pravidla spolupráce. 
- Nebyl časový prostor pro seznámení, pravidla vznikala „za pochodu“ 

- Není t eba pravidla nastavovat, moje kompetence vyplývají z mojí nápln  práce.  
 

22. Mám pocit, že m  pedagogický sbor vnímá jako plnohodnotného člena: 
1 2 3 4 5 

 



 

P íloha 2: Dotazník pro učitele 

 

Kraj:_____________________      Škola: b žná- alternativní 
___________________ 

POZICE UČITELE 

DOTAZNÍK PRO UČITELE  

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli.  

Jsem studentka druhého ročníku navazujícího magisterského studia oboru speciální 
pedagogika – učitelství na Technické univerzit  v Liberci, na Fakult  p írodov dn - 

humanitní a pedagogické. Cht la bych Vás poprosit o spolupráci na mé diplomové 
práci. Diplomová práce je zam ena na zjišt ní pozice asistenta pedagoga ve školství.  

Tento dotazník je určen pro učitele, kte í pracují na prvním stupni základní školy, ve 
t ídách, kde je vzd láván žák se speciálními vzd lávacími pot ebami.  

Své odpov di prosím označte k ížkem, potrhn te nebo zatrhn te. V n kolika otázkách 
najdete odpov di, které jsou umožn ny škálami. Na škále prosím označte takovou 
hodnotu, která se pro Vás nejvíce hodí. Hodnocení je od čísla 1 až 5 Ě 1= hodí se pro m  
nejvíce, nejlepší, 5= platí pro m  nejmén , nejhoršíě.  

D kuji Vám za spolupráci a vypln ní dotazníku.  

Bc. Kate ina Lindová  

Klindova7gmail.com  

1. Muž – žena 

2. V k 

3. ůktuální složení mojí t ídy je následující: 
d) Počet žák  celkem: 

e) Z toho počet žák  se SVP Ěvypište pouze žáky s 2. – 5. stupn m POě: 
Jaké jsou SVP t chto žák : 
___________________________________________________ 

4. Studium speciální pedagogiky: 
e) vystudováno jako obor na VŠ 

f) vystudováno v rámci kurzu  DVPP 

g) nevystudováno 

 

5. Společn  s ůP se p ipravujeme na výuku celé t ídy Ětvorba a výb r pracovních list , 
pom cek, volba metod, aktivit apod.ě: 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 



 

6. Společn  s ůP se p ipravujeme na výuku žáka/žák  se SVP Ětvorba a výb r pracovních 
list , pom cek, volba metod, aktivit apod.ě: 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

7. ůP pracuje po celou dobu vyučování se žákem se SVP v lavici mezi ostatními 
spolužáky.  

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

Up esn ní: 
_________________________________________________________________________ 

  

8. ůP se b hem vyučování pohybuje po t íd , reaguje nejenom na pot eby žáka se SVP, 
ale také na pot eby celé t ídy.  

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

9. P ebírám výuku za učitele, učitel se v nuje individuáln  žákovi/žák m se SVP. 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

10. Jakým zp sobem s ůP b hem vyučování komunikujete? 

- slovn  

- mimikou, gesty 

- kombinací slov, gest a mimiky 

- nekomunikujeme v bec 

 

11. AP má ve škole svoje pracovní místo ve sborovn  či kabinet , jako mají učitelé. 

Ano Ne 

 

12. Konzultace ohledn  pr b hu vyučování Ěco se da ilo, neda ilo, co p íšt  ud lat jinak 
apod.ě celé t ídy mezi mnou a ůP probíhají: 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

13. Konzultace ohledn  pr b hu vyučování Ěco se da ilo, neda ilo, co p íšt  ud lat jinak 
apod.ě  žáka/žák  se SVP mezi mnou a ůP probíhají: 

Denn  2x až 3x týdn  1x týdn  občas v bec 

 

14. Jakým zp sobem probíhá komunikace s rodiči žáka/žák  se SVP? 

- S rodiči žáka/žák  se SVP komunikuji výhradn  sám/sama. 
- S rodiči žáka/žák  se SVP komunikujeme výhradn  společn  a ůP. 
- S rodiči žáka/žák  se SVP komunikuji minimáln , komunikaci zajišťuje p evážn  ůP. 
- S rodiči žáka/žák  se SVP komunikujeme dle pot eby – n kdy společn , n kdy zvlášť. 

 

15. M j vztah s ůP je partnerský: 
1 2 3 4 5 



 

 

16. Respektuji názor ůP týkající se vzd lávání žáka/žák  se SVP a práce se t ídou: 
1 2 3 4 5 

 

17. S ůP si lidsky vyhovujeme, rozumíme si: 

1 2 3 4 5 

 

18. Moji spolupráci s ůP hodnotím jako kvalitní: 

1 2 3 4 5 

 

19. ůP se společn  se mnou zapojuje do aktivit posilujících soudržnost t ídy a zlepšujících 
její klima:  

1 2 3 4 5 

 

 

20. P ed začátkem mojí spolupráce s ůP jsem m l/a možnost se s ní/m seznámit a nastavit 
pravidla naší spolupráce: 

- M li jsme možnost se seznámit a podrobn  probrat pravidla a zp sob naší spolupráce. 
- Krátce jsme se seznámili a orientačn  nastínili pravidla spolupráce. 
- Nebyl časový prostor pro seznámení, pravidla vznikala „za pochodu“ 

- Není t eba pravidla nastavovat, kompetence ůP vyplývají z jeho nápln  práce.  
 

21. Považuji ůP za plnohodnotného člena pedagogického sboru: 
1 2 3 4 5 

 

 


