Seznam příloh
Příloha 1- Formulář dotazníku
1)

Jste muž/ žena? Podtrhněte.

2)

Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání a v jakém oboru?

3)

Pokud jste se vzdělával/a v jiném oboru, absolvovala jste kvalifikační kurz pro
asistenta pedagoga?

4)

Proč jste si zvolil/a zaměstnání asistenta pedagoga?

5)

Jak dlouho vykonáváte/ jste vykonával/a funkci asistenta pedagoga?

6)

U jakých žáků v současné době jako AP působíte nebo jste v minulosti nejčastěji
působil/a ?

7)

Myslíte si, že vaše práce představuje nějaká úskalí (pokud ano, napište jaká)?

8)

Domníváte se, že se asistenti pedagoga ve své profesi běžně setkávají s konfliktními
situacemi?

9)

Pokud byste se dostal/a do konfliktu ve vašem zaměstnání, s kým by to
nejpravděpodobněji bylo a jak byste postupoval/a? Řešil/a byste nějak situaci?

10)

Dostal/a jste se někdy v rámci vaší profese asistenta pedagoga do konfliktu (např. s
vedením, kolegy, rodiči, žáky)?

11)

Jestliže jste odpověděl/a u předchozí otázky „ANO“, odpovězte prosím na otázky níže.
Pokud „NE“, přejděte k otázce č. 12:
a)

S kým nastaly problematické situace? Vypište (pokud jste měli více konfliktů,

napište prosím ty nejdůležitější).
b)

Co bylo důvodem vašeho konfliktu?

c)

Dostáváte se do konfliktu opakovaně, popř. s kým nejčastěji?

d)

Snažil/a jste se konflikt vyřešit? Pokud ano, jak?
- Vyřešil se tím váš konflikt? Pokud ne, co bylo důvodem?
- Myslíte si, že řešení, které jste zvolil/a, vyřešilo vaši situaci? Svou odpověď

prosím zdůvodněte.
e)

Měl pro vás konflikt trvalejší následky, popř. jaké?

12)

Jak byste hodnotil/a vaši spolupráci a celkový vztah na stupnici od 1 do 10, kdy číslo 1
je bráno jako „nejhorší“ a číslo 10 jako „nejlepší“ s …
… pedagogy:
… ostatními asistenty pedagoga
… vedením školy:
… žáky:
… rodiči:

13)

Myslíte si, že vaše zaměstnání a s ním spojené problémové situace mohou ovlivnit
vaše zdraví? Pokud ano, jak, popř. máte nějaké osobní zkušenosti?

14)

Baví vás, nebo vás nějakým způsobem naplňuje práce asistenta pedagoga? Odpověď
prosím zdůvodněte.

15)

Chtěli byste i v budoucnu vykonávat funkci asistenta pedagoga? Svou odpověď ´
prosím zdůvodněte.

Příloha 2 - Struktura otázek pro rozhovory
1) Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání a v jakém oboru?
2) Proč jste si zvolil/ a zaměstnání asistenta pedagoga?
3) Jak dlouho vykonáváte/ jste vykonával/a funkci asistenta pedagoga?
4) U jakých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami působíte/ jste působil/a?
5) Myslíte si, že vaše práce může mít nějaká úskalí?
6) S kým byste se pravděpodobně dostala do konfliktu ve vaší práci?
7) Dostal/a jste se někdy v rámci vaší práce do konfliktu? S kým?
8) Jak byste řešila situaci, kdy byste se do konfliktu dostala?
o Co bylo důvodem vašeho konfliktu?
o Jak jste konflikt řešila?
o Měl pro vás konflikt nějaké následky?
9) Jak byste hodnotila spolupráci s ostatními kolegy?
10) Myslíte si, že práce asistenta pedagoga může ovlivnit zdravotní stav člověka?
11) Baví/ bavila vás vaše práce a proč? Budete vaši práci vykonávat i nadále?

Příloha 3 - Příklad rozhovoru: přepsaný rozhovor
Rozhovor č. 1, 2019-07-07
Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání a v jakém oboru?
Bakalářské. Studovala jsem na Univerzitě Jana Amose Komenského obor speciální
pedagogika. Nyní si kvůli mému současnému zaměstnání doplňuji vzdělání.
Když jste to sama tak nakousla, jaké je tedy vaše současné zaměstnání? Už nepracujete jako
asistentka pedagoga?
Ne, teď druhým rokem učím na prvním stupni, takže studuji učitelství a jsem naprosto
spokojená. Být asistentkou o půl roku dýl, vyhořela bych.
Proč jste si původně zaměstnání asistenta pedagoga zvolila?
Bylo to pro mne výhodné. Pracovala jsem na základce jako vychovatelka ve školní družině,
syna jsem tam stejně každý ráno vozila do školy. Tak jsem rovnou vzala k tomu práci
asistentky. Hodně kolegyň to tak dělá.
Jak jste dlouho funkci asistentky pedagoga vykonávala?
Dva roky a jeden měsíc (smích).
Takže jste ten třetí rok nastoupila a po měsíci odešla? Chápu to správně?
Přesně tak. Byla jsem u kluka se svalovou dystrofií. Byl medikovanej a právě ta medikace
měla špatný vliv na jeho chování. Byl to chytrej kluk, číst a psát uměl ještě před nástupem do
první třídy. Ale to chování ovlivněný těmi prášky bylo hrůza. Měl stavy rozhořčení,
několikrát křičel, že se chce zabít a že skočí z okna. Rodiče toho kluka mu neřekli, co mu
přesně je. Proto bylo součástí mojí práce jako asistentky zabránit mu, aby měl přístup na
internet, aby si náhodou nenašel něco o svý nemoci. Přišlo mi to hloupý, protože on byl moc
chytrej a věděl, že má problém s nohami a proto se musí ládovat prášky.
Jakou prognózu žák přesně měl?
Nebyl na tom zas tak špatně, ale Duchenova svalová dystrofie nejde vyléčit. Vlastně mu
postupně přestává fungovat tělo. Přestane chodit, potom z něj bude ležák. Až jako poslední
mu budou selhávat orgány, jako poslední plíce a srdce. Ten kluk v první třídě měl na delší
výlety jen vozík, na kterým jsme ho vozily. Upřímně, byly to normální golfky. Takže se to
hrozně blbě ovládalo a ten kluk taky byl dobře urostlej a něco vážil. To bylo hrozný. Rodiče
chtěli, aby se účastnil všech výletů. Takže já pak vždycky táhla kočár. Nejhorší bylo, když

jsme jim vysvětlovaly, že jdeme do lesa a bylo by dobrý, kdyby si ho mohli ten jeden den
nechat doma nebo nám dát aspoň kvalitní vozík. Tak nenechali a my jsme pak s paní
učitelkou táhly ten kočár do krpálu po kamenech a kořenech. A k tomu jsme tam měly celou
třídu dětí. Oni toho kluka moc neměli rádi, protože jim hrozně škodil a ubližoval. Schválně
jim bořil stavebnice a tak. A pak ještě když chytil amok při hodině, kdy křičel, že se zabije,
protože ví, že stejně umře. On totiž nebyl vůbec blbej a věděl, že ho nečeká žádný dlouhý
bezstarostný život, takže nechápu, proč se ti rodiče spíš o tom nebavili, než že to tajili. Ale
s nimi to bylo taky těžký.
Těžký? Byly s nimi nějaké problémy?
Jo, oni si pletli, že nejsem osobní asistent, ale asistentka pedagoga. Ale otázka je, kdo za to
mohl, protože na začátku školního roku měli sraz s paní zástupkyní a ta jim to v podstatě
takhle podala. Že budu k dispozici jenom jemu. Ale my jsme měli třídu 27 žáků a tenhle žák,
co se týče pouze učení, žádnou podporu ode mě nepotřeboval. To jsem pak při češtině
pracovala s jinými dětmi.
No takže jak se vedení snažilo vyjít rodičům vstříc, tak se na začátku definovalo špatně, od
čeho já tam vlastně jsem. Rodiče po mě požadovali, abych klukovi každou přestávku
masírovala nohy, že je to potřeba. Já to chápu. Ale o přestávce i já potřebovala vydechnout,
dojít si na záchod a ne mu tam masírovat nohy. A pak jak jsem dělala odpoledne v družině,
tak rodiče chtěli, aby byl v mojí skupince, což jsem odmítla. Nebylo v mých silách ho mít na
očích 8 hodin denně. To nešlo. Jenže když pak začal vyvádět kolegyním, stál v okně na
parapetu a řval, že skočí, tak tatínek vyžadoval, abych to s ním řešila já a nikdo jiný.
Kolegyně mu volala a on chtěl na ucho k telefonu mě, ať ho zpacifikuju. Takže jsem jim dost
dělala nadstandard a to v mnoha dalších věcech. Nikdy nedonesli aspoň kytku nebo tak.
Kromě toho, co jste teď zmiňovala, myslíte si, že práce asistentky pedagoga může mít ještě
nějaká další úskalí? Nebo s kým byste se dostala pravděpodobně do konfliktu?
No tak rozhodně finanční ohodnocení. Když srovnám svojí práci s penězi, které jsme
dostávaly, tak je to výsměch. Taky podpora od vedení není žádná. U nás pan ředitel po dvou
letech nevěděl, že tam pracujeme. Dávali nám najevo, že jsme podřadnými zaměstnanci.
Takže jsme neměly podporu nikde. Dál taky, že je asistent s jedním žákem každý den celý
školní rok. To je na zešílení. My jsme měli s Filipem, to je ten co má tu dystrofii, pár
takových ponorek. Ale nejen z mojí strany, i on mě měl pak dost. Musela jsem od něj snášet

urážky, to bylo nepříjemný… Takže já určitě bych řekla, že s žákem, rodiči, vedením a tak
dál.
Takže do nějakých konfliktů jste se během své praxe dostala…
No jéje! S těmi rodiči, to bylo nepochopení, že já tam nejsem 100% času pro něj, hlavně
všechno omlouvali slovy, že je vše vina toho postižení. Hodněkrát to tak ale nebylo. Vedení
nás nijak neřešilo, ale to vlastně taky není dobře. Sotva věděli, kdo jsme, ale když potřebovali
záskok za učitelku v jiné třídě, hned jsme se jim hodily. Odtáhli nás ze třídy a bylo jim jedno,
jestli to učitelce, u který jsem asistovala, vadí nebo ne. Šla jsem suplovat. Ale nedostaly jsme
za to ani o korunu navíc. Odměny jsme taky nikdy neviděly.
Říkala jste, že vám Filip nadával. Takže i s ním jste měla rozepře?
Ano. Hodně mě naschvál vytáčel. Vrchol byl ten, když mi Filip plivnul o přestávce do kafe.
Naštěstí to viděla učitelka. To už jsme zvedly telefon a volaly domů. Tak se mi tatínek
odpoledne omluvil a jelo se dál.
Takže si dokážete představit, že i ostatní asistenti se dostávají do konfliktních situací na
pracovišti…
No jistě! Vedle ve třídě se zase učitelka s asistentkou nemohly „dohodnout“, kdo bude učit.
To byla velká komedie. Překřikovaly se tam jak na tržišti. Ale na obranu asistentky, učitelka
tu třídu vůbec nezvládala. Tak aspoň ta asistentka je dokázala uklidnit. Další moje kolegyně
při této práci ještě studovala. Jedno za 14 dní v pátek jela do školy a nešla do práce. Nikdo
s tím neměl problém kromě paní zástupkyně. Asistentka si musela hodiny nahrazovat.
Zajímavý ale bylo, že když v té třídě onemocněla paní učitelka, nechali tam asistentku úplně
samotnou, že to musí nějak zvládnout. Měla tam dva autisty a jednoho kluka s ADHD. A
příplatek za to taky nikdy neviděla.
Když jste se do konfliktů dostala vy, jak jste postupovala? Řešila jste to nějak?
Jo, tak s těmi rodiči jsme si to vždy řekli, ale moc to nepomohlo. Tak ono něco o nich
naznačuje, když kluka dávali do ranní družiny od 7 hodin a vyzvedávali si ho každý den
opravdu až ke konci. No s vedením jsem to nijak neřešila. Jednou jsem se tedy ozvala, když
nám bylo řečeno, že na velkou přestávku musíme chodit na školní zahradu každý den my bez
výjimky. To se mi nelíbilo. Tak potom se to upravilo, že jsme se mohly jako asistentky
z jiných tříd mezi sebou na zahradě střídat.
Co spolupráce s učitelkou?

Skvělá! Řekla mi vždy, co ode mě potřebuje. Vycházely jsme si vstříc. Ale vedení tam dělalo
mezi asistentkami a učiteli rozbroje.
Vážně? Jak?
Měly jsme asi dvakrát za rok sezení se školní psycholožkou a zástupkyní ředitele. Byly tam
všechny asistentky. Říkaly nám, co je náplní naší práce. Že naší prací není chodit učitelkám
kopírovat podklady, že máme právo na přestávky a tak dál. To stejné sezení pak měly
s učitelkami. Jenže těm říkaly pravej opak. My jsme si to totiž s kolegyní učitelkou řekly, co
nám tam povídaly. Tak jsme se tomu společně zasmály a jely dál. Vše bylo o domluvě mezi
námi dvěma. Chodila jsem i kopírovat! Upřímně mi to nevadilo. Když pro mne nebyla ve
třídě práce třeba o výtvarce, tak co bych nešla nakopírovat a nepomohla s přípravou na další
den.
Jak byste hodnotila spolupráci s dalšími asistentkami?
Tak kromě těch dvou sezení jsme se nějak více nestýkaly. Někdy jsme si popovídaly na té
školní zahradě o přestávce, ale mě třeba mrzelo, že jsme spolu víc nemohly probrat ty žáky, u
kterých jsme seděly, abychom si třeba v něčem poradily a tak. Někam to ventilovat musíte,
ale zase by to nemělo jít přes práh školy, ještě k tomu, když je to tu malé město. Aspoň s těmi
holkami kdybychom měly víc sezení. Speciální pedagožka ve škole s námi taky nikdy
nepřišla do styku.
Na začátku jste se zmínila, že jste jako asistentka pedagoga pracovala 2 roky a měsíc.
Objasníte mi tu situaci?
Jasně, prostě jsem se po prázdninách vrátila do školy, ani jsem se tam netěšila. A jakmile jsem
toho Filipa spatřila, věděla jsem, že je zle a že to nedám. Už jsem byla na něj alergická. Takže
vlastně už po pár dnech zpět v práci jsem byla na zhroucení.
Takže souhlasíte s tím, že práce asistenta pedagoga může ovlivnit vaše zdraví?
No tak to se ani nemusíte ptát. Jak říkám, syndromu vyhoření jsem byla opravdu blízko.
Nemohla jsem pořádně ani spát. Byla jsem vyřízená. No a jak jsme toho Filipa tahaly s paní
učitelkou po výletech na těch golfkách po lese, protože se měl účastnit každé školní akce bez
ohledu na kohokoliv jinýho včetně nás, tak jsem měla velký problém se zády. Je to
nedoceněná práce.
Bavila vás ta práce?

Jo, svého času určitě. Ale bez dalšího úvazku vychovatelky bych to nedělala. Ale stačilo mi
to. Teď učím a jsem spokojená. Za rok dostanu do třídy taky asistentku, ale těším se na to.
Pamatuju si moc dobře, jak těžká práce to je. Taky si hned na začátku stanovíme nějaká
pravidla a půjde to.

