1 Přílohy
1.1

Seznam kódů
1. Studovat, vyhledávat informace, naučit se= vzdělávání
2. Vedoucí, supervizor= vedení
3. Konzultovat, konzultace, moci se obrátit na supervizora= podpora od vedení
4. Probrat, vysvětlit, dovysvětlit= individuální podpora žáků
5. Pomoc, pomáhat, být k dispozici, usnadnit, poradit= Pomoc žákům
6. Vlastní tempo
7. Soustředit se
8. Zodpovídání otázek žákům
9. Projevovat zájem o žáka, povídat si s žákem = pozornost soustředěná na žáka
10. Správné držení pera, pomoc při psaní = grafomotorika
11. Práce ve skupinkách
12. Vystřihování věcí
13. Rozšiřování slovní zásoby žáků
14. Žák s ADHD
15. Žák s ADD
16. Žák s IVP
17. Žák s postižením
18. Žák se sociální problémy
19. Žák s agresivními projevy
20. Žák s pomalejším tempem
21. Rodina, domov = zázemí žáka
22. Žák s odlišným mateřským jazykem (cizinec)
23. Udržovat pozornost, třídu v klidu, nerušit = udržovat pozornost žáků

24. Příprava
25. Rozdělení práce mezi asistenta a učitele
26. Záskok za učitele ve třídě
27. Rozdávání sešitů
28. Oprava písanek
29. Kontrola úkolů
30. Dozor u dětí
31. Zabavit žáky
32. Nevědět, neznat, nerozumět = nejistota
33. Nedostatek informací
34. Praxe, skutečnost, realita= odlišný pohled z praxe
35. Asistent přidělává práci učiteli
36. Mít na starost, starat se, postarat se = zodpovědnost
37. Improvizace, intuitivně = jednat podle vlastních pocitů
38. Nepotřebný asistent
39. Neznalost kompetencí asistenta pedagoga ze strany učitele
40. Zakotvení role asistenta pedagoga ve třídě
41. Pozitivní
42. Pokrok
43. Zlepšení
44. Asistent pedagoga je velkým přínosem pro žáky
45. Spolupráce, spolupracovat, příprava, sehrát se, sehrání= kooperace
46. Kolektiv, kamarád, parťáci, hezký vztah= pozitivní vztahy ve škole
47. Komunikovat, domlouvat se, vysvětlovat, bavit se = komunikace
48. Asistent je přínos pro učitele
49. Nedostatek času

50. Vstřícný postoj asistentů vůči učiteli
51. Nepřímá pedagogická činnost
52. Kvalifikace
53. Vědět, poznat, přemýšlet = jistota
54. Potřeba, potřebovat, nezbytný = Potřeba
55. Cítit, vycítit, pocit = intuice
56. Individuální přístup
57. Efektivita
58. Druhý učitel
59. Asistent zaveden ve škole na delší dobu
60. Požadavky na osobnost asistenta pedagoga
Tabulka 1

Kategorie

kódy

Potíže žáků

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Formy asistentské podpory žáků
Formy asistentské podpory učitelů

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
45

Formy podpory asistentů

1, 2, 3, 45

Spolupráce a vztah asistenta pedagoga s učitelem
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Vypozorované změny u žáků spolupracujících s
asistentem pedagoga
13, 41, 42, 43, 44
1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
Požadavky na asistenta pedagoga
59, 60
Úskalí asistenta pedagoga při jeho práci

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Kategorie
Formy podpory asistentů
Kódy:
1 - Studovat, vyhledávat informace, naučit se= vzdělávání
2 -Vedoucí, supervizor= vedení
3 -Konzultovat, konzultace, moci se obrátit na supervizora= podpora od vedení
45 - kooperace
Formy asistentské podpory žáků
Kódy:
4 - Probrat, vysvětlit, dovysvětlit= individuální podpora žáků
5 - Pomoc, pomáhat, být k dispozici, usnadnit, poradit= Pomoc žákům
6 - Vlastní tempo
7 - Soustředit se
8 - Zodpovídání otázek žákům
9- Projevovat zájem o žáka, povídat si s žákem = pozornost soustředěná na žáka
10 - Správné držení pera, pomoc při psaní = grafomotorika
11 - Práce ve skupinkách
12 - Vystřihování věcí
13 - Rozšiřování slovní zásoby žáků
Potíže žáků
Kódy:
14 - Žák s ADHD
15 - Žák s ADD
16 - Žák s IVP
17 - Žák s postižením
18 - Žák se sociálními problémy
19 - Žák s agresivními projevy
20 - Žák s pomalejším tempem
21 - Rodina, domov = zázemí žáka

22 - Žák s odlišným mateřským jazykem (cizinec)
Formy asistentské podpory učitelů
Kódy:
23 - Udržovat pozornost, třídu v klidu, nerušit = udržovat pozornost žáků
24 - Příprava
25 - Rozdělení práce mezi asistenta a učitele
26 - Záskok za učitele ve třídě
27 - Rozdávání sešitů
28 - Oprava písanek
29 - Kontrola úkolů
30 - Dozor u dětí
31 - Zabavit žáky
45 – kooperace
Úskalí asistenta pedagoga při jeho práci
Kódy:
32 - Nevědět, neznat, nerozumět = nejistota
33 - Nedostatek informací
34 - Praxe, skutečnost, realita= odlišný pohled z praxe
35 - Asistent přidělává práci učiteli
36 - Mít na starost, starat se, postarat se = zodpovědnost
37 - Improvizace, intuitivně = jednat podle vlastních pocitů
38 - Nepotřebný asistent
39 - Neznalost kompetencí asistenta pedagoga ze strany učitele
40 - Zakotvení role asistenta pedagoga ve třídě

Vypozorované změny u žáků spolupracujících s asistentem pedagoga
Kódy:
41 - Pozitivní
42 - Pokrok
43 - Zlepšení
44 - Asistent pedagoga je velkým přínosem pro žák

13 - Rozšiřování slovní zásoby žáků

Spolupráce a vztah asistenta pedagoga s učitelem
Kódy:
45 - Spolupráce, spolupracovat, příprava, sehrát se, sehrání= kooperace
46 - Kolektiv, kamarád, parťáci, hezký vztah= pozitivní vztahy ve škole
47 - Komunikovat, domlouvat se, vysvětlovat, bavit se = komunikace
48 - Asistent je přínos pro učitele
49 - Nedostatek času
50 - Vstřícný postoj asistentů vůči učiteli
51 - Nepřímá pedagogická činnost

Požadavky na asistenta pedagoga
Kódy:
52 - Kvalifikace
53 - Vědět, poznat, přemýšlet = jistota
54 - Potřeba, potřebovat, nezbytný = Potřeba
55 - Cítit, vycítit, pocit = intuice
56 - Individuální přístup
57 - Efektivita
58 - Druhý učitel
59 - Asistent zaveden ve škole na delší dobu
60 - Požadavky na osobnost asistenta pedagog
1 – vzdělávání
50 - Vstřícný postoj asistentů vůči učiteli
48 - Asistent je přínos pro učitele

1.2 Rozhovory
1.2.1 Anička - asistentka pedagoga na ZŠ X
Kde jsi působila jako asistentka pedagoga?
Působila jsem jako asistentka pedagoga na základní škole X ve 2., 3. a 4. třídě
Věděla jsi, co bude tvou náplní práce před tím, než jsi nastoupila do role asistentky
pedagoga?
Ano, věděla sem to teoreticky, ale jen proto, že studuju pedagogiku a před nástupem sem si
prostudovala nějakou literaturu a vyhledávala všemožné informace, abych byla dobře
připravená. Bohužel v praxi se to poté odvíjelo úplně jinak.
Bylo možné po tvém nástupu do role asistentky pedagoga obsah a rozsah svých činností
ovlivnit, popřípadě s někým náplň práce konzultoval/a?
Ano, to určitě bylo, navíc jsem měla skvělou vedoucí, která působila na škole, jako školní
psycholožka. S ní jsem mohla všechno konzultovat. Pokud jsem měla nějaký problém,
mohla jsem se na ni kdykoliv obrátit.
Jak konkrétně jsi pomáhala žákům?
Tak ty činnosti byly různé. Záleželo na tom, v jaké třídě, jelikož byl v každé třídě byl jiný
problém. Ve 2. A jsme měla na starost žáka s ADHD. Šlo tedy spíš o to, aby se soustředil
a nerušil třídu. Byla sem mu po celou dobu k dispozici, když něčemu nerozuměl, vše sem
mu hned dovysvětlila, takže sme měli svoje vlastní tempo. V tý 3. třídě byl problém spíš
sociální, takže tam bylo důležitý začlenění žákyně ze sociálně slabé rodiny do kolektivu.
Fungovala jsem spíš jako kamarádka. Taky sem s ní doháněla, co zameškala z předchozích
let v učivu. Ve čtvrtý třídě sem měla na starost cizince, takže sem mu pomáhala s češtinou.
Jak konkrétně jsi pomáhala učiteli?
Ve tý 4. třídě sme se vždycky s paní učitelkou před hodinou domluvily, co a jak budeme
dělat. Řekla mi, co má v plánu probrat a co bych měla stihnout probrat s žákem, kterýmu
sme pomáhala. Bohužel s ostatními učitelkami to tak neprobíhalo. Většinou hodiny neměly
připravený a ani nevěděly, co budu dělat, takže sem se snažila improvizovat. Snažila sem se
teda spíše pomáhat žákům než učitelkám. Akorát párkrát se stalo, že sem na chvilku
zaskočila za učitelku, když si potřebovala někam odskočit.

Jak celkově hodnotíš svou práci a její přínos pro žáky a učitele?
Celkově přínos mé práce pro žáky hodnotím pozitivně, protože sem viděla ten posun, když
se s těmi žáky pracovalo. U všech bylo znatelný zlepšení a pokrok. Co se týče učitele, tak
tím si nejsem úplně jistá. Někteří si z toho možná dokázali něco odnést tím, že se naučili
spolupracovat s asistentem, což se vlastně asi týká pouze jedné té učitelky, ale někteří mi
přišlo, že se nechtěli nic naučit a vůbec neakceptovali fakt, že tam v té třídě je i někdo jiný.
Takže v rámci těch učitelů bych řekla, že možná tedy jedna ta paní učitelka si z toho něco
odnesla, ale jinak ty zbylé dvě asi nic.
1.2.2 Kačka - asistentka pedagoga na ZŠ X
Kde jsi působila jako asistentka pedagoga?
Na základní škole X ve 2., 3. a 4. třídě.
Věděla jsi, co bude tvou náplní práce před tím, než jsi nastoupila do role asistentky
pedagoga?
To jsme nevěděla, ani mi to nikdo moc nepopsal. Já jsem jen věděla, že nastupuju jako
asistentka pedagoga z toho mi vyplývaly věci, které budu dělat, jako pomáhat dětem, aby
nějakým způsobem měli snazší to bytí ve třídě a stačili ostatním dětem a pokud nestíhaj tak,
aby nějak jsem jim to usnadnila a vzala si je třeba stranou a vysvětlila jim tu práci jejich
vlastním tempem. No, a to jsem si tak nějak jako sama odvodila od toho, co jsem tušila že
už před tím a jinak jsem tam byla vlastně do té třídy tak trochu hozená a bylo na mě si zjisit
od učitelky, co ode mě chce a potřebuje, co budu dělat a pak jsem se to hlavně snažila sama
vycejtit v průběhu tý hodiny.
Takže ti to dopředu nikdo neřekl, co bude přesně tvojí náplní práce, je to tak?
Ano je to tak, nikdo mi nic dopředu neřekl, jen jsem dostala přiděleného supervizora, což
byla školní psycholožka, na kterou jsem se mohla obrátit, pokud jsem potřebovala s něčím
poradit. Za celou dobu jsem vlastně měla 2 supervize, ale to především proto, že jsem to
dělala jako praxi, takže to spíš bylo součástí tý praxe.
Bylo možné po tvém nástupu do role asistentky pedagoga obsah a rozsah svých činností
ovlivnit, popřípadě s někým náplň práce konzultoval/a?

Určitě jsem to vždycky mohla konzultovat s tou učitelkou, u který jsme právě byla a po
každý hodině jsem si nějakým způsobem o tý hodině bavily, ale vždycky spíš jsem měla
pocit, že mě bere jako svojí asistentu. V tý druhý třídě jsme fungovaly spíš jako parťáci, ale
to je taky tim, že ta třída byla hodně neproblematická, takže tam jsme se fakt bavily jen o
tom žákovi, u kterýho jsem zrovna seděla. Ale jinak jsem měla pocit, že ji ta moje práce
vyhovuje.
Jak konkrétně jsi pomáhala žákům?
Tak uplně první věc si pamatuju, že jsem zasouvala jednoho žáka s poruchou pozornosti na
židličce, aby jako správně seděl, takže takový ty úplně základní věci, jako upozorňování na
to, že teď má pracovat, že má psát tohle cvičení a tak. Potom celkově udržování tý třídy
v klidu nebo když se někdo potřeboval na něco zeptat, tak jsem zodpověděla tu otázku za
paní učitelku, která zrovna potřebovala pracovat s někym jinym. Potom u žáků cizinců jsem
hodně pomáhala s porozuměním. Potom v té 4. třídě jsem s jedním žákem četla, protože byl
ještě v tom režimu, kdy nemusel sedět ve třídě třeba na dějepis, takže jsem si ho vzala na
chodbu a tam jsme třeba četli a povídali jsme si o tom, jak se třeba má a co doma a postupně
se mi docela rozpovídal. A ještě jsem dělala u jedné holčičky asistentku, ale to už nebyla
vlastně práce se třídou, ale fakt jen zaměřená individuálně na tu jednu konkrétní holčičku.
Takže jsem seděla u ní a jelikož na tom byla s učením fakt hodně špatně, tak jsem s ní dělala
jen základy matiky. Takže jsme chodily na chodbu. Nevim jestli je to normální, že asistent
chodí takhle s žákem ven, ale já to tak dělala.
Jak konkrétně jste pomáhala učiteli?
Já si myslim, že tomu učiteli hlavně pomáhá to, že se nemusí věnovat jenom tomu jednomu
žákovi, což je ideální. Když u toho třeba pomalejšího žáka nebo žáka s postižením nemusí
bejt furt, což by tak ale mělo bejt, ale tím pádem by nemohl vykonávat tu práci se zbytkem
třídy, takže si myslim že mu to hlavně pomáhá, aby se mohl věnovat celé třídě a má k sobě
někoho, kdo pomáhá tomu žákovi nebo žákům, který to zrovna potřebujou. No a potom třeba
ještě nějaký pomocný práce, jako třeba vystřihování něčeho, což jsem třeba dělala hodně
v jiný škole, kde jsem před tím byla jako asistentka.
Jak celkově hodnotíš svou práci a její přínos pro žáky?
Takže já si myslim, že jsou to nejčastěji žáci z nějakýho horšího sociálního prostředí, kde
nejsou moc zvyklý, že se jim někdo věnuje, takže třeba konkrétně s tou holčičkou se kterou

jsem pracovala, pro ni byl největší přínos asi v tom, že jsem se ji věnovala, že jsem si s ním
povídala a že jsem měla ten zájem a že jsem se tam objevovala pravidelně. No a pak pro ty
ostatní žáky a pro toho žáka se kterým jsem se učila číst tak to samý. Že si s ním někdo
povídá že má někdo zájem o to, jak se v tý škole má a tak. No a potom ten poslední žák,
který měl poruchu pozornosti, no tak v tom vidím teda hlavně přínos pro toho učitele,
protože prostě fakt u něj nemusel stát a pořád mu opakovat teď dělej tohle, teď dělej támhle
to. A to zároveň mělo přínos i pro toho žáka, protože pak ta práce v tý škole je snazší pro i
něj.
A jak teda hodnotíš svou práci a její přínos pro učitele?
Já si teda myslim, že ta role asistenta pro toho učitele je fakt nezbytná. Když je ve třídě od
25 do 30 dětí a jsou tam navíc třeba dva tří žáci, co mají nějaký problém, tak to je obrovská
pomoc a úleva pro toho učitele, že on se může v klidu věnovat tý svojí práci a zbytku třídy.
A to samozřejmě nebrání tomu, že by se nemohl zajímat i o ty zbylý žáky nebo že by je měl
odsunout na druhou kolej. Každopádně si myslim, že to je obrovská pomoc pro toho učitele.
A vůbec usnadnění celý tý práce.
1.2.3 Adéla – učitelka 2. třídy na ZŠ X
Na jaké školy učíš?
Na základní škole X ve 2. třídě.
Jak vnímáš obecně roli asistenta pedagoga?
Tak myslim si, že je to užitečná věc tam, kde je potřeba. Kde jsou problémové děti nebo je
ta třída hodně početná. Ale musí být ti asistenti a učitelé spolu nějak sehraní a vědět, co maj
dělat.
Jaké bylo tvoje očekávání, než jsi dostala přiděleného asistenta?
Žádné očekávání jsem neměla, protože jsem úplně nevěděla, proč mi má být udělen. Jestli
se má věnovat nějakým dětem, které jsou třeba cizinci nebo jestli má jen třeba tu třídu nějak
kontrolovat. No prostě jsem nevěděla v čem spočívá jeho úkol a práce toho asistenta.
Jak dlouho jsi dopředu věděla, že dostaneš přiděleného asistenta?
Jeden den. (smích)
Věděla jsi teda před tím, než ti ho přidělili, co je náplní práce asistenta pedagoga?

No tak jako něco jsem slyšela v televizi, jak se o tom teď hodně mluví v rámci té inkluze, že
pomáhají těm problémovým žáků. Jinak nic bližšího ne.
Mohla jsi obsah a rozsah práce asistenta nějakým způsobem ovlivnit?
Mohla jsem cokoliv změnit. Ti asistenti byli vždy ochotni udělat cokoliv, co jsem jim řekla,
ale sama je mi hrozně hloupý někoho úkolovat a vlastně jsem nevěděla, jak jim to mám říct
a co po nich vůbec můžu chtít. Nevěděla jsem, co můžu.
Jak jsi vnímala vaši spolupráci?
No myslim si, že je potřeba, aby ten asistent byl na tý škole zaveden na delší dobu a že mají
možnost se před tím, než začnou spolu pracovat trochu poznat. Jako ten učitel s tím
asistentem. Ještě, než spolu začnou učit, tak si říct, co a jak budou dělat, aby si naplánovali,
co budou dělat dřív, než minutu před tím, než ta hodina začne, ale aby si si prostě odpoledne
sedli a na všem se dopředu domluvili, co a jak budou na těch hodinách dělat. Takhle to bylo
těžký, když jsme si ani jendou nesedli, nebyl na to čas, takže jsme si během minuty rychle
něco řekli a hned se začalo dělat. Takže vlastně až na místě a v průběhu se vymýšlelo, k čemu
ten asistent je a co bude vůbec dělat. Takže to nebylo moc efektivní.
Jak bys ohodnotila asistentovu pomoc vůči tobě? Shledáváte pomoc efektivní?
No mě konkrétně moc nepomohl, protože mám pocit, že v té třídě není nikdo, kdo by toho
asistenta potřeboval a mě konkrétně to akorát přidělávalo práci, protože jsem mu musela
pořád vymýšlet práci, čím bych ho zaměstnala.
Jak bys zhodnotila efektivitu pomoci asistenta vůči žákům?
To si zase jako myslim, že to urychlí nějakou kontrolu a celkově ten spád tý hodiny a činnost,
jako třeba rozdávání sešitů a tak. A že můžeme děti třeba rozdělit na skupinky. Nebo když
tam mám ty vietnamský děti, tak jim třeba pomohl se čtenim. Takže v tomhle nějakou to
efektivitu vidim a to zrychlení to mělo. Ale? ….
Jak konkrétně ti pomáhal?
Tak třeba při čtení jsme se rozdělili na dvě půlky, takže se dostalo spíš na každýho, když
bylo těch dětí míň nebo když jsem potřebovala rychle něco zkontrolovat, tak než bych obešla
celou třídu, tak to dlouho trvá, takže jsem ty výsledky takhle mohla vědět hned a mohla jsem
to zreflektovat, takže obecně se takhle ve třídě hodí víc těch očí pro tu kontrolu a zpětnou

vazbu. Ale jinak to byly spíš takový jako…no těm Vietnamkám pomáhal, když něčemu
nerozuměly a v rozšiřování slovní zásoby.
Chtěla bys ve spolupráci pokračovat?
No maximálně po tom, co bych byla i já proškolená, ale myslím si, že studentky nemají
obzor o tom, co přesně asistent pedagoga dělá a že ti asistenti, co sem chodí nemají
dostatečnou kvalifikaci, že by to spíš chtělo jako druhýho učitele. Že by si ti dva mohli tu
práci půlit. Takže by i ten asistent mohl převzít to učení a střídali by se rovnoměrně. A ne
být v pozici, že já jsem nahoře a ten asistent pode mnou a já nevim, co s ním mám dělat a jak
s ním manipulovat.
1.2.4 Bára - asistentka pedagoga na ZŠ X
Kde jsi působila jako asistentka pedagoga?
Působila jsem na ZŠ X v prvních třídách.
Věděla jsi, co bude tvou náplní práce před tím, než jsi nastoupila do role asistentky
pedagoga?
Vůbec…teda jako tušila jsem ze svých zdrojů, co by mělo bejt v kompetencích asistenta
pedagoga, ale nebylo to tak, že bych si jako sedla s někym z tý školy a abychom si přesně
vyjasnili co a jak budu dělat v jednotlivých třídách s jednotlivými učiteli. Takže vůbec
nepadlo, co bude mojí náplní práce. Takže jsem do toho šla jen s tím, co jsem znala ze školy.
Takže ti nikdo dopředu nesdělil, co bude náplní tvé práce?
Ne.
Bylo možné po tvém nástupu do role asistentky pedagoga obsah a rozsah svých činností
ovlivnit, popřípadě s někým náplň práce konzultoval/a?
Jo tak za tim účelem tam byly ty plánovaný supervize s místní psycholožkou, a tam jsme to
mohli všechno konzultovat, takže v tomhle ohledu jo. Ale byla jsem za ní jednou, protože
jsem si v jedný tý třídě připadala fakt nepříjemně a nevěděla jsem, co s tím mám dělat.
Připadala jsem si tam prostě hrozně navíc, takže to jsem jako komunikovala. To jsme si
řekli…řekla mi, co nemám dělat, přizpůsobily jsme to tomu, a i mi řekla, co naopak dělat
mám. Teda jako jen zhruba ne jak konkrétní činnosti., ale co třeba u jakýho žáka. No a na
základě téhle konzultace to vykomunikovala s těma učitelema, takže mě z nějaké třídy

stáhla, a naopak do jiné přidala k nějakýmu konkrétníku dítěti. Takže s těma učitelema jsem
komunikovala jen za pochodu. Spíš jen když mi v tom bylo hodně nepříjemně, tak jsem za
tím učitelem šla a spíš jako navrhla, co si myslim, že by bylo dobrý a buď mi na to řekla jo
nebo ne.
Jak konkrétně jsi pomáhala žákům?
Takže byla jsem u jednoho chlapce v tý první třídě, no a to jsem mu vždycky jako pomohla
ukázat kde čteme, co máme číst, kde jsme, protože byl takový pomalejší, takže spíš jenom
jako mu pomoct jo jako aby se orientoval, co se děje. Potom jsem byla u tý Gabči a tam jsem
chodila se skupinkou na chodbu, že mi vždycky Gabča řekla teď s nima jdi čít ven, protože
to se jako vytříbilo postupem času, a pak se to docela ustálilo a používalo. Ze začátku jsem
spíš byla v tý třídě, že jsme nevěděla moc co mám dělat, takže mi třeba řekla Báro pojď tady
si stoupni k tomu žákovi a ukazuj jí prstem přesně kde čteme. No a pak jsem si šla sednou
dozadu a celou hodinu jsem nic nedělala, protože Gabča prostě nechtěla nebo nevyužila to.
No a pak se právě osvědčilo, že mě jednou pustila s pěti dětma ven, tam jsme spolu měly
projít ty stránky. No a pak jsme se normálně vrátili do třídy. Takže takhle to pak docel
stabilně fungovalo. A pak jsem byla ještě v jedný třídě a tam jsem pomáhala Vietnamskému
chlapci, a to jsem si vlastně tak jako nějak řekla sama, protože jsem viděla že prostě
absolutně nestíhá. Původně jsem totiž byla přiřazena k nějakému klukovi, který ale vůbec
neměl s ničím problém, ale byl sociálně slabý. Byl prostě agresivní, ale zase sem jako viděla,
že nemá problém a že když vedle něj sedim, ta si to nedovolí mít tyhlety agresivní projevy.
Takže jsme řekla, že jsem tady zbytečně a viděla jsem, že ten Min ten chlapec má vůbec
problém se orientovat v učení, takže k němu jsme šla a u toho jsem pak byla furt. Protože
ten jako vůbec nevěděl nikdy kde je a co se dělá. No, a to jsme vlastně prošla všechny třídy.
Jak konkrétně jsi pomáhala učiteli?
Tak někdy se stávalo, že chtěli třeba oznámkovat ty písamky, takže řekli, dej všude jedničky
nebo jo…takže jsem si to vzala a oznámkovala nebo něco pomoc rozdat. Jo a potom se třeba
stalo, že byl supl a ta učitelka nemohla být přítomna a byla třeba angličtina, a ta učitelka na
supl jako vůbec neuměla anglicky, tak jsme ji navrhla, že tu hodinu vezmu a udělám s nimi
nějakou aktivitu, takže jsem s nimi jako opakovala učivo. Takže to beru jako pomoc, ale
jinak o dalších činnostech nevim, to je asi všechno.
Jak celkově hodnotíš svou práci a její přínos pro žáky?

Hodnotim ji jako splněnou povinnou praxi. Ve vztahu k žákům sem se snažila bejt co nejvíce
nápomocná. Sem za tuto zkušenost ráda. Měla sem možnost v praxi si ověřit skutečnost, že
spolupráce pedagoga s asistentem nefunguje. Teda alespoň v mym případě tomu tak bylo.
Prošla sem různýma brigádama a dobrovolnictvím v rámci zdravotnictví a pomáhajících
profesí a tuhle práci považuju za nejhorší, kterou sem kdy měla. Nenaplňovalo mě nic
z těhlech činností týhle "profese".
A jak pro učitele?
Snažila sem se svojí přítomností bejt co nejmíň na obtíž učitelům. A jo, bohužel i tak sem se
tam často cejtila navíc a uplně zbytečná. Takže vlastně uplně k ničemu.
1.2.5 Martina – učitelka 2. třídy na ZŠ X
Na jaké školy učíš?
Učím na základní škole X, momentálně ve druhé třídě.
Jak vnímáš obecně roli asistenta pedagoga?
Tak jako nějakého člověka, který by mi měl pomoct při hodině nebo s přípravami, zejména
u těch prvňáčků, aby třeba na příklad dobře seděli, aby dobře drželi pero, aby se nebavili
a případně, když je někdo ve třídě problémový, tak aby svoji aktivitu směřovali k němu,
krotili ho nebo se snažili udržet jeho pozornost.
Jaké bylo tvoje očekávání, než jsi dostala přiděleného asistenta?
Moje očekávání žádné ani nebyly, protože to byla taková rychlovka, když jsem ho dostala
přiděleného, takže jsem neměla ani moc čas přemýšlet nad tím, co od něj čekat. Ale tak nějak
jsem očekávala hlavně tu pomoc od něj. Že bude chodit po třídě a bude ty děti aktivovat.
Takže jsem vlastně žádné očekávání dopředu neměla.
Jak dlouho jsi dopředu věděla, že dostaneš přiděleného asistenta?
Dozvěděla jsem se to hodinu před tím, než začala výuka.
Věděla jsi teda před tím, než ti ho přidělili, co je náplní práce asistenta pedagoga?
No moc dobře jsem to uplně nevěděla no. Jako nebyli jsme dopředu seznámeni s tím, co by
měl dělat nebo jak by tady měl fungovat, takže jsem mu potom spíš tak jako intuitivně

přidělovala práci nějakou, kterou jsem zrovna jako takovou potřebovala, se kterou by mi v tu
chvíli jako mohl pomoc.
Mohla jsi obsah a rozsah práce asistenta nějakým způsobem ovlivnit?
No trochu jsem to mohla ovlivňovat, ale až jako v rámci tý hodiny, takže vlastně už za chodu,
takže to už se jako potom toho moc ovlivnit nedalo, protože potom jako před dětmi říkat
tomu asistentovi rychle co má dělat, takže spíš to byly takový ty pokyny v tý hodině, ale
dopředu jsme nějak vlastě rozsah a obsah s tím asistentem neřešili.
Jak jsi vnímala vaši spolupráci?
Spolupráce si myslim, že byla dobrá, že ikdyž to bylo takové hektické a asistent přišel třeba
až po zvonění, takže vůbec nebyl čas na to, si něco říct, ale v hodině nebo jako v rámci tý
hodiny byla ta spolupráce super i třeba když já jsem si potřebovala něco vyřídit, tak asistent
za mě vzal uplně tu hodinu a byl v tu chvíli tím učitelem, tak to mi v tu chvíli moc pomohlo.
Jak bys ohodnotila asistentovu pomoc vůči tobě? Shledáváte pomoc efektivní?
Já bych to určitě brala jako efektivní, je to tak jakoby, že asi bych to zvládla i bez něj. Není
to tak, že bych to hodnotila negativně nebo že by mi to spíš škodilo….ano bylo to efektivní.
Jak bys zhodnotila efektivitu pomoci asistenta vůči žákům?
No já myslím, že určitě, ale pro některé děti si myslím. Že to bylo i rušiví občas, že tam byl
někdo navíc, koho on třeba neznají, který prostě najednu přišel, nebyly na něj zvyklý. Takže
ty děti, kteří ho potřebovaly, tak těm to pomohlo, ale ty, které nemají žádný problém, tak si
myslim, že z toho nic neměli. Že když jsme na ně byly dvě, tak nevěděly, kam tu pozornost
mají soustředit. Taky asi neznaly přesně tu roli asistenta, takže v tom měly trošičku zmatek,
jestli mají říkat paní učitelko, paní asistentko, koho se mají vlastně ptát při skupinových prací
nevěděli, jestli se můžu ptát pani asistentky nebo nemůžou. Tohle bylo takový nedomyšlený.
Asi by to potřebovalo, aby to mělo tu větši efektivitu nějakou větší přípravu s tím asistentem,
obeznámit ty děti s tím, jakou roli tady má ten asistent a aby ho brali opravdu jako učitele
sobě rovného.
Jak konkrétně ti pomáhal?
Obcházel třídu, sledoval děti, jestli dávají pozor, jak sedí, když viděl že nějaké dítě dělá
něco, co úplně nemá, tak ho upozornil. Pomáhal jim, jak držet tužku, jakou barvičkou co

vybarvit, když to děti zapomněly, utišovat, když někdo vykřikuje, takže vlastně i s těmi
výchovnými problémy.
Chtěla bys ve spolupráci pokračovat?
Asi to nepotřebuju. Teď jakou mám třídu, tak v současnou chvíli si myslim, že bych ho
nevyužila tak, jak bych…aby to mělo nějakou tu efektivitu.
1.2.6 Aneta – učitelka 1. třídy na ZŠ X
Na jaké školy učíte?
Učím na základní škole X v první třídě.
Jak vnímáte obecně roli asistenta pedagoga?
Tak já ji vnímám pozitivně, ale záleží hlavně na osobnosti člověka, protož každý je jiný. To,
jaký ten asistent je jako člověk asi nejvíc ovlivní jeho práci.
Jaké bylo Vaše očekávání, než jste dostali přiděleného asistenta?
Asi že mi pomůže s tou prací v první třídě při tom velkym počtu žáků. Jelikož jsou maličký
a nezvládaj to, takže hlavně na to prvotní zorientování.
Věděl/a jste, co je náplní práce asistenta pedagoga?
Nevěděla jsem vůbec nic ani ze školy a dozvěděla jsem se to až tady v práci.
Mohl/a jste obsah a rozsah práce asistenta nějakým způsobem ovlivnit?
Takže co se týče počtu hodin, tak já mám ve třídě žáka s IVP, takže mi byl udělen asistent
na 10 hodin, s čímž jsem si zvolila, na jaké hodiny ho budu potřebovat. S obsahem se
domlouváme z hodiny na hodinu, co je potřeba, jestli si ho bere individuálně nebo naopak si
ho beru já a asistentka pracuje se třídou nebo přiskočí zrovna k někomu, kdo zrovna
potřebuje pomoc, kdo je třeba v tom předmětu slabší, takže se spíš takhle domlouváme
spontánně, co je zrovna potřeba.
Jak jste vnímala vaši spolupráci? Jak konkrétně vám pomáhal?
Dobře, myslím si hodně dobře, protože paní asistentka je hodně schopná.
Jak byste ohodnotila asistentovu pomoc vůči vám? Shledáváte pomoc efektivní?
Pro mě je to teda určitě efektivní, protože mě to teda usnadní práci v tom, že třeba ty děti,
když se právě zrovna věnuju jednomu, který zrovna potřebuje pomoc a ty rychlý už jsou
hotový, tak tam třeba už zlobí a nevědí, co dělat. Takže já se tahle můžu věnovat třídě a ona
zabaví toho nebo pomůže tomu jednomu který zrovna třeba nestíhá, takže v tom. Mám ji
teda i na výtvarku, pracovky, takže tam hlavně hodně potřebují ty maličký děti pomoc třeba

něco vystřihnout. Občas je třeba potřeba během hodiny dojít něco ofotit, takže když jsme
tam dvě, tak může jedna odběhnout. Když potřebuju, tak tam zůstane třeba o přestávce, aby
na děti dohlídla. Když já třeba kontroluju dětem podpisy úkolů, tak už s nima může dělat
něco na interaktivce, takže takhle mi pomáhá. Tím, že já se když to takhle řeknu tam
neuhoním v tý třídě.
Jak byste zhodnotila efektivitu pomoci asistenta vůči žákům?
Takže pro mě efektivní, nejvíc pomáhá tomu žákovi s IVP, který má problémy hlavně
s češtinou, takže třeba při skládání písmenek. Já, když diktuju slovo, tak on to nevnímá, takže
ona mu vyndá písmenka a on si je složí. Je nepozornej, takže mu pořád ukazuje ve čtení, kde
jsme. Občas si ho vezme na chodbu. Potom když vykládám, tak oběhne slabší žáky a
dohlídne na to, že dělají, co maj a popřípadě jim s něčím pomůže, dovysvětlí. Uklidní třídu,
děti jí mají rádi i ji vnímají jinak než učitelku. Mají k ní hezký vztah.
Chtěla byste ve spolupráci pokračovat?
Ano, chtěla bych pokračovat a znovu asistenta? No já jsme měla ještě dřív asistenta asi před
4 rokama a rozhodně jsem nebyla takhle spokojená, protože to byly mladší holky, moc asi
nevěděli, co mají děla, asi neměly moc praxe, a hlavně neměl moc zájem. Kam jsem je
postavila, tam stály. No a tady paní asistentka už se i sama dovtípí, komu pomoci, kam
přiskočit. Je ochotná, je schopná to i vzít za mě, když bych potřebovala odběhnout, takže
kdyby se jednalo o takovou osobu, jako je ta paní asistentka, jakou teď mám, tak určitě a
jinak nevim. Říkám, hodně záleží na té osobě.

1.3 Poznámky z terénu
•

paní asistentka sedí vedle žáka s IVP (balbulties, žák s odlišným mateřským jazykem)

•

když paní učitelka vyvolává děti ve třídě a pokládá otázky na celou třídu, asistentka se
potichu ptá v lavici chlapce s IVP na odpovědi na otázky a on jí je potichu zodpovídá

•

když asistentka vidí, že je něco potřeba, hned přiskočí a pomůže např. při úvodní hře
hrají děti „slovní famfrpál“ aby hodina rychle plynula, míčky, které děti nechytí, hází
zpátky

•

když žák s IVP něčemu nerozumí, hned se asistentky ptá – sedí vedle něj, takže mu je
neustále k dispozici

•

když učitelka diktuje slova, která si děti mají v rámci aktivity zapisovat a poté určovat
vzor, slova píše asistenta s žákem s IVP (ten zkouší psát, jak si myslí, že je to správně a
poté mu asistentka ukáže, jak je slovo napsánoa správně) pokaždé se ho navíc zeptá na
význam slova, když neví, tak mu to nakreslí nebo slovně vysvětlí

•

pomáhá mu určovat pády tak, že mu nejprve dává malé nápovědy, aby měl šanci na
správnou odpověď přijít sám

•

cvičení, která dělají děti ústně předem dává učitelka žákovi s IVP předtištěné, aby se
nezdržoval psaním, mohl pracovat rychleji a také si to mohl odnést domu a na základě
toho na to navazovat domácí prací (má doma doučování)

•

vzhledem k vyššímu počtu žáků ve třídě asistentka pomáhá i s celou třídou – kontrola
domácích úkolů (projde třídu a omrkne podpisy v sešitě u úkolu)

•

asistentka rychle sesbírá samostatnou práci žáků a mezi tím učitelka chystá aktivitu-je
to efektivní

•

ve třídě se nachází velké desky se jménem žáka s IVP – zde se nachází materiály
a speciálně-pedagogické pomůcky pro žáka, nicméně není jich vůbec využíváno, jak
i řekla sama asistentka a učitelka, protože prý nevědí, co s nimi mají dělat, nerozumí
odborným výrazům, kterých je tam opravdu spousta a už vůbec je neumí prakticky
použít, navíc jim oběma to přidělává práci

•

paní asistentka byla do třídy poslána a paní učitelka o tom dopředu vůbec nevěděla,
nemají žádný prostor pro společnou přípravu, takže vše řeší za pochodu

•

Když šla podle výpovědi paní učitelky, učitelka za školní speciální pedagožkou, aby ji
vysvětlila, jak s žákem s IVP pracovat a jak ty materiály použít, zahltila ji spousty
obornými termíny, takže jak vypovídá učitelka, si z toho vůbec nic neodnesla, než

zmatek a nejistotu, navíc tyto informace měla paní učitelka asistentce „přetlumočit“ což
byl pro učitelku, jak vypověděla, problém, když to asi všechno nepobrala. Z toho
vyplývá, že se k asistentce většina podstatných informací ani nedostala, navíc žák s IVP
má podpůrné opatření 2. stupně, díky čemuž mu byl přidělen asistent na 20 hodin týdně
(poloviční úvazek), nicméně na škole je asistentů nedostatek, takže tato asistentka má
na starost ještě další třídy, a proto u žáka s IVP tráví sotva 8 hodin týdně, které učitelka
využívá alespoň na hodiny češtiny, jak sama uvedla
•

Aby žák nebyl z kolektivu zcela vyčleněn, snaží se ho učitelka zapojovat do hodiny tak,
aby úkoly byl schopen zvládnout, takže ho občas vyvolá k tabuli, ale on slovo dopředu
nejprve sdělí asistentce, aby získal jistotu, že je to správně

•

Žák také vykonává službu na rozdávání sešitů

•

Když je učivo moc těžké, asistentka si chlapce vezme stranou a celou látku mu
vysvětluje, takže se nezúčastňuje aktivity

•

Občas učitelka, která v průběhu hodiny prochází třídou, projde i kolem asistentky
s žákem s IVP a mrkne na to, jak se jim daří, popřípadě prohodí s asistentkou pár slov,
co bude následovat a jak to udělají (např. dá mu předtištěný text)

•

Pokud se komukoliv ve třídě včetně chlapce s IVP něco podaří, učitelka žáky chválí

•

Jakmile jinému žákovi, než chlapci s IVP něco nejde, či nerozumí látce, paní asistentka
k němu přiskočí a potichu mu to vysvětlí

•

Celkově na mě hodina působí velmi dobře, nicméně beru v potaz, že si učitelka
s asistentkou daly záležet a také se paní učitelka přiznala, že si hodinu dopředu trochu
připravily

•

Pozitivně hodnotím zejména fakt, že asistentka vůbec neruší hodinu ani učitelku, když
se individuálně věnuje žákům, naopak atmosféra ve třídě – v hodině je velmi přátelská,
vlídná a podporující (pokud někdo něco neví nebo něčemu nerozumí, ví, že se může
zeptat paní asistentky a ona se mu individuálně věnuje), takže celkový spád hodiny je
velmi rychlý – perfektní timemanagement, aktivity plynou a nic se nezadrhává, i
celkově chování dětí je velmi ukázněné, přestože mají tendence se lehce předvádět
přede mnou, dvě autority ve třídě děti perfektně zvládají, navíc působí na děti pozitivně,
takže děti dokáží zklidnit aniž by to negativně narušovalo atmosféru např. křikem

1.4

Informovaný souhlas

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – Katedra pedagogiky Celetná 20, 116 38 Praha 1
Souhlas s pořízením a zpracováním audiozáznamu.
Já …………………………………… (jméno) souhlasím s pořízením audiozáznamu a účasti
na výzkumu prováděného v rámci bakalářské práce Evy Mazánkové na téma „Role asistenta
pedagoga v inkluzivním vzdělávání na základní škole“.
Souhlasím s využitím těchto audiozáznamů pro studijní a výzkumné účely bakalářské práce,
kterými se rozumí jejich odborná analýza a prezentace.
Současně bude zachována anonymita všech osob z audiozáznamu, tj. během analýzy, při
zpracování výzkumných dat i při jejich prezentaci nebude uvedeno jejich jméno.
V ..................... dne .................... Podpis: …………………

