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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání na prvním stupni 

základních škol. Cílem diplomové práce je zodpovědět otázku: Jaký význam má role asistenta 

pedagoga v inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na první 

stupni základní školy. Práce pojednává o tom, jak inkluzivní vzdělávání probíhá se zapojením 

asistentů pedagoga a podpůrných opatření.  
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TITLE: The role of teaching assistant in the inclusive education of pupils with SEP at 

the first level of elementary school. 

 

ANOTATION 

This diploma thesis deals with the issue of inclusive education at the first level of 

basic school. The aim of this diploma thesis is to answer the question: What is the importance 

role of the teaching assistant in inclusive education of pupils with special educational with 

special educational needs at the first level of basic school. The text discusses  how inclusive 

education takes place with the involvement of a teaching assistant and other support 

measures.  
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ÚVOD 

Diplomová práce pojednává o postavení a roli asistenta pedagoga v kontextu nedávno 

vyhlášeného společného vzdělávání ve školství. Tato profese je v České republice prováděna 

od roku 1993 a stále prochází vývojem. Práce se zabývá problematikou inkluzivního 

vzdělávání na prvním stupni základních škol. Cílem práce je zodpovědět otázku: Jaký význam 

má role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání žáků se SVP na prvním stupni 

základních škol.  

Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se věnuji roli asistenta pedagoga, 

jeho náplni práce, ukotvení jeho pozice v legislativě a charakteristice žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V praktické části popisuji svou dvouletou praxi asistentky pedagoga 

na prvním stupni základní školy. Za pomoci kvalitativního výzkumu, tedy 

polostrukturovaných rozhovorů s učiteli a asistenty pedagogů se snažím v práci popsat terén a 

přiblížit tak veřejnosti inkluzivní vzdělávání v praxi. Práce je antropologickým výzkumem ve 

školním prostředí. V práci je využita etnografie k popisu průběhu inkluzivního vzdělávání. 

K závěru práce porovnávám, jak je vnímáno inkluzivní vzdělávání mezi 

pedagogickými pracovníky. 
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1 Asistent pedagoga 

V této kapitole se věnuji stručné historii vzniku asistenta pedagoga. Jsou zde popsány 

příčiny vzniku a jak je role ukotvena v zákoně.  

1.1 Asistent pedagoga – historie 

Profese sahá do 90. let 20. století. V této době se začalo více přemýšlet nad významem 

současných škol a vzděláním, které školy poskytují. Funkce asistenta pedagoga byla zpočátku 

rozdělena na dvě skupiny, a to na skupinu asistentů, kteří asistují u žáků se zdravotním 

postižením a na asistenty, kteří asistují u žáků se sociálním znevýhodněním.  

Pro skupinu žáků se zdravotním znevýhodněním vešla profese v platnost od roku 1997 

díky vyhlášce č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 

(Němec & Šimáčková-Laurenčíková & Hájková 2014). V této vyhlášce byla poprvé 

ustanovena možnost působení dvou pedagogických pracovníků v jedné třídě. Asistenta 

pedagoga v té době mohli provádět lidé, kteří nepotřebovali speciální kvalifikaci, jež by je 

opravňovala danou práci vykonávat. Role a náplň byla a je v podstatě stále stejná. Jedná se 

hlavně o podporu při začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhou 

skupinu tvořili asistenti, jejichž cílovou skupinou byli žáci se sociálním znevýhodněním. Na 

počátku 90. let byla tato skupina asistentů zaměřena na podporu romských žáků (Věstník 

MŠMT 1998). Němec & Šimáková-Laurenčíková & Hájková (2014) popisují sjednocené 

pojetí asistenta pedagoga. Nezáleží tedy na tom, zda asistent působí u žáků se zdravotním 

postižením nebo u žáků se sociálním znevýhodněním. Sjednocení asistentů bylo popsáno ve 

školní legislativě v letech 2004–2005, která až na drobné úpravy platí dodnes. 

1.2  Asistent pedagoga a jeho ukotvení v zákoně 

Tato funkce je jedním z podpůrných opatření podle školského zákona a vyhlášky 

č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně jako žáků 
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nadaných. Cílem je zlepšit podmínky práce pedagoga, zkvalitnit přístup k žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami a přispět k vytvoření vhodných podmínek pro 

individualizaci. Naplňování vzdělávacích potřeb všech žáků ve třídě by mělo probíhat 

rovnoměrně, a to včetně tříd, ve kterých se vzdělává žák/žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Asistent pedagoga je tzv. pomocník pedagoga, který se podílí na podpůrném 

vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáků mimořádně 

nadaných (Průcha 2009).   

Asistent pedagoga je profese, během které se vykonává přímá pedagogická činnost, 

platí pro ni tedy stejné podmínky uvedené v zákoně č. 563/2004 Sb., § 3 a jsou to zejména 

předpoklady, kdy je asistent pedagoga: Plně způsobilý k právnickým úkonům, má odbornou 

kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, je bezúhonný, je zdravotně 

způsobilý a prokázal znalost českého jazyka, není-li jinak stanoveno  

Mezi dalšími nároky na profesi asistenta pedagoga můžeme najít např. požadavek, 

který uvádí, že věková hranice pro toto zaměstnání je 18 let, nebo že potenciální asistent musí 

projít kurzem, po jehož ukončení dostane osvědčení, že je způsobilý tuto profesi vykonávat. 

Jedná se o kurz akreditovaný ze vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga 

uskutečňovaného zařízením DVPP (Průcha 2009). 

V zákoně bychom toho našli o vymezení pojmu asistenta pedagoga rozhodně více. 

Zmínila jsem zde však jen některé pojmy, které mi přišly důležité pro seznámení s touto 

profesí.  
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2  Inkluze 

Pokud mluvíme o profesi asistenta pedagoga, nesmíme opomenout zmínit jeden velice 

důležitý pojem, který s touto profesí úzcen souvisí a tím je inkluze. Inkluzi můžeme definovat 

jako vyšší stupeň integrace (začleňování). Chris Berberichová a Greg Lang popsali inkluzi 

tímto způsobem: „Inkluze znamená vytvoření takového prostředí ve třídě, které vítá a oceňuje 

odlišnosti“(1998:28). Inkluze stojí ostře proti jakémukoliv vylučování jednotlivců ze 

společnosti a tím se i vymezuje proti diskriminaci či jakýmkoliv předsudkům. Právě 

předsudky jsou tím, co ovlivňuje pohled na okolí a vytváří rozdíl mezi tzv. „MY“ a „ONI“. 

2.1 Inkluzivní vzdělávání 

Asistence na základních školách souvisí s pojmem inkluzivní vzdělávání. Cílem 

zaměstnávání asistentů pedagoga je zavést inkluzivní vzdělávání. 

„Cílem inkluzivního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání 

nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání“ 

(Uzlová 2010 :19). 

Vzhledem k zavedení inkluze bych ráda zmínila sociologa P. Bourdieho (Bourdieu 

1983), který v teorii o sociální reprodukci mluví o sociálním kapitálu. Ten přirovnává k jakési 

sadě karet, které člověk vlastní. Každý jedinec disponuje trochu jinou sadou sjednotitelnou 

pojmem habitus. 

Osoby, které mají vyšší sociální a kulturní kapitál, si vedou lépe ve srovnání s těmi, 

kteří ho mají méně (Bourdieu 1983). Mezi nejvýznamnější aspekty tohoto kapitálu patří rasa, 

třída nebo pohlaví. Zejména tyto rysy mohou ovlivnit to, jaké postavení má jedinec ve 

vzdělávacím procesu. Podobně jako Bourdieu mluví o kapitálech, tak sociolog Max Weber 

například považuje sociální třídu za důležitý determinant jedincova postavení v sociální světě 



15 

 

(Chapman 1994:46). Weber se na rozdíl od kapitálů P. Bourdieu soustředí na tzv. „statusové 

skupiny“. Jedná se o skupiny jedinců, kteří disponují téměř stejným statusem. Status může být 

odvozen z ekonomické moci či sociální třídy. Weber tak vzdělávací systém považuje za něco, 

co umožňuje skupinám s vysokým statusem tento status udržovat. Systém tak dává možnost 

těmto skupinám určovat pravidla a udržet si legitimitu (Chapman 1994:47).  

Zde je právě důležitý dopad zavedení inkluzivního vzdělávání, kdy je prosazována 

snaha o to, aby všichni jedinci měli stejné možnosti úspěchu v edukačním procesu. Edukační 

neboli vzdělávací proces chápe Bourdieu jako činnost, kde je uplatňováno symbolické násilí, 

které je společností přijato jako legitimní. K tématu vzdělávání, jak ho chápe P. Bourdieu a 

tématu symbolického násilí, bych zde ráda uvedla i teorii E. Durkheima. Durkheim definoval 

vzdělávání jako socializační vliv dospělých na ty, kteří nejsou dostatečně připraveni na 

veřejný a samostatný život. Cílem těchto dospělých (pedagogů) je rozvíjet u žáků určité 

vlastnosti, které jsou brány jako obecně platné pro společnost jako celek (Durkheim 

1972:204). 

Přes inkluzi se snaží jak pedagogové, tak asistenti pedagoga nahlížet na děti se 

znevýhodněním jako na děti, které nedokážou uspět ve škole ne vlivem vlastní neschopnosti, 

ale z důvodu selhání systému ve školství. Nehovoří se zde o tom, že by děti se 

znevýhodněním selhávaly jako konkrétní jedinci. (Průcha, Walterová, Mareš 2009) 

V praxi to vypadá tak, že pedagog i asistent se snaží spoluprací vytvořit takové 

prostředí ve třídě, které vyhovuje jak žákovi se speciálním vzdělávacím plánem, tak i dětem, 

kteří tento plán nemají. Tento obraz v praxi souvisí s výrokem Ivy Uzlové, která navrhuje, 

aby platilo „pojetí inkluze jako vyššího stupeň integrace“. (Uzlová 2010 s.19) 
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Na inkluzi tak můžeme nahlížet jako na proces, který se sice snaží smazat rozdíly, jak 

je chápe např. Bourdieu nebo Weber. Paradoxem však je, že právě inkluze tyto rozdíly musí 

vyhledávat aby s nimi mohla dále pracovat. 

2.2 Náplň asistenta pedagoga v průběhu inkluze 

Je to pedagogický pracovník, jehož povinnosti vycházejí ze školského zákona a 

zákona o pedagogických pracovnících. Je zaměstnáván příslušnou mateřskou, základní nebo 

střední školou, která má ve třídě jednoho či více žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. 

Asistent spolupracuje s učitelem. Pomáhá s přípravou činností, které se nemusí 

výhradně týkat pouze žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pomáhá s komunikací mezi žáky a učiteli, avšak i s komunikací a přístupem mezi 

žákem se speciálními potřebami a žáky bez těchto potřeb. Mohli bychom tedy asistenta 

pedagoga připodobnit mostu, který propojuje spolupráci mezi těmito skupinami. 

Pokud je žák zdravotně postižený, asistent pomáhá také při obsluze. Se žákem by měl 

pracovat podle jeho individuálních potřeb, jak popisuje Palatová (2012). Měl by vždy znát 

problematiku specifické poruchy žáka a být schopen se plně žákovi přizpůsobit. 

Hlavní činnosti asistenta pedagoga tedy spočívají jak v individuální pomoci žákům při 

začleňování do školního prostředí, tak v pomoci zprostředkování učební látky žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dle § 5 odst. 2 vyhlášky č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, asistent pedagoga pracuje dle potřeby s žákem nebo ostatními 

žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a 

ve spolupráci s ním. Nevykonává ale výuku žáka/žáků samostatně. 
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Ze své praxe mohu říci, že role asistenta je výhodou pro celý třídní kolektiv. 

Důležitým faktorem je zde souhra mezi učitelem a asistentem. Pokud se od začátku stanový 

plán výuky, nedochází k tomu, že by někteří žáci během hodiny nestíhali. Asistent a učitel se 

tak většinou domlouvají a rozdělují si při výuce žáky, na které se zaměří. Často tak nastala 

situace, že jsem měla třídu na starosti a učitelka se věnovala žákovi, který pracuje 

se speciálními vzdělávacími potřebami.  
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3 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

V průběhu práce jsem často pracovala s pojmem „speciální vzdělávací potřeby“. Přijde 

mi vhodné tento pojem vysvětlit a upřesnit, v jaké souvislosti ho používáme.  

Asistent pedagoga je podpůrná profese, která poskytuje pomoc žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Ty definuje Bartoňová (2004:9) jako „souhrnné označení 

různorodých skupin poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání 

takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické 

usuzování nebo počítání.“ 

Pojem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami používáme v souladu se 

školským zákonem. Jsou to jedinci, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k 

uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí 

podpůrných opatření. 

SVP je termín, který je dnes často spojován s dětmi, jež potřebují podpůrnou pomoc 

při výuce. Palatová (2012) zmiňuje rozdělení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na 

tři skupiny. Dle zákona č. 561/2004 Sb., §19 existují skupiny zdravotně postižených (ZP), 

zdravotně znevýhodněných (ZZ) a sociálně znevýhodněných (SZ). 

SVP dětí a žáků zjišťuje školské poradenské zařízení ŠPZ (pedagogicko-

psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče). Žáci se 

SVP mají nárok na podpůrná opatření při vzdělání (mezi podpůrná opatření patří např. i 

asistent pedagoga, dále sem pro příklad můžeme zařadit speciální metody vyučování, 

učebnice, rehabilitační pomůcky apod.). 

Často jsem se na obou školách setkala s tím, že na začátku roku je ve třídě jeden žák 

se SVP a během několika měsíců se jejich počet zvýšil. Druhá škola, která mi posloužila 
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k výzkumu, je toho důkazem. Na školu jsem byla přijata pro potřeby jedné žačky. V pololetí 

byl však počet žáků vyžadujících asistenta vyšší. Dostala jsem se tak do role přidruženého 

asistenta.  

3.1 Speciální vzdělávací potřeby:  

Speciální vzdělávací potřeby se týkají dětí, které jsou buď zdravotně znevýhodněné, 

dětí se zdravotním postižením, anebo dětí sociálně znevýhodněných. Každá tato skupina je 

speciální a úzce souvisí se speciální pedagogikou. Každá skupina je také jedinečná, co se týče 

přístupů a využívání speciálních vzdělávacích potřeb. 

Sociálně znevýhodněná skupina 

Pojem „žák se sociálním znevýhodněním“ je v české legislativě používán od roku 

2004. Rozumí se tím dítě, kterému je přidělena vyšší podpora ve škole. Jedná se o žáky, kteří 

nemají zdravotní postižení, popřípadě u nich nebyla diagnostikována určitá porucha chování 

nebo porucha v učení. Tyto děti často selhávají ve školském systému na základě sociálního 

zázemí. Ne vždy do této skupiny patří žáci ze špatného sociálního zázemí, dle mé zkušenosti 

z terénu do této skupiny patří i žáci z jiného sociálně-kulturního zázemí.  

Na druhé škole, kde jsem začala pracovat, je asistentka přidělena dětem právě na 

základě sociokulturního zázemí. Jedná se o čtyři žáky, kteří se nedávno přistěhovali s rodiči 

z Mongolska. Problémem ve třídě je především jazyková bariéra, se kterou se asistentka i paní 

učitelka musí vypořádat. Měla jsem to štěstí a vyzkoušela si v této třídě asistenci na jeden 

týden. A mohu potvrdit, že je velice obtížné asistovat takovýmto žákům bez zkušeného 

překladatele, který bohužel není dostupný každý den. Do této skupiny patří tedy i děti cizinců 

či národnostních menšin. (Průcha, Walterová a Mareš 1995). Dle školského zákona č. 

561/2004 Sb., § 16 je sociální znevýhodnění rodinné prostředí, které má nízké sociálně-

kulturní postavení, je ohroženo sociálně patologickými jevy. 
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Skupina se zdravotním postižením 

 Do této skupiny patří žáci s tělesným postižením, mentálním postižením nebo 

poruchami chování. Žáci, kteří trpí tělesným postižením, jsou částečně nebo úplně omezeni 

v hybnosti. Často tito žáci trpí dalšími problémy jako jsou např. revmatické či kostní choroby. 

Tyto choroby je ovlivňují v běžných činnostech, se kterými se setkávají ve škole (Monatová 

1997).  

V kategorii žáků se zrakovým postižením rozlišujeme tři kategorie podle Šimka (Lechta 

2010). Zrakově postižení jedinci se dělí na ty, kteří disponují zbytky zraku, ovšem i 

nevidomé, tupozraké, šilhavé a na slabozraké. Mezi další zdravotní postižení řadíme vývojové 

poruchy řeči. Podle (Klenkové 2004) se jedná a opožděný vývoj řeči, vývojovou dysfázii, 

afázii, neurotické poruchy řeči, poruchy plynulosti, poruchy zvuku řeči a poruchy hlasu. 

Sluchové postižení, které též spadá do této kategorie, je rozděleno do kategorií podle stupně 

postižení jedince. Podle Horákové (2012) dělíme postižené do tří kategorií: dítě neslyšící, 

nedoslýchavý, ohluchlé. Sluchové postižení se považuje v této kategorii za nejobtížnější 

postižení, jelikož je narušena komunikace s okolím. (Horáková 2012). Žáci s mentálním 

postižením jsou dle Vágnerové (2012) definováni jako „osoby neschopné dosáhnout 

odpovídajícího stupně intelektového vývoje. Mezi hlavní znaky mentálního postižení jsou 

nedostatečný vývoj myšlení a špatný vývoj řeči. U žáků s tímto postižením je často omezená 

schopnost učení se.  

Poruchy autistického spektra 

Jedná se o pervazivní vývojovou poruchu. Pervazivní vývojové poruchy řadíme mezi 

závažné poruchy dětského mentálního vývoje. Můžeme si pod tím představit, že dítě 

nerozumí vždy zcela tomu, co vnímá a prožívá, popřípadě co vnímá okolí. (Čihák 2002). Při 

určení diagnostiky autismu musí být téměř vždy nalezeny problémy v tzv. triádě: - posuzuje 
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se komunikace, sociální interakce a představivost. (Thorová 2006). Žáci trpící touto poruchou 

mají často velké problémy s integrací ve třídě. Důvodů často těžké adaptace těchto žáků bývá 

hodně. Pro příklad uvedu aspoň některé, se kterými jsem se setkala. Patří mezi ně kupříkladu 

neschopnost chápat emoce druhých, velmi slabá hranice mezi přátelstvím a nepřátelstvím, 

problém udržení očního kontaktu a častá neschopnost přijmout pravidla chování a morálky ve 

třídě.  

U předešlých dvou poruch (zrakové a sluchové) jsme mohli vidět rozčlenění postižení 

do kategorií. Rozčlenění probíhá ovšem i u poruch autistického spektra.  

Dětský autismus se vyznačuje tím, že dochází k normálnímu vývoji (zhruba do dvou 

let). Následuje prudká ztráta dovedností a schopností. Častěji se projevuje u chlapců jak u 

dívek. Různé stupně postižení. 

Atypický autismus, je druh autismu u kterého není naplněna triáda, a ne vždy se u žáků 

trpících touto poruchou projevují typické autistické projevy. Projevy nastávají až po třetím 

roce života. Spadají sem děti s těžkými stupni mentální retardace. Podle Krejčíkové sem lze 

zařadit „děti s těžkými stupni MR, u nichž se s ohledem na nízkou úroveň fungování nemohou 

specifické kvalitativní dysfunkce plně projevit.“ (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová 2001:526) 

Aspergerův syndrom patří též mezi poruchy autistického spektra. Intelekt v pásmu 

průměru až nadprůměru. Žáci mohou podstoupit běžnou školní docházku, avšak za nutné 

asistence (Hrdlička 2004, Thorová 2008). 

Rettův syndrom je odlišný od ostatních poruch autismu. Příčina Rettova syndromu je 

genetická. Jedná se o progresivní onemocnění (zhruba do pátého měsíce je vývoj jedince 

normální, pak nastane regres, kdy dochází ke ztrátě manuálních dovedností a dochází ke 

zpomalení růstu hlavy. Syndrom je doprovázen krouživými, svíravými pohyby rukou. Dále se 

u tohoto typu autismu často vyskytuje epilepsie (Hrdlička 2004, Thorová 2008). 
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Do skupiny se zdravotním postižením patří i porucha chování. Podle (Vágnerové 

2012) se jedná o odchylky v oblasti socializace. Jedinec nerespektuje normy chování, které by 

měly být adekvátní k jeho věku.  

Skupiny žáku s tělesným postižením můžeme tedy dělit do několika kategorií podle 

míry jejich postižení. Jedná se o tyto podskupiny: Mentální postižení, tělesné postižení, 

smyslové postižení, specifické poruchy učení, kombinované postižení, poruchy autistického 

spektra, poruchy řeči, narušení komunikační schopnosti, vnitřní postižení (patří sem rovněž 

dlouhodobě či trvale nemocní) (Jesenský 2000, Kocurová 2002, Novosad 2009). 

Skupina se zdravotním znevýhodněním 

Do této skupiny spadají žáci zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní nebo žáci s lehčí 

zdravotní poruchou vedoucí k poruchám učení či chování.  Jedná se o fyzický stav, kvůli 

kterému nemohou vykonávat všechny úkoly jako ostatní vrstevníci. Do této skupiny spadají i 

žáci se specifickými poruchami. (Zelinková 1994). Zdravotní oslabení žáků se týká především 

kognitivních funkcí žáka (sluch, zrak, paměť, motorika), řadíme sem žáky podprůměrné, 

průměrné ale i nadprůměrné (Matějíček 2001). Žáci, kteří nejsou schopni naučit se číst, psát a 

počítat za pomoci klasických výukových metod s přispěním průměrné inteligence a přiměřené 

sociokulturní příležitosti, se tedy označují za žáky se specifickými poruchami učení. 

Poruchy učení jsou definovány podle (Průcha, Walterová a Mareš 2008) jako poruchy: 

čtení (dyslexie), pravopisu (dysortografie), psaní (dysgrafie), počítání (dyskalkulie), 

hudebnosti (dysmúuie), kreslení (dyspinxie), schopnosti vykonávat složité úkony (dyspraxie). 

 

Poslední zmíněné poruchy rozdělené podle (Průchy, Walterové a Mareše) byly aspoň 

podle mých zkušeností jedny z nejrozšířenějších poruch u dětí se SVP. Často však nejsou u 

těchto žáků jedinou poruchou, spíše se jedná o poruchu přidruženou k závažnějšímu postižení. 
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Rozdělení, které jsem výše vypsala, je zde především proto, že je důležité si uvědomit, se 

kterými kategoriemi pracují poradny, které SVP doporučují. Kategorie, do kterých jsou tito 

žáci přiřazeni, určují další proces, jak se škola s těmito žáky musí vypořádat. Jedná se např. o 

opatření, která musí škola nebo daná třída podstoupit, zakoupení pomůcek a přípravu 

individuálního vzdělávacího plánu, jenž si každá třídní učitelka musí vypracovat. 

3.2 Speciální vzdělávací potřeby  

S rozdělením žáků do skupin podle míry postižení souvisí speciální vzdělávací 

potřeby. To probíhá tehdy, je-li žákovi přidělen asistent pedagoga jako podpůrná potřeba, 

která poskytuje pomoc žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent a žák se musí 

seznámit s tím, co takové podpůrné opatření obsahuje. Některé z těchto podpůrných pomůcek 

kdysi patřily do oboru speciální pedagogiky. Dnes se čím dál častěji objevují v přímé 

pedagogické činnosti, a to právě za pomoci asistentů. Podle knihy Integrativní školní 

(speciální) pedagogika (Vítková 2004) je patrné, že školství prošlo velkou změnou už po roce 

1989. V této době byla přijata skutečnost, že vzdělávání dětí s postižením nenáleží pouze 

speciálním školám. Tudíž žáci s určitými druhy postižení by se měli začít vyučovat na 

základních školách společně se svými vrstevníky. V praxi to dnes znamená, že dítě, u kterého 

je podezření na nějaký druh postižení, je nejdříve posláno do školského poradenského zařízení 

(PPP – pedagogicko – psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum). 

Zde na základě vyšetření pracovníci posoudí vzdělávací potřeby dítěte a navrhnou, kde by se 

dítě mělo vzdělávat. V dnešní době se tak vychází z míry postižení. Míra postižení udává, 

jaká speciální podpůrná opatření náleží danému žákovi ve vzdělávacím procesu. 

Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při 

vzdělávání speciální učebnice, ale i speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky 

poskytované školou. Jedná se o soubor opatření organizačních, personálních a vzdělávacích, 
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které školy poskytují těm dětem, jež tato opatření ze zákona potřebují. (Podpůrná opatření 

(PO) definuje Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění zákona 82/2015 Sb., - §16) 

Pomocí kompenzačních pomůcek je snaha dojít do fáze, kdy bude dítě s postižením 

schopno zvládat edukační proces na stejné úrovni jako žáci ve třídě. Přirozeně sem patří i 

tendence eliminovat odlišnosti, kterými jsou tyto děti oslabeny.  Odlišnosti se dělí do 

kategorií. Kategorie, kam které dítě bude zařazeno podle svého postižení určují poradny. Na 

základě vyhodnocení z poradny, pak učitelky zjišťují, jak se k žákovi chovat při výuce. Jedná 

se o rozdělení:  

Vada, porucha, defekt (impairment). Jedná se o narušení psychické, anatomické nebo 

fyziologické struktury či funkce. 

Postižení (disability) je to omezení nebo ztráta schopnosti vykonávat činnosti, které jsou 

považovány za normální. 

Znevýhodnění (handicap) je omezení vyplývající z vady jedince nebo postižení. 

Žákům s určitým postižením musí být zajištěny pomůcky, které pomáhají vizualizovat 

učivo.  Žákům s postižením musí být zajištěna pomoc ve formě těchto podpůrných opatření: 

Pedagogické, speciálně pedagogické a psychologické služby. Služby pedagogického asistenta. 

Speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání. Kompenzační, rehabilitační, 

učební pomůcky. Speciální učebnice, didaktické pomůcky (Michalík, Baslerová, Felcmanová 

2015). 

Podpůrná opatření, o kterých se zde zmiňuji, napomáhají žákům s postižením k naplnění 

plnohodnotného začlenění do učebního procesu dané třídy. Tyto pomůcky nepomáhají jen 

žákům s postižením, ale jsou pomocí pro celou třídu. Žáci, kteří tyto pomůcky nepotřebují 

využívat, nemusejí být zpomalováni na základě dětí s postižením.  
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Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů (jsou uplatňována na všech typech škol). 

Podpůrná opatření jsou ukončená, jakmile uplyne doba, na kterou byla stanovena. 

I. Stupeň podpůrných opatření 

Jedná se o preventivní opatření, kdy jsou PO určena ke kompenzaci mírných obtíží ve 

vzdělávání dítěte. Může se jednat např. o pomalejší tempo práce nebo drobné potíže se 

soustředěním.  Po 1.stupni poskytuje škola PO bez doporučení školského poradenského 

zařízení (ŠPZ). 

II. Stupeň podpůrných opatření 

Tento stupeň PO je zaměřen na žáky např. s opožděným kognitivním vývojem, 

specifickými, avšak mírnými poruchami učení a chování, drobnými vadami řeči, ovšem i pro 

žáky disponující slabou dorozumívací schopností nebo poruchami autistického spektra 

s drobnými obtížemi.  

Problémy žáka jsou definovány jako mírné a lze je kompenzovat s využíváním 

speciálních učebnic, speciálních nebo kompenzačních pomůcek a pomocí speciálně 

pedagogické péče. Zde není nutné vypracovat IVP. 

III. Stupeň podpůrných opatření 

Do tohoto stupně jsou zařazeni žáci s lehkým mentálním postižením, se zrakovým či 

sluchovým postižením, tělesným postižením, psychickým onemocněním, s poruchami 

autistického spektra se středně těžkými obtížemi, žáci se syndromem CAN (zanedbané, 

týrané, zneužívané) popřípadě z odlišného kulturního prostředí nebo jinými životními 

podmínkami, které mají dopad na vzdělávání.  
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Od III. stupně je již vyžadována podpora dalšího pedagogického pracovníka (asistenta 

pedagoga). Běžně se praktikuje využívání speciálních učebnic, kompenzačních pomůcek, 

úprav obsahu a organizace hodiny, podpory SPC nebo jiných odporníku (lékař, sociální 

pracovník, terapeut). Výuka probíhá s využitím IVP. 

IV. Stupeň podpůrných opatření 

Je určen žákům se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením, s těžkým 

zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými poruchami chování, se závažným 

tělesným postižením nebo onemocněním, s poruchami autistického spektra s těžkými 

obtížemi. I zde je vyžadována asistence dalšího pedagogického pracovníka (AP), využívání 

speciálních učebnic, kompenzačních pomůcek a alternativních komunikačních systémů, 

výrazné úpravy metod, organizace, obsahu a výstupů vzdělávání, podporu SPC popřípadě 

jiných odborníků. Výuka probíhá podle IVP. 

V. Stupeň podpůrných opatření 

Je určen žákům s kombinací těžkého zdravotního postižení a s hlubokého mentálního 

postižení. Žáci patřící do pátého stupně podpůrných opatření vyžadují nejvyšší míru 

přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání za využití speciálních výukových 

materiálů a pomůcek. Často zde dochází k úpravě pracovního prostředí. Zde je výuka 

uskutečňována speciálními pedagogy a může probíhat podle IVP. 

(Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných, MŠMT ČR. www.msmt.cz [online]. [cit. 2019-03-15].) 

  

 

  



27 

 

4 Individuální vzdělávací plán 

Každý rok začíná pro učitele tím, že se musí seznámit se vzdělávacím programem 

třídy, kterou právě vyučuje. Definuje obsah vzdělání pro daný ročník, tedy to, co musí určitý 

rok žáky naučit. Pedagog si musí stanovit tzv. plán neboli kurikulum, kterým by se měl řídit. 

V české pedagogice se pojem kurikulum začal více používat v 80. letech minulého století. 

Průcha definuje kurikulum v Moderní pedagogice (2005:117) jako „obsah vzdělávání, který 

zahrnuje veškeré zkušenosti, které žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se 

vztahujících, zejména jejich plánování, zprostředkovávání a hodnocení“. 

Se zavedením inkluzivního vzdělávání přibyl pedagogům ke vzdělávacímu plánu třídy 

ještě jeden velice důležitý dokument týkající se rozvržení učiva. Jedná se o tzv. IVP neboli 

individuální vzdělávací plán. Žákovi, kterému je na základě vyšetření přiřazen asistent a s tím 

související speciální vzdělávací potřeby, je potřeba sepsat IVP (Individuální vzdělávací plán). 

Tento plán vychází ze školského vzdělávacího programu dané školy, závěrů z SPC 

vyšetření, popřípadě vyšetření z PPP. Jedná se o závazný dokument proto, aby žák dostal 

speciální vzdělávací pomůcky k výuce. IVP vypracovává třídní učitel na základě podkladu 

školského poradenského zařízení, speciálně pedagogické diagnostiky a psychologického 

vyšetření. IVP musí být vypracováno před začátkem školního roku a je součástí dokumentace 

žáka.  

4.1 Obsah plánu 

Plán obsahuje osobní údaje – jméno, datum narození, třídu, diagnózu žáka, datum 

vyšetření, speciálně pedagogické postupy, formy a úpravy práce v jednotlivých předmětech, 

způsob ověřování znalostí (ústní forma, písemné testy, apod.), metody hodnocení  (známka, 

slovní hodnocení), pomůcky, účast dalšího pracovníka (asistent pedagoga, spec. pedagog, 

osobní asistent), určení  míry spolupráce s rodiči a informace pro ostatní učitele, podpisy – 
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rodiče, třídní učitel, ostatní učitelé, ředitel školy, asistent, pracovník SPC/PPP, aktualizace, 

změny a dodatky. (Přesné vymezení obsahu IVP - vyhláška MŠMT č. 73/2008 Sb. § 6) 

U vypracování IVP jsem byla už několikrát, především z toho důvodu, jak jsem 

popisovala výše, tedy že během roku se u některých žáků čeká na vyhodnocení poraden. IVP 

stanovuje třídní učitel a myslím, že je výhodné, když se na něm domluví i s asistentem. 

Nejlepší je samozřejmě, když se IVP vypracovává až potom, co žák, učitel a asistent spolu 

navzájem spolupracují určitou dobu a znají tak možné cíle, kterých jde při výuce dosáhnout. 

Často se samozřejmě stává, že učitelka nebo učitel je povinen vypracovat IVP ještě před 

nástupem dítěte do školy. Je to sice trochu obtížnější, na druhou stranu je kladen důraz 

především na vyhodnocení z poradny. Zde nastává doba, kdy je důležité tzv. „zaškatulkování“ 

žáka do určité kategorie včetně toho, jakou disponuje poruchou, popřípadě s jakou mírou 

postižení má nastoupit. 
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5 Systém poradenských služeb 

Pokud pedagog sepisuje IVP, je to vždy na základě podkladu z poradenské služby. 

Zde uvedu příklad, co takové služby obnášejí a do jakých oblastí zasahují.  

Poradenské služby sdružují školské poradenské zařízení, léčebná zařízení, sociální 

služby, krizové intervence a nestátní neziskové organizace. Poskytují pomoc v kontextu 

služeb pro osoby se specifickými potřebami. Poradenské služby a podpora rodiny patří do 

rezortu MŠMT (systém školského poradenství), MPSV (sociální služby, sociální prevence, 

sociální poradenství) a MZ (léčebná péče) (Novosad 2006). 

Speciální poradenství je tedy komplexem poradenských služeb, které slouží specifickým 

skupinám jedinců, jež jsou zdravotně či sociálně znevýhodněni. Toto jejich znevýhodnění je 

dlouhodobé nebo trvalé (Novosad 2006). 

5.1 Formy poradenské činnosti 

Je zajištěno vedení a poskytování informací větší skupině (např. práce se školní 

třídou). Probíhá ale i snaha předat informace ostatním (přednášky), řešit příčiny problémů a 

snažit se je upravit tak, aby vyhovovaly podmínky oběma stranám (Novosad 2006).  Mezi 

formy poradenské činnosti patří i konzultační činnost, která se snaží poskytnout odborné rady 

dalšímu odborníkovi (např. speciální pedagog se snaží sdělit své zkušenosti a rady 

pedagogovi, který není proškolen speciální pedagogikou a je mu do třídy přidělen žák se 

SVP).  

 

5.2 Oblasti poradenské činnosti týkající se žáků se SVP 

V této kapitole se věnuji oblastem poradenské činnosti. Mezi oblasti patří např. lékařské 

poradenství (specifika určitého onemocnění, úprava životního stylu, životospráva). Dále pak 
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psychologické poradenství a psychoterapie – specifickými formami jsou např. rodinná terapie, 

krizová intervence. Ve škole B, jsem se setkala s typem rodinné terapie, kdy žák nechtěl o 

hodinách spolupracovat a téměř nebylo možné s ním jakkoliv navázat komunikaci. V té době 

nám velice pomohlo, když maminka se synem zašla na rodinou terapii. Mezi další oblasti 

patří pedagogicko-psychologické poradenství kam patří např. problematika špatného školního 

prospěchu, studijní poradenství (volba oboru), výchovné poradenství (výchovné problémy, 

poruchy chování, hodnotový systém), speciálně pedagogické poradenství. Dále pak sociálně-

právní poradenství které se týká sociálního zabezpečení, bydlení a zaměstnán.  

Technické poradenství (např. protetické) se zabývá doporučením a úpravou 

kompenzačních pomůcek pro postižené a úpravou prostředí. Pro některé klienty je velice 

důležitá pastorační činnost, která spadá do oblasti duchovní pomoci. Poslední oblast, která 

sem patří je resocializační poradenství, kurátorská činnost pro osoby propuštěné z výkonu 

trestu, léčení (Novosad 2006:62-63). 

5.3 Cíle poradenské práce 

Cíle, o které se poradenská práce snaží, by se měly navzájem prolínat. Mohli bychom 

je rozdělit podle (Novosad 2006) do tří skupin.  

Základní rovina, zde je snaha o dosažení klientova zdraví v interakci se sociální 

prostředím (např. začleňování jedince do společnosti, utváření společenských vztahů). 

Speciální rovina se snaží o změnu v sociálním prostředí klienta (např. nastolení změn 

v klientově okolí, které zlepší jeho stav) a individuální rovina, která řeší konkrétní opatření 

týkající se konkrétního klienta (Novosad 2006:65) 

5.4 Školské poradenské zařízení 

Pokud je u dítěte podezření na postižení, je nutné, aby prošlo pedagogickou 

diagnostikou. Pokud dítě nastoupilo do povinné školní docházky, je na třídním učiteli, aby 
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vyplnil za asistence zákonného zástupe tzv. PLPP neboli plán pedagogické podpory. V plánu 

jsou popsány obtíže žáka, změny v postupech, metodách a organizace výuky, stejně tak i 

hodnocení žáka. Plán je pak dále poslán do školského poradenského centra. Pedagogická 

diagnostika za pomoci konzultací se zákonnými zástupci vyhodnotí, zda je potřeba 

kontaktovat školské poradenské zařízení (SPC, PPP). ŠPZ má na diagnostiku 3 měsíce a další 

měsíc na zprávu a doporučení. Dále se čeká, zda SPC nebo PPP stanoví stupeň postižení a 

obsah PO. Za informovaného souhlasu zákonných zástupců se pak dále vypracovává IVP, 

pokud je nutný. Škola pak plní doporučení bezodkladně, nejpozději do čtyř měsíců. (Zákon č. 

561/2004 Sb.§ 16). 

5.5 Typy školských poradenských zařízení (ŠPZ): 

ŠPZ (Školské poradenské zařízení) 

Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, 

ale i pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou 

činnost. Poskytují ovšem i odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické 

služby nebo preventivně výchovnou péči. ŠPZ spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany 

dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními nebo s dalšími orgány a 

institucemi. (Michalík 2008) 

S těmito poradnami jsme téměř v neustálém kontaktu. Interakce neprobíhá jen během 

čekání, zda žák na základě vyšetření dostane SVP. I poté, co je SVP potvrzeno, musíme být 

v neustálém kontaktu s těmito poradnami. Během seznamování se s poruchou či postižením, 

které bylo u žáka zjištěno, je zapotřebí seznámit učitele i asistenty s přístupem k žákovi. Dále 

je důležité projít si možnosti školy, například zda je schopna nabídnout danému žákovi 

pomůcky, které k výuce potřebuje. Během roku je pak škola povinna být připravena na 
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prohlídku z poraden, kdy dochází k závěrům, jak je škola schopna spolupracovat s žáky se 

SVP.  

 

PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) 

 

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) je školské poradenské zařízení. 

Pedagogicko-psychologická poradna vznikla koncem 50. let 20. st. (tehdy nazývána jako 

dětská psychologická poradna). Kromě názvu se toho příliš nezměnilo, už tehdy se poradna 

zaměřovala na problémovou výchovu žáku v edukačním procesu. Dnes je poradna využívána 

pro diagnostiku žáků, jež jsou součástí podpůrného procesu ve vzdělání. (Novosad 2009:269, 

Gabura a Pružinská 1995:147). 

 

SPC (Speciálně pedagogické centrum) 

Jedná se o školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské služby dětem, 

žákům, studentům se zdravotním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským 

zařízením (bezplatně). Poradenská činnost tohoto typu začala u nás v 60. letech minulého 

století, kdy bylo zahájeno budování pozdějších okresních pedagogicko-psychologických 

poraden. Vedle pedagogicko-psychologických poraden vznikala nová poradenská centra 

zaměřena na klienty se zdravotním postižením – speciálně pedagogická centra a na klienty 

s poruchami chování – střediska výchovné péče (Hanák 2008). Dnes je mnoho speciálně 

pedagogických center, která jsou zřizována pro klienty s různými druhy postižení.  

Obě tato zařízení vychází z vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.  
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Středisko výchovné péče (SVP) 

 

Pod označením SVP si představíme centra, která řeší výchovné problémy žáků. Cíl 

center je pomoc klientům (žáci, rodiny, školy) při řešení problému s chováním u žáků. 

V těchto centrech pracují pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové a psychologové. 

Střediska výchovné péče jsou od r. 1991 součástí školských zařízení preventivně výchovné 

péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Cílem středisek je 

předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého 

vývoje. Mají však za úkol rovněž zmírňovat nebo odstraňovat příčiny i důsledky již 

rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Nenahrazují jiná školská 

výchovná a poradenská pracoviště (nejedná se tedy o ústavy), ale naopak jejich služby 

doplňují a zároveň s dalšími zařízeními preventivně výchovné, poradenské a terapeutické 

péče často spolupracují. (§ 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.) 

5.6  Hlavní činnosti ŠPZ:  

Mezi hlavní činnosti patří poskytování poradenských služeb za pomoci personálu např. 

psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci. Tento personál poskytuje pomoc 

dětem, žákům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením (od tří let dítěte až 

do ukončení středního, popřípadě vyššího odporného vzdělání). Poskytuje bezplatné 

poradenské služby (viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 197/2017 Sb.). Poskytuje pedagogicko-

psychologické a speciálně pedagogické poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání. 

Provádí psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a vydává pak zprávu spolu s 

doporučením pro speciálně vzdělávací potřeby. Poskytuje přímou speciálně pedagogickou a 

psychologickou intervenci žákům, u kterých je zvýšené riziko školního neúspěchu, ale i 

žákům z odlišného kulturního prostředí, žákům s mentálním, tělesným, zrakovým nebo 

sluchovým postižením, vadami řeči, souběžnými postižením více vadami nebo žákům 



34 

 

s poruchou autistického spektra. Prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci 

rizikového chování, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků 

prevence. Zajišťuje podklady pro podpůrná opatření (mezi které patří i asistenti pedagoga) 

podle § 16, odst. 9 ŠZ 

Standartní činnost těchto center rozdělujeme do dvou skupin podle zaměření na dané 

postižení z přílohy č. 2 z vyhlášky č. 197/2016 Sb. 

Standardní činnosti společné. Komplexní nebo cílená speciálně pedagogická a 

psychologická diagnostika. Speciálně pedagogická a psychologická intervence a poradenská 

podpora. Informační a metodická činnost, podpora a evidence.   

Standardní činnost speciální zaměřuje se na vady řeči, smyslové postižení, tělesné 

postižení, mentální postižení, autismus, hluchoslepotu nebo více vad současně.  

6 Spolupráce mezi pedagogem a asistentem pedagoga 

Výše jsem se pokoušela popsat všechny důležité části a kroky k tomu, aby mohl být 

žákovi přiřazen asistent pedagoga. Na začátku práce je i zběžně popsána charakteristika práce 

AP. Další část práce obsahuje, co taková profese obnáší a co je zapotřebí, aby tato práce byla 

přínosem pro celou třídu. Do práce se pokouším vnést i své postřehy z této profese. Když 

jsem nastoupila jako AP do základní školy (A) byla to pro mě nová zkušenost a tzv. 

neprobádaný terén pro výzkum diplomové práce. Ráda bych zmínila, že v době přijetí jsem 

ještě neprošla kurzem pro AP. Měla jsem tak možnost seznámit se s školním životem dané 

třídy, ve které začala probíhat inkluze, bez předsudků, které člověk může po čase získat praxí 

a zároveň tím, že projde kurzem pro AP. 

Jak už jsem zmínila výše, do té doby jsem neměla žádné zkušenosti s pedagogickou 

činností a byla jsem ještě před začátkem kurzu povinného pro asistenty pedagoga. Netušila 



35 

 

jsem tedy, jaké bude mé přijetí ve třídě. Podle Giangreco & Doyle (2007) jsou různé reakce 

učitelů na přítomnost asistenta pedagoga. Někteří berou AP jako cennou podporu, jiní se však 

obávají přijmout druhou osobu do třídy a tímto se s někým dělit o moc ve třídě. Ze své 

zkušenosti mohu říci, že pokud je souhra těchto dvou klíčových rolí (učitel, asistent) ve třídě 

harmonická, má to přínos pro celou třídu. Je velice důležité, aby souhra byla propojená, 

jelikož s profesí asistenta pedagoga se budeme setkávat stále častěji vzhledem k tomu, že tato 

profese jde ruku v ruce s inkluzí ve školství. 

Na webových stránkách inkluzivniskola.cz jsou popsány předpoklady pro správnou 

spolupráci mezi asistentem a pedagogem. Spolupráce musí být dobrovolná a nikdo nesmí být 

nucen ze strany školy. Vztah těchto dvou klíčových osob by měl být založen na rovnosti a 

velkou roli hraje důvěra. Aby role asistenta měla přínos, musí být založena na spolupráci 

s třídním pedagogem. Ze své zkušenosti můžu říct, že spolupráce začíná ještě před začátkem 

první vyučovací hodiny. Každý den začíná tím, že před první hodinou se sejdeme v kabinetě, 

kde probereme, čemu se daný den budeme ve třídě věnovat. 

 V denní náplni má asistent, jak pomoci žákům při vyučování, tak například zajišťovat 

dostatečné množství pracovních listů, které napomáhají žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami lépe pochopit probíranou látku. Během hodin se zapojuji do vyučování. Nevěnuji 

se pouze dětem, kterým byl přidělen AP, ale i dětem, kteří mají s danou látkou problémy. 

 Často se stává, že asistent pedagoga je zaměňován s osobním asistentem. Na rozdíl od 

osobního asistenta není ve třídě využíván pouze pro konkrétní dítě se SVP nebo jen pro 

skupinu dětí se SVP. AP má za úkol pomáhat učiteli s jeho činnostmi při přípravě učiva a dále 

pak i s přímou pedagogickou výukou. AP se tak dostává do přímé výchovné a vzdělávací 

činnosti, a to nejen u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, pracuje tedy s celým 

kolektivem, i s dětmi bez SVP. AP je spojovatel při komunikaci mezi učitelem a žáky. Jako 
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AP se snažím o podporu pozornosti žáka/ů při výkladu a plnění úkolů (především pomáhat 

žákům s poruchou pozornosti musím často probíraná témata nebo zadané úkoly opakovat 

přímo z očí do očí, aby věnovali pozornost práci, kterou mají v danou chvíli dělat). Dále 

pomáhám s vysvětlováním zadaných domácích úkolů, kdy nestačí dětem říci, aby si úkoly 

zapsaly, ale je zapotřebí na děti při zapisování dohlížet a popřípadě dovysvětlit, co v úkolu 

mají plnit. 
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7 Terén a metodologie výzkumu  

O sociální inkluzi slyšíme dnes a denně. Je to velice probírané téma. Můžete se s ní 

setkat jako žák, pedagog či rodič, anebo jen z novinových článků. Toto téma jsem si zvolila 

na základě důležitosti ve vzdělávání, současně ale i z důvodu jeho aktuálnosti. Jedná se o 

téma, které vzbuzuje u veřejnosti spoustu otázek a často i negativní ohlasy. Před dvěma lety 

jsem měla to štěstí, že mi byla nabídnuta práce na základní škole (A) jako AP. Mohla jsem tak 

proniknout do terénu, který mi měl pomoci pochopit inkluzi od základu se všemi plusy i 

mínusy. Měla jsem příležitost seznámit se jak s názory pedagogů, rodičů, asistentů, ale i dětí 

samotných. Uvědomovala jsem si, že na tuto problematiku lze nahlížet z mnoha perspektiv. 

Dostala jsem se do vzdělávacího procesu a domnívám se, že díky tomu mohu pokládat a 

zodpovídat otázky týkající se tohoto tématu. 

Pro antropologa je škola výtečným kulturním prostředím pro výzkum. Každá škola má 

svou jedinečnou kulturu, kterou nazval E.Scheine tzv. organizační kulturou. E.Scheine tvrdí, 

že na tuto kulturu můžeme nahlížet skrz chování a myšlení všech členů organizace (Schein in 

Lukášková 2010). Pro mě jako antropologa bylo skvělou příležitostí se zapojit do výzkumu i 

svou vlastní prací, kdy jsem se aktivně zapojovala do dění ve školních třídách (A i B) jako 

AP, a to nejen ve výuce, ale i o přestávkách, kdy jsem byla zapojena rovněž do 

pedagogického dozoru. 

K nahlédnutí, jak funguje inkluze ve školství, mi dostatečně posloužily dvě školy. 

Pomohlo rovněž využití kvalitativního výzkumu, který se zakládá na přístupu, kdy má 

výzkumník k dispozici velké množství dat, které vedou buď k vytvoření nové hypotézy, nebo 

dojde k vytvoření nových pohledů a porozumění. Může zde dojít k vytvoření nové teorie 

anebo lze zakotvenou teorii dále rozvinout (Flick 2014:302). Osobně jsem si kvalitativní 

výzkum vybrala především s cílem porozumění inkluzi. Pro svůj výzkum jsem musela být 
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antropologem, který je vtažen do zúčastněného pozorování. Mou rolí ve třídě nebyla být jen 

pozorovatelem, ale zároveň aktérem pedagogické profese. 

Skupnik zmiňuje v diskuzi o kulturním a etickém relativismu toto: 

„Ani antropolog není ve svém životě pouze antropologem, aby se mimo svoji práci 

totálně zříkal jakýchkoliv hodnoticích soudů o světě, ve kterém žije. Nehrajeme pouze roli 

antropologa, ale jsme také obyčejnými aktéry každodenního života. (Skupnik 1999:65) 

Rozhovory pro můj výzkum jsem získávala verbálně za pomoci polo-strukturovaných 

rozhovorů. Cílem bylo zjistit informace přímo při probíhající inkluzi prostřednictvím 

rozhovorů s aktéry, kterých se inkluze dotýká.   

7.1 Výzkumný problém a výzkumná otázka 

Na začátku výzkumu jsem si nejdříve musela stanovit, jaká bude výzkumná otázka 

práce a koho se bude týkat. S výběrem terénu jsem naštěstí neměla problém. Terén pro 

výzkum mi zajistila škola (A) ke které se po roce připojila i škola (B). Výzkum měl jasný cíl a 

tím bylo dozvědět se co možná nejvíce o probíhající inkluzi. Jak již bylo zmíněno, inkluze je 

velmi ožehavým tématem jak ve školství, tak mezi veřejností.  

 „Jak asistent pedagoga přispívá k uskutečňování inkluze na základních školách?“  

Stěžejním bodem pro můj výzkum je má angažovanost ve školách, kde jsem výzkum 

prováděla. Výzkum může být omezen výpověďmi respondentů. Respondenti své názory 

mohou upravovat vzhledem k tomu, že mluví s někým, kdo tuto činnost provádí.  

7.2 Etická rizika a sociální stigma 

Etická rizika v tomto tématu jsou velká. Velkou část mých tzv. „respondentů“ tvořily 

děti, ačkoliv nebyly respondenty v pravém smyslu slova. Výpovědi dětí nebyly v práci 

zveřejněny. Děti (žáci) celý výzkum velice ovlivňovaly, aniž by to byl jejich záměr. Děti jsou 
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velice cenným faktorem, který nám napomáhá k pochopení inkluze za průběhu.  Nepřišlo mi 

etické komentáře dětí do práce zahrnovat, když nebyly zcela obeznámeni s prací, kterou píši 

(jedná se o žáky prvního stupně základních škol). Dalším etickým dilematem byly rozhovory 

s rodiči. Jako antropolog jsem se snažila co nejvíce zjistit o jejich názorech na inkluzi, avšak 

jako asistent pedagoga jsem byla ve velmi choulostivé situaci. Vzhledem k GDPR jsem 

nemohla nabídnout často zpětnou vazbu a bavit se o tématu v širším měřítku (jednalo se o 

rodiče, které zajímal průběh inkluze v jiných třídách, než kam chodilo jejich dítě). Jak už jsem 

výše zmínila, škola (A) se nachází ve velmi malém městě zhruba s 8000 obyvateli. Jsou zde 

jen dvě základní školy. Po domluvě s ředitelkou školy, která věděla o mém záměru zahrnout 

školu do výzkumu, jsme se shodly na tom, že škola i respondenti budou anonymizováni. 

Škola (B) se sice nachází ve větším městě, ale domluva, která platila na škole (A), se týká i 

této. Z důvodu zavedení GDPR jsem nakonec ani nepřemýšlela nad tím, že bych uvedla přímá 

stanoviště škol, popřípadě jména učitelů a žáků. 

Dalším stěžejním faktorem byl můj výzkum celkový. Na začátku práce jsem měla 

pocit, že práce osvětlí a přiblíží lidem inkluzi, aby se nešířily nepravdy. K takovému procesu 

dochází pokaždé, když se zavádí něco nového a neznámého. Po čase, kdy jsem za sebou měla 

několik rozhovorů, jsem se začala obávat, zda nedělám opak. Co když já jako výzkumník 

jsem naopak ten, kdo najednou odkryje spoustu otázek? Navíc třeba i u lidí, kteří mají 

k inkluzi důvěru? Co když se stanu tím „našeptávačem,“ který bude poukazovat, že inkluze ve 

školství je něco neobvyklého, jiného, zkrátka „něco,“ čeho bychom se měli bát? Víme již, že 

se téma se dotýká lidí, kteří jsou do inkluze zapojeni. Co když dojde k tomu, že např. Karel 

vyžadující asistentku, aby nezpomaloval ostatní v tempu, původně figuruje jen jako spolužák 

mého dítěte, postupně se ale stane hrozbou, ohrožující děti svou jinakostí? Problémem 

výzkumu se tak stalo sociální stigma.  

Ráda bych zde zmínila definici stigmatu od E. Goffmana, který jej považuje za: 



40 

 

„tělesné znaky určené k tomu, aby vyšlo najevo cosi neobvyklého a špatného o 

morálním statusu označovaného“ (Goffman 2003:9).  

Ty, kteří jsou něčím odlišní od většiny a tato ovlivňuje negativně jejich sociální 

postavení, zahrnuje E. Goffman do skupiny stigmatizovaní jedinci (Goffman 2003).  

 

Stigma se zde vztahuje především na viditelnou část. Viditelná část je označení pro 

tzv. zvláštnost jedince, které si ostatní všimnou na první pohled. Ke stigmatizaci žáka, tak 

může docházet např. pokud by byla zdůrazňována odlišnost žáka se SVP ostatním členům 

třídy. Další způsob, jak by se žák mohl stát stigmatizovaným, je izolace od kolektivu. Osobně 

jsem se nesetkala s tím, že by učitelé dávali pokyn k tomu, aby asistent s žákem se SVP 

odcházel z hodin např. do kabinetu a tam danou látku probírali samostatně. Avšak 

z rozhovorů s některými asistentkami, se kterými jsem podstoupila kurz AP, jsem se 

dozvěděla, že na některých školách je tato spolupráce brána jako zcela normální. 

Co bych zde dále ráda zmínila a co mi přišlo rovněž blízké tématu mé práce, je 

definice pode Sociologického slovníku, který stigma definuje takto:   

„Označení, kterým se nějaká skupina negativně odlišuje od platných standardů, 

především od psychické, fyzické nebo soc. normality, což ji ohrožuje v její soc. identitě a 

plném přijetí ze strany druhých“ (2001:239). 

Když mluvíme o lidstvu jako takovém, spadáme do něho právě díky vzájemné 

podobnosti. Každý dílek tohoto společenství je však jedinečný sám o sobě. Nenajdeme na 

Zemi dvě zcela identické osoby, ať už bychom se zaměřili na vzhled či chování. Všichni 

v sobě máme svůj vlastní kousek sebe samých, který určuje, kým jsme. Lidé jsou odlišní, co 

se týče chování za různých situacích, lišíme se ale také tím, jak reagujeme na určité situace. Je 
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zde však velmi patrné měřítko, které si lidstvo zvolilo a které nám určuje, co by mělo být 

stejné pro všechny. Každá kultura má vytyčenou jakousi "normu" pro normální, správné, 

přijatelné a pro to, co už do této kategorie nespadá. 

Dnes bychom mohli říci, že velkou část populace tvoří majority, jež udávají směr toho, 

jak by co mělo vypadat. Při existenci majority je ovšem samozřejmostí, že k ní musí náležet i 

ti ostatní, „jiní“. Ti se nevyskytovali v jakémsi vakuu, majorita vždy žila v jejich těsné 

blízkosti. V průběhu dějin docházelo k rozdílným interakcím a rozhodně nemůžeme mluvit 

jen o mírumilovném soužití. Z počátku byly tyto stigmatizované osoby vyvrhováni na okraj 

společnosti (např. nápravná zařízení, ústavy apod.).  

Když se ovšem zaměřím na školy, v nichž jsem pracovala, pozoruji stigmatizaci i 

dnes. Děti se SVP jsou často onálepkováni. Nejedná se jen o nálepkování od přímých 

vrstevníků, kteří si přirozeně všímají, že žáci se SVP jsou zkrátka něčím jiní. Jistá odtažitost 

figuruje i u učitelů, kteří k těmto žákům přistupují ze začátku s obavami. Vzpomínám si na 

jednu paní učitelku na škole (A), která se dozvěděla, že k ní nastoupí do třídy po prázdninách 

nový žák se SVP (žák s poruchou ADHD). Paní učitelka byla zděšena tím, co s ním vlastně 

bude dělat. Její obavy vycházely dle mého spíše z toho, že doposud neměla možnost takového 

žáka ve třídě mít a spolupracovat s ním. Sama však dítě stavěla do pozice stigmatizovaného 

jedince, aniž by měla možnost se s ním nejprve setkat. Často se pak stává, že pokud má učitel 

či učitelka takovýto přístup, může velice ovlivnit to, jak žák se SVP bude přijat do kolektivu.  
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8 Stručný vývoj přístupu k osobám s postižením 

 Pro přiblížení průběhu a vývoje chování většinové společnosti k těmto „jiným“ 

lidským jedincům uvedu několik důležitých mezníků, zaměřujících se na přístupy k této 

jinakosti.  

Osoby postižené jakýmkoliv způsobem byly často odstavovány na okraj většinové 

společnosti na základě vzhledu, mentální úrovně, těžké komunikaci s okolím, ale i chováním 

vybočujícím z normálu.  

První písemné zmínky pocházejí ze starověkého Řecka a Říma, kdy byla vyznávána 

harmonie krásy těla a ducha. V té době tak nebylo těžké, aby uspěl např. zákon dvanácti 

desek, který umožňoval usmrtit obludné dítě (Titz 1998:79). Platon se k tomuto tématu 

vyjádřil např. tak, že duševně nemocné by se mělo zahubit, protože je to pro ně samotné lepší. 

Výhodu v tom přirozeně nemůže shledat ani stát. Své stanovisko však doplnil o to, že zahubit 

by se měli jen ti zuřiví a podle něho nevyléčitelní. Těm klidnějším měl být umožněn klidný 

život v péči rodiny. 

Známá je i krutá tradice ve starověké Spartě, která se vztahovala k dětem. Spartské 

děti nebyly samostatnými lidskými bytostmi, ale doslova majetkem státu. Tento silný 

vojenský stát však potřeboval jen silné a výkonné jedince, „vadné“ děti ihned vyřadil. Každé 

spartské dítě muselo projít úřední inspekcí u starších. Pokud spartští starší zjistili, že dítě není 

psychicky zdravé nebo dostatečně silné, čekala ho smrt. Pověření muži „nekvalitní“ děti 

odnesli do hor, kde je nechali napospas osudu. 

Pokud se podíváme do středověkého Říma, tak bychom byli svědky trhů s blázny. 

Tyto osoby, označené za blázny, zde byly prodávány pro pobavení bohatých. 

Ve středověku (za vlivu křesťanství) převládá názor, že nemoc a postižení je boží trest.  
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V raném středověku vznikaly hospitály. Jednalo se o nemocniční zařízení a byly často 

spojovány s kláštery. V klášterech se často snažili dojít nápravy za pomoci modliteb a učení 

církve.  

 V pozdním středověku dochází ke změně a snaha o nápravu těchto „postižených“ se 

již příliš nevyskytuje. Mentálně postižení jsou například označeni za šílence a budí strach u 

veřejnosti. Města se s nimi snažila vypořádat tak, že je úřady vyháněly za hradby měst. 

Z této doby bychom se mohli dočíst i o institucích, které nám dnes mohou znít jak z 

nějakého hororového filmu. Za takovou tzv. institucí lze považovat tzv. Lodě bláznů. Tyto 

lodě byly primitivní, ale soběstačné instituce, které zabezpečovaly a izolovaly většinovou 

společnost od „těch jiných“.  Myšlenka je popsána v díle Michela Foucalta (1993 s. 12-15), 

který píše o tom, že tyto lodě skutečně existovaly. Důkazem jsou záznamy z kronik, za 

všechny uveďme např. Norimberskou kroniku. Tyto lodě jsou zmíněny i v jiných literárních 

dokumentech. Na palubách těchto "lodí bláznů" putovali nemocní a šílení od města k městu. 

Majorita se jich tímto způsobem zbavovala. 

Dnes jsou pro nás tyto příběhy hororové a téměř neuvěřitelné. Avšak je důležité si 

uvědomit, že tak jako existovaly lodě bláznů, existovaly po velmi dlouhou dobu i ústavy a 

zařízení, kde bylo jednoduché se tzv. zbavit „nežádoucích“.  

Přelom 17. -18. stol. byl přelomový pro nevidomé osoby. V té době bylo prohlášeno, 

že nevidomá osoba může být mentálně na stejné úrovni jako zdravá osoba. Tímto prohlášením 

se změnil přístup k nevidomým. Majorita začala mít potřebu těmto osobám pomáhat při 

začleňovaní do majoritní společnosti. Vyskytovaly se například pokusy o tvorbu písma, v roce 

1786 byla vydána 1. slepecká kniha na světě. V roce 1825 Louis Braill vynalezl slepecké 

písmo. 
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 Tyto aspekty byly sice novátorské, avšak bohužel příliš nezměnily způsob v nahlížení 

na osoby trpící jinou formou postižení. Dále probíhala izolace „jiných“. Během těchto izolací 

často docházelo k nelidskému zacházení, kdy snahu o jejich léčení doprovázely mučivé 

praktiky a vymítání.  

Za skutečný pokrok pro přístup k osobám s postižením bych mohla zmínit až průběh 

19.století. Tehdy byla řada pověr souvisejících s těmito lidmi odstraněna a začalo se na tyto 

osoby nahlížet novým způsobem. Za pomoci medicíny, psychologie a dalších sdružených 

oborů se lépe projevovala snaha o větší podporu těchto lidí. Probíhalo zakládání ústavů, které 

však leckdy stále sloužily spíše jako určitý typ míst, kde nemocné osoby schovávali před 

majoritní společností. 

I dnes společnost na tyto osoby, které jsou něčím odlišní od majority, vyvíjí tlak na 

přizpůsobení se tomu, co by mělo být běžné a tzv. „normální“. Tolerance a snaha o pochopení 

či společné soužití se však projevují stejně tak. Odlišnosti mezi jedinci koneckonců byly, jsou 

a vždy budou.  
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9 Terénní výzkum 

Jak jsem popsala výše, jako terén pro výzkum mi posloužily dvě základní školy.  

První škola (A) se nachází v malém městečku na Vysočině. Vstup do terénu jsem měla 

jako antropolog výzkumník o něco snadnější, jelikož jsem byla do třídy přijata jako asistent 

pedagoga. Nemusela jsem tak dětem vysvětlovat důvody svého příchodu a pobytu ve třídě. 

První třída, do které jsem byla přiřazena, byla II. ročníkem na prvním stupni.  

9.1 Učitelé a učitelky na škole (A) 

Prvním krokem k začátku výzkumu bylo zapotřebí, abych do třídy byla přijata jako 

asistent pedagoga a má přítomnost nenarušovala běh třídy. Abych mohla popsat, jaké má 

asistent pedagoga ve třídě postavení, musela jsem se zaměřit ve svých otázkách na přijetí 

asistenta ve třídě a sžití asistenta a učitele.  

Přínosem pro výzkum mi bylo, že jsem se nemusela dotazovat dvou osob. Mohla jsem 

popsat svůj vlastní zážitek z tohoto přijetí. Jak už jsem zmiňovala výše, soužití dvou 

pedagogických osob ve třídě je velmi rizikové. Naštěstí pro mě bylo mé první přijetí učitelkou 

(Ivou) bezproblémové. Pro nás obě šlo o úplně novou zkušenost. Já jako AP s první 

pedagogickou zkušeností vůbec, ona jako učitelka, která za 25 praxe neměla možnost vést 

třídu i s asistentem. Musely jsme rychle najít cestu ke spolupráci a efektivně si rozdělovat 

pozice - jak už o hodinách nebo např. i na třídních výletech. 

 Když cizí osoba přichází do třídy, ve které funguje harmonické soužití „učitel x žáci“, 

je velice těžké nenarušit tento proces. Ovšem dnes se s asistentem pedagoga školy setkávají 

stále častěji. Dnes už bychom téměř nenašli školu, které nemá aspoň jednu osobu na této 

pozici. Když jsem nastupovala před dvěma lety na tuto pozici, měla jsem to štěstí, že má první 

zkušenost byla i první zkušeností pro žáky v té třídě, stejně tak i pro učitelku (Ivu). Bylo 
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velice zajímavé zjišťovat, jak se obě dvě se snažíme najít přístup k co nejmenšímu narušení 

chodu třídy, která se najednou rozrostla o jednoho pedagogického pracovníka.  

Vzhledem k tomu, že jsem celý rok strávila na škole (A), ráda bych se ještě vrátila ke 

zmínce přijetí. Jako první respondent mi posloužila pro výzkum právě učitelka Iva. Jako 

výhodu považuji i to, že v této škole jsem kdysi splnila svou vlastní povinnou školní 

docházku. Přijetí tedy probíhalo o něco snadněji než na další škole (B). Učitelku Ivu jsem 

znala především i z toho důvodu, že škola se nachází ve velmi malém městě. Pokud člověk 

nastupuje do školy jako nová posila, a ještě k tomu na pozici, která do této doby nebyla zase 

tak častá, je velikou výhodou, když přijetí nastane bez komplikací. 

Zpětně jsem se pak Ivy ptala, jak vlastně viděla můj příchod. Podle ní probíhalo mé 

přijetí do třídy velice hladce a klidně. Za můj příchod po čase byla vděčná, ačkoliv ze začátku 

si nebyla jistá, jak bych jí mohla pomáhat při vyučování. Tím, že to pro ni byla první 

zkušenost, vše hodnotila s odstupem zhruba půl roku po mém nástupu. Sama mi přiznala, že 

cítila nervozitu před mým příchodem. Když se dozvěděla o tom, že do její třídy přijde AP, 

cítila se rozporuplně. Přepadly ji obavy, zda si vedení školy nemyslí, že na třídu už sama 

nestačí. Po čase a po konzultacích s jinými učiteli, kteří na této škole už spolupracují 

s asistenty, prý ale nakonec zjistila, jak příhodné je takového asistenta do třídy dostat.  

Po roce spolupráce s učitelkou Ivou, kdy mi byla jak tzv. šéfem ve třídě, tak i 

respondentem pro výzkum, bych řekla, že i přes značný věkový rozdíl jsme se staly 

kamarádkami i mimo práci. Pamatuji si, jak jsem ze začátku naší spolupráce byla nervózní a 

při společném jednání jsem cítila pocit ostychu. Na konci naší spolupráce, když jsem ji 

poprosila, jestli by mohla nějakým jednoduchým způsobem zhodnotit naší spolupráci, 

odpověděla takto:  

 „Zkrátka jsi přišla, pomohla mi s těma malýma raubířema a zapadla k nám do třídy.“ 
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„Uzavřená komunita“ - aspoň tak na mě působily jednotlivé třídy během mého 

výzkumu na škole (A). Když jsem se ocitla poprvé ve třídě plné dětí, měla jsem pocit strachu 

a napětí. Zároveň jsem cítila i pocit očekávání. Prvních pár měsíců jsem byla středem 

pozornosti ve třídě. Ať už se jednalo o přestávky, kdy jsem byla v obležení téměř celé třídy a 

odpovídala na jejich zvídavé otázky, tak i během hodin, kdy často dítě, které se hlásilo, 

nechtělo pomoci od paní učitelky, ale chtěli pomoc té „nové paní učitelky“. Po čase zkoumání 

mé osoby a častého zkoušení, co si ke mně mohou dovolit, zjišťování, na jaké mocenské 

pozici ve třídě jsem, se nakonec průběh dle mého začal opět vracet do starých kolejí.  

Lucka a Markéta jsou učitelky, které pracovaly nějakou dobu jako učitelky na 

speciální škole. Měly tedy obě zkušenosti se spoluprácí s asistentem. Obě se shodly na tom, 

že asistent pedagoga je ve třídě nenahraditelnou pomocí a přínosem pro klidnější chod třídy. 

Ani jedna z nich neměla problém s tím, že má ve své třídě ještě další dospělou osobu. Dle 

mého názoru tento jejich pocit plynul z jejich zkušenosti ze speciálních škol. Obě měly 

zkušenosti s asistenty z předchozích let. Ani jedna z nich nemusela bádat, jak s asistentem 

spolupracovat a co od této spolupráce mají očekávat.  

V průběhu mé práce jako AP na škole (A) jsem měla možnost seznámit se 

prostřednictvím suplování i s jinými třídami na prvním stupni. Byla to pro mě příležitost 

promluvit si i s dalšími učitelkami a zjistit jejich názory na inkluzi a asistenci. Zjistila jsem 

z vyprávění, že je rozdíl mezi učitelkami, které kdysi měly možnost učit na školách 

praktických a až po čase přešly na klasickou základní školu a mezi učitelkami, které si 

neprošly speciální pedagogikou a tedy neměly možnost přijít do kontaktu s dětmi potřebující 

asistenci. Dodnes nezapomenu na jednu připomínku učitelky (Zuzany), která přišla do 

kabinetu po hodině tělocviku a řekla mi:  
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„Vždyť tohle je na hlavu! Já nemám vystudovanou speciální pedagogiku a ty děcka mě 

přivedou do hrobu.“  - (Ráda bych zde zmínila, že se jednalo o učitelku z druhého stupně.) 

Po čase jsem přišla do kontaktu i s učiteli druhého stupně. Překvapilo mě, jak odlišné 

občas byly názory na inkluzi mezi pedagogy prvního a pedagogy druhého stupně.  

Na škole (A) byli jen dva pedagogičtí zaměstnanci (muži) a to až na druhém stupni. 

První muž Martin v mém výzkumném bádání neměl příliš dobrou zkušenost s asistenty. 

Často, když jsme spolu mluvili na toto téma, říkal, že další dospělá osoba velmi narušuje 

vyučování a vlastně ani neví, jak by měl s asistentem spolupracovat. Podle jeho slov je práce 

asistenta důležitá, ale myslí si, že je to práce přínosná na prvním stupni, nikoli na druhém. 

Učitel Martin má rád věci pod kontrolou a sám o sobě tvrdí, že se mu ze začátku zavádění 

asistentů moc nezamlouvalo. Podle něho je to možná i tím, že jako učitel druhého stupně 

nemá na starost pouze jednu třídu, ale hodiny se mu střídají. S tím se mění i asistenti a až tedy 

po čase přišel na určité výhody přítomnosti asistentů pedagoga. Sám ovšem tvrdí, že 

spolupráce AP a pedagoga nemůže být na takové úrovni jako na prvním stupni. Ze začátku se 

přiznal, že často o svých hodinách nechal asistenty odcházet do kabinetu, kdy pro ně vymýšlel 

různé kopírování apod., jen aby je nemusel mít ve třídě. Postupem času se prý jeho názor 

mírně změnil. Jeho přístup k asistentům je dle něho vstřícnější. I dnes je to pro něj stále spíš 

zasahování do jeho hodin, než že by v tom viděl přínos.  

Druhý pedagog na škole je také Martin (o deset let mladší a na škole je teprve třetím 

rokem). Z rozhovorů s ním jsem zjistila, že je to jeho první pedagogická činnost, stejně ale 

nová zkušenost i co se týče práce s asistentem. Martin (II.) popisuje práci s asistentem o něco 

kladněji. Možná je to tím, že jeho hlavním předmětem je tělocvik a pracovní činnosti. Na 

rozdíl od Martina (I.), který vyučuje zeměpis a občanskou výchovu, jeho hodiny neprobíhají 

především formou výkladu. Práci s asistentem popisuje nejvíce z hodin pracovních. Tvrdí, že 
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asistent je pro něj tzv. další rukou, která mu napomáhá pracovat s dětmi, kteří mají poruchu 

pozornosti nebo např. s dětmi, které mají mentální poruchu. Dle jeho slov si nedokáže 

představit, jak by mohla probíhat výuka s dětmi se SVP bez asistenta.  

Martin II: 

„Bez asistenta by to ve třídě vypadalo jako v cirkuse“ 

Pro můj výzkum mi velice pomohla i pedagožka Martina.  Na této škole je už přes 15 

let a učí též na druhém stupni. V její práci je však malá změna oproti Martinům a to taková, že 

má vystudovanou speciální pedagogiku. Není u ní výjimkou, že se často dostane do kontaktu 

s prvním stupněm. Její další činnost na škole je prevence proti šikaně, která bohužel často 

začíná už na prvním stupni. Na inkluzi má, jak sama říká, dvojí názor. Shodla se s názorem 

Martina (I.), že ohledně inkluze na druhém stupni to trošku „vázne“. 

„Je těžké založit kvalitní pracovní vztah se všemi asistenty na druhé stupni a nikdy se 

vám to úplně nepovede, když se vám třídy mění co hodinu. Kvalitní pracovní vztah je 

zapotřebí, když chcete před dětmi být autoritou ve třídě, a ne vždy se to se všemi asistenty 

povede“. 

Martina je názoru, že na prvním stupni je asistent pedagoga nenahraditelnou složkou. 

Na druhém stupni sama přiznává, že by to za jistých okolností také nešlo (zmínila svou 

zkušenost, kdy suplovala ve třídě, kterou klasicky neučí a kde byl žák s ADHD, který mývá 

časté záchvaty vzteku). Podle Martiny je zapotřebí, aby na druhém stupni byl kladen vyšší 

nárok na asistenty ohledně vzdělání. Nemyslí si však, že by se měli AP vylučovat z hodin a 

rozhodně si nemyslí, že by se tato profese měla rušit. 
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9.2 Asistenti a asistentky 

Pro výzkum mi přišlo přínosné zohlednit i názory a výpovědi asistentů. Pedagogičtí 

pracovníci mají velice podobná vzdělání (na druhém stupni se liší pouze aprobacemi). Na 

prvním stupni však musíte mít klasické pedagogické vzdělání pro první stupeň. Když jsem 

začala dělat rozhovory s asistentkami a asistenty (na škole jsou ženské asistentky i mužští 

asistenti), zjistila jsem, z jakých rozmanitých oborů sem přišli. Jak už jsem zmínila výše, na 

pozici asistenta musíte projít půl ročním kurzem, avšak jiné pedagogické vzdělání k této 

profesi nepotřebujete.  

Ze svého pohledu jsem mohla zhodnotit, jak taková práce vypadá a co obnáší. Ale pro 

výzkum bych se těžko mohla opírat pouze o své zážitky. Bylo zapotřebí dozvědět se 

informace i od jiných asistentů. Stručně zde popíši, jak probíhá má práce a co je zapotřebí, 

aby fungovala a pak zde zmíním názory ostatních AP. 

9.3 Má role asistentky pedagoga 

Na pozici jsem byla přijata před dvěma lety, avšak tehdy to pro mě byla nová role. 

Každý den jsem se s prací seznamovala. Stále se vyskytovaly věci, které pro mě byly odlišné. 

Mé přijetí a sžití se třídou proběhlo bez jakýchkoliv problémů a nepříjemností. Základní 

škola, ve které jsem rok pracovala, má asistenty pedagoga jak na prvním, tak na druhém 

stupni. Pro některé pedagogy to i tak může být nová zkušenost edukačního procesu. Tak tomu 

bylo i u učitelky Ivy, se kterou jsem spolupracovala. Ta mě „k ruce" dostala poprvé. Z 

rozhovorů s ní vyplynulo, že si na mou přítomnost musela chvíli zvykat. Celkem rychle mě 

však již vnímala jako výpomoc a součást třídy.  

Asistent pedagoga by měl být posilou pro učitele. Pokud je spolupráce mezi 

asistentem a učitelem bezproblémová, pomáhá to s prací se skupinou, ve které se nacházejí 

žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. V mém případě si myslím, že se taková 
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bezproblémová a klidná spolupráce povedla. Jejím výsledkem nebo bychom mohli říci 

důkazem je fakt, že děti se navzájem nevymezují vůči sobě, nedělí se na „MY“ a „ONI“. 

Nevznikají zde posměšky na základě postižení. 

Přijata do školy jsem byla na základě dvou dětí z druhé třídy prvního stupně. Jedná se 

o žákyni s lehkou mentální retardací a žáka s poruchu pozornosti. Své postavení asistentky 

pedagoga ve škole i třídě hodnotím kladně. Jednání se mnou ze strany druhých (ať už myslím 

děti či pedagogy) je na stejné úrovni jako postavení a jednání k ostatním učitelům. V žádném 

případě nemohu tvrdit, že by každý den ve škole byl stejný, popřípadě by sklouzával do 

stereotypů. Jsem si plně vědoma toho, že asistent pedagoga by měl mít schopnost děti 

zaujmout a dokázat jim, aby ho poslouchaly stejně jako učitele. Pokud jim uloží nějaký úkol 

nebo práci, musí to být dětmi stejně přijato, jako kdyby jim to zadal jejich třídní. Pro profesi 

je důležité, aby lidé, kteří se této činnosti chtějí věnovat, měli kladný vztah k dětem a cit pro 

jednání s nimi. Tato práce je výjimečná tím, jak se na každém jednotlivém soužití asistenta 

pedagoga s učitelem a třídou projevuje míra mezilidských vztahů. Najdou se příklady, kdy 

spolupráce je harmonická a poklidná, najdou se však i případy, kdy to nefunguje a spolupráce 

tzv. pokulhává. Role a příchod asistenta je složitá v tom, že je to velký zásah do soužití třídy 

(učitel, žáci). Asistent (pokud nepřichází do nového kolektivu, kde sami žáci se ještě neznají - 

např. I. třída) vstupuje do tzv. uzavřeného světa a měl by v takovém prostředí být přijat 

kladně. Pokud časem splyne s třídou, je velice pravděpodobné, že se začne vytvářet příjemné 

klima, které bude prospívat jak dětem, učiteli, tak samozřejmě asistentovi.  

9.4 Náplň mé práce ve škole 

Má práce je založena na spolupráci s učitelkou (náplň se nemění, ať už je asistent na 

jakékoliv základní škole, jediný rozdíl je v přístupu ke třídě, který dovysvětlím v další 

podkapitolce zabývající se prací na druhé škole). Každý den začíná tím, že před první hodinou 
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se sejdeme v kabinetě, kde probereme, čemu se daný den budeme ve třídě věnovat. V denní 

náplni mám jak pomoc žákům při vyučování, tak například výrobu pracovních listů, které 

napomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe pochopit probíranou látku. 

Během hodin se zapojuji do vyučování. Nevěnuji se pouze dětem, kterým byl přidělen AP, ale 

i dětem, kteří mají s danou látkou problémy. Během hodiny se snažím o podporu pozornosti 

žáka při výkladu a plnění úkolů (především chlapci s poruchou pozornosti musím často 

probíraná témata nebo zadané úkoly opakovat přímo z očí do očí, aby věnoval pozornost 

práci, kterou má v danou chvíli dělat). Dále pomáhám s vysvětlováním zadaných domácích 

úkolů, kdy nestačí dětem říci, aby si úkoly zapsaly, ale je zapotřebí na děti při zapisování 

dohlížet a popřípadě dovysvětlit co v úkolu mají plnit. 

9.5 Názory asistentů na Škole (A) 

První respondentkou pro výzkum mi byla Jana. Janu jsem si vybrala záměrně jako 

prvního respondenta. Příčinou byla má zvědavost. Jana je matkou devítiletého kluka (Honza), 

který je veden jako žák se SVP (Honza trpí dyskalkulií) a má k sobě připsaného asistenta. 

Honza chodí do třetí třídy a Jana pracuje jako asistentka ve čtvrté. Když jsem s ní vedla 

rozhovor na téma inkluze začala první větou takto:  

„Díky bohu že nejsem u toho svého telátka! Cizí děti zvládnu, ale asistenti by nikdy 

neměli asistovat u svého vlastního dítěte“.  

Pro vysvětlení k tomu dodala, že jednou, když zrovna její svěřenec byl nemocný, měla 

možnost jít na záskok místo jiného asistenta do třídy svého syna. Nejen že se podle jejích slov 

chovala jako „hysterická máma“, dokonce při vyučování začala zasahovat i do výuky 

učitelky. Pro Janu to není docela nová práce. Jako asistentka pracovala téměř celý život ve 

škole praktické (vystudovaná VŠ obor mateřinka). Po čase však odešla na mateřskou a při 

návratu do pracovního života zjistila, že legislativa se změnila a je zapotřebí kurzu, aby mohla 
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tuto činnost dále provozovat. Jana vzhledem k letitým zkušenostem na škole praktické mluví 

o práci AP velmi kladně. Asistent pedagoga je podle jejích slov velká podpora, „aby učitel při 

výuce nezešílel“. Jana si není však jistá, zda by se neměla legislativa pozměnit. Často 

polemizovala nad tím, zda opravdu všechny děti procházející inkluzí, by jí měly procházet. 

Jsou podle ní případy dětí, které se hodí více na školu praktickou.  

„Je to úleva pro učitele a rozhodně větší přínos pro děcka, která na to opravdu 

nemají. Na základce nikdy nezažijí pocit úspěchu, a to je škoda“.  

Dalším respondentem mi byl Milan. Milan je muž středního věku. Celý život pracoval 

jako živnostník. Když jsem se ho ptala, co ho přivedlo na tuto práci, odpověděl mi, že byl rok 

na mateřské místo své ženy a zalíbilo se mu to. Milan nebyl na této škole zaměstnán jako 

spousta jiných asistentek (Dopoledne práce ve třídě, odpoledne družina, což platilo většinou 

pro asistentky zaměstnané na prvním stupni.) Milan byl asistentem na půl úvazku v první třídě 

a podle jeho slov si práci nemůže vynachválit.  

„Když přijdu domů, necítím se ve stresu. Práce s těma špuntama mě zkrátka baví, ale 

na druhý stupeň bych se neodvážil.“ 

„Sice ze začátku to byl boj. Vůbec jsem nevěděl, jak se chovat k těm mrňousům a navíc 

učitelka Lucka byla tak o polovinu mladší jak já a takové sluníčko energické, že jsem zkrátka 

nevěděl co a jak.“  

Milan podobně jako já byl přijat do školy na základě příslibu dodělání si kurzu 

asistenta pedagoga. Jeho dosavadní zkušenosti s dětmi vycházely jen z domácnosti. Pro 

Milana to byla nová zkušenost. Podle jeho výpovědí je zřejmé, že si práci jako AP nemůže 

vynachválit. Co se jeho názorů týče, jsou velmi shodné s asistentkou Janou. I zde je shoda, že 

AP je velice přínosná posila ve třídě, ale podle jeho slov to také musí „fungovat“ mezi 

učitelem a asistentem.  
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„Když to nefunguje nemá to cenu, musíte přestoupit do jiné třídy. Ty děcka to poznají 

a neuděláte s celou třídou vůbec nic. „ 

Milan se mi zmínil, že jako jeden z mála asistentů na škole (A) si vybral během kurzu 

povinou praxi na jiné škole. Ve třídě, kde měl možnost asistovat, však nezažil takové „klima“ 

ve třídě jako zde v první třídě s učitelkou Luckou. 

Někdy se stane, že ačkoliv se daří všemu ve třídě, musí jeden z pedagogů odejít. Tak 

se tomu stalo ve třetí třídě, kdy učitelka Zuzana odešla na mateřskou dovolenou. Do třídy 

měla přijít nová paní učitelka. Třída měla svou asistentku Kláru a na tu byli zvyklí. Klára 

s učitelkou Zuzanou spolu navzájem vycházely velice kladně. Podle jejích výpovědí to bylo 

možná i tím, že v soukromí byly kamarádkami, které se znaly od dob, kdy samy chodily do 

školy. Zuzana však odešla a mě zajímal názor Kláry, jaké změny to přineslo do třídy, kde byl 

žák s poruchou hyperaktivity a druhý žák s nízkou mentální retardací.  

Klára: „Nenastal žádný problém. To ne…no i když jediné, co bylo nové a pro mě 

nezvyklé, že Lenka, namísto Zuzky, nemá zkušenosti s asistentem pedagoga.“ 

„Je úsměvné, jak moc se mi omlouvá, když mě žádá o pomoc a jak stokrát potom 

děkuje. Občas mi přijde, že se bojí, abych ji neokřikla, že nejsem její služka.“  

Kláře je 27 let a práci zde má na plný úvazek. Jako asistentka působí na prvním stupni. 

Po čase by chtěla jít dělat vychovatelku do družiny. K této práci se nedostala náhodně. Klára 

má mladšího bratra, který trpí poruchou autistického spektra. Podle jejích slov to byl právě 

on, kdo ji přivedl na to, že by ji tato práce mohla zajímat.  

„Když jsem to měla tolik let den co den doma, tak aspoň vím, jak k těm dětem 

přistupovat a to bys koukala, kolika trpělivosti mě to naučilo.“  
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Klára je jako asistent u dětí, které sice netrpí poruchou autistického spektra, avšak i tak 

podle ní je tato zkušenost vítaným pomocníkem při práci s dětmi trpícími jednotlivými 

poruchami.  

Další respondentkou pro můj výzkum byla asistentka Dáša. Dáša pracuje jako 

asistentka na této škole už třetím rokem. Jako jedna z mála asistentů, kteří zde pracují, může 

porovnat spolupráci s učitelem na prvním a druhém stupni. Žák, ke kterému byla přidělena ve 

čtvrté třídě, je dnes v šesté a Dáša mu zůstala asistentkou (Zmiňuji, že Dáša u tohoto žáka 

zůstala, není ale samozřejmostí, že asistent zůstane další školní rok u stejného žáka, ke 

kterému byl najímán). Žák má silné záchvaty agresivity a je nutná asistence především kvůli 

těmto záchvatům. Několikrát jsem byla svědkem toho, jak byla Dáša nucena odejít s žákem 

do jiné třídy, kde mohli pokračovat v práci. Z rozhovorů s Dášou vyplynulo, že práci AP 

považuje za velmi přínosnou. Přínosem pro vyučování ji přijde získaná možnost volby učitele, 

tedy to, že si najednou učitelé mohou vybírat, jak vést hodinu s takovýmto dítětem 

„narušitelem“.  

„Když jsem sem nastoupila, tak jsme se s učitelkou na prvním stupni shodli na tom, že 

není potřeba, abych s žákem chodila do jiné třídy během vyučování. Pro mě to byla tehdy 

nová zkušenost a pro ní také. Nevěděli jsme, jak to bude probíhat a měli jsme jen slabou 

představu. Učitelka nechtěla, aby žákovi utíkala nějakým způsobem látka a já si nedokázala 

představit, co bych s ním prováděla v jiné třídě. (Dáša byla další asistentkou přijatou na 

základě příslibu dodělání si kurzu AP.) Poté co nám během několika hodin udělal takový 

virvál, že hodina nemohla pokračovat, jsme názor změnili“.   

Dáša mi přiznala, že práce AP ji přinesla spousty zkušeností. I když sama už má dva 

dospělé syny, nikdy se nesetkala s možností dětem pomáhat tímto způsobem. Podle ní je 

rozmanité i to, do jaké třídy se dostanete a jaké dítě k vám bude přiřazeno. Každá zkušenost je 
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jiná a ona z hodin zaskakování v jiných třídách hodnotí, že každá třída si žádá trochu jiný 

přístup. Z rozhovorů s Dášou jsem také zjistila, že je jednou z mála asistentek, která má 

příležitost zaskakovat i v jiných třídách (Žák, ke kterému je Dáša přiřazená, je často 

hospitalizován v psychiatrické léčebně.) 

Dáša bere práci AP jako přínos především pro učitele, kterému se tak odlehčí práce. 

Na druhém stupni se však setkala s několika odmítavými přístupy ohledně její asistentce. 

Dáša konkrétně zmínila Martina (I.) u kterého ji přijde, že její práci podceňuje. Když jsem se 

zeptala, co tím myslí, uvedla několik příkladů toho, jak je posílána o jeho hodinách do 

kabinetu, buď aby si udělala pauzu nebo mu kopírovala materiály na další hodiny. Podobné 

přístupy zažila i s jinými pedagogy na druhém stupni a podle ní je to přístup, který na prvním 

stupni nezažila.  

„Na prvním stupni mi učitelky skoro líbaly ruce.“  

Učitelka Renáta, u které byla Dáša na prvním stupni, se o ní zmínila takto:  

„Když Dáša nastoupila, překvapilo mě to, ale děti ji přijaly, jako by tam byla celou 

dobu. O přestávce za ní běhaly a vyzvídaly. Během vyučování jsme si pak rozdělili žáky a byla 

to pro mě krásná spolupráce.“ 

Renata se shodla s většinou učitelek na prvním stupni ohledně přínosu asistentů do 

škol. Všichni se shodli také na tom, že se samozřejmě obávají, kdo k nim bude jako asistent 

přidělen a jsou si vědomi toho, že jednou taková spolupráce nemusí být vůbec harmonická a 

přínosná pro třídu. Naštěstí pro ně jsem nezaznamenala takový případ.  Na druhém stupni je 

přístup o něco jiný. Názory se občas rozcházejí, co se týče asistování při hodinách a někteří 

pedagogové, by nejraději viděli asistenty o hodině v kabinetu a o přestávce by je nechali u 

dětí se SVP.  
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9.6 Názory rodičů 

Škola (A) se nachází na malém městě a příležitostí, jak mluvit s rodiči, bylo mnoho. 

Přišlo mi důležité se zeptat na názor učitelů a asistentů, jak pohlížejí na asistování. Stejně tak 

důležité mi přišly i názory rodičů nebo zákonných zástupců dětí. Hned na začátku bych chtěla 

podotknout, že velký rozdíl byl mezi rodiči žáků se SVP a rodiči dětí žáků bez potřeby 

asistenta. Neměla jsem to štěstí, abych mluvila se všemi rodiči z mé třídy, z časových důvodů 

to navíc ani nebylo možné. Přínosné mi přišlo, že jsem vedla rozhovory s rodiči různé věkové 

kategorie, ale i s různým vzděláním a sociálním postavením, stejně tak s rodiči dětí různých 

věkových kategorií.  

Mezi první respondenty patří rodiče Vendulky, která je žákyní druhé třídy a byla ve 

třídě, kde jsem asistovala.  Vendulka trpí vyšším stupněm diabetes, takže je žákyní se 

zdravotním omezením. U Vendulky není potřeba asistenta. Rodiče se s touto profesí seznámili 

především díky tomu, že Vendulka chodí do třídy s dvěma spolužáky, kteří asistenci 

potřebují.  

Tatínek pracuje na městském úřadě v odboru majetku a investic města. Maminka 

Vendulky pracuje v mateřské školce jako vychovatelka. Když jsem s oběma měla možnost 

vést rozhovor, dotazovali se mě více než já jich. Otázky na mě směřované se týkaly 

především průběhu vyučování a zda děti nenarušuje chování žáků se SVP. Po určité době 

vyprávění o této profesi jsme se dostali k jejich názorům. Z vyprávění bylo zřetelné, že názor 

na inkluzi si teprve vytvářejí a sami mi to na konci rozhovoru i přiznali.   

Tatínek V.: „Jako na jednu stranu je to fajn, že ty děti se neodstrkují do speciálek, 

teda dnes se tomu vlastně říká praktická škola že?  Když na to rozumově mají, tak klidně ať 

v té třídě zůstanou, ale aby se po několika letech nezjistilo, že to zbržďuje ty ostatní. Třeba 

naše Vendy, chápu, že to pro některé děti také musel být šok, když poprvé dostala záchvat a 
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každý den si musí píchnout injekci. Asi na to taky koukají, o co vlastně jde. Jen u Vendy je to 

tak, že je schopná se obstarat sama a není zapotřebí, aby kvůli tomu u ní poskakovala 

asistentka.“ 

Maminka V.: „Jako matka dvou dětí si dokážu představit, jak těžké to pro některé 

rodiče může být, přiznat si, že jejich dítě patří na speciální školu. Když je tady možnost dostat 

vzdělání na základní škole, rozhodně to rodiče uvítají, ale souhlasím s Markem. Hlavně aby to 

neodnášely ostatní děti." 

Další respondentkou mi byla maminka Natálky, ke které jsem byla přiřazena. Natálky 

maminka je o něco starší jak rodiče Vendulky. Vzděláním prošla základním a dnes je 

v invalidním důchodu. Tatínek Natálky bohužel žije v Anglii, a tak jsem si nemohla promluvit 

i s ním. Když jsem se seznamovala s maminkou N., přišla mi nervózní z toho, že její dcera 

potřebuje asistenta. Nevěřila tomu, že by ji ve škole mohla být nápomocná asistentka, když 

podle jejích slov to nezvládne ani učitelka. Natálka trpí lehkou mentální retardací.  Po čase, 

kdy jsem kvůli časté Natálčině absenci řešila s maminkou domácí úkoly, jsme došli k závěru, 

že nakonec se ji asistence zamlouvá.  

 

Maminka Natálky 

„Ona stejně jiná nebude, s tím jsem smířená, víte, ale teď se doma aspoň snaží.“ 

Maminka hodnotila kladně především malou změnu přístupu. Podle ní, když je 

asistent ve třídě, je větší prostor, aby se učitel a asistent domluvili a měli větší prostor pro 

věnování se jak dětem, tak rodičům.  
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Po roční asistenci (Natálce byla přidělena asistence poprvé), kdy se nevědělo, zda 

nakonec nebude muset přestoupit na školu praktickou, se zjistilo, že s častým opakování 

probírané látky s asistentem, je Natálka schopna projít druhou třídou a pokračovat ve třetí.   

Dalšími respondenty mi byli rodiče Dana. Dan přestoupil po prvním ročníku z druhé 

třídy, kde měl problémy s šikanou. Dan je velice tiché a klidné dítě, ale má silné 

poruchy pozornosti. Maminka Dana pracuje jako prodavačka v řeznictví a tatínek Dana 

vlastní menší firmu na opravu střech. Oba se shodli, že pro Dana bylo těžké přejit z jiné školy 

a snažit se utvořit si s nějakým dítětem vztah po zkušenostech, které zažil na druhé škole. 

Z jejich vyprávění jsem začala chápat Danovo chování ve třídě. Jelikož jsem měla možnost se 

s Danovými rodiči scházet častěji, měla jsem možnost zkoumat jeho změny v chování jak ve 

škole, tak i doma. Tatínek Dana si pochvaloval možnost mé asistence ve třídě, především 

kvůli tomu, že Dan si vytvořil důvěru ke mně. Prostřednictvím mě pak pro něj bylo snadnější 

navazovat kontakty s dalšími spolužáky.  

Maminka: „Dan na rozdíl od svých sourozenců (Dan žije v domě se svými dvěma 

bratry, kteří jsou již dospělí.) nikdy neměl moc kamarádů, když si tak vzpomenu, tak vlastně 

žádného. Hrozně moc mě potěšilo, když za mnou nedávno přišel do kuchyně s tím, jestli by se 

u nás mohl dnes zastavit jeho kamarád ze třídy.“  

Kamarád, o němž se maminka D. zmiňuje, je chlapec, který je jeho spolužákem. Tento 

chlapec neměl v té době nárok na asistenta, ale už tehdy se mu musela věnovat značná 

pozornost. Dalo by se říci, že Dan, u kterého jsem získala důvěru, zhodnotil kamarádství 

s tímto chlapcem za neohrožující. Po čase jsem si všimla, že Dan si vybírá kamarády 

prostřednictvím mě a nechává velkou část seznamování na mě. Byla jsem mu tedy aspoň ze 

začátku zprostředkovatelem a to jak mezi učitelkou, tak i mezi dětmi. 
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Další respondentkou mi byla mamka Viktorky. Viktorka byla a je žákyní velice 

zvídavou. Od její maminky jsem se dozvěděla, že často doma mluví o škole. Se začátkem 

školního roku mluvila především o mé asistenci a o dětech, kterým se nejvíce věnuji. 

Viktorku překvapilo, že muže být ve třídě „další paní učitelka“ a podle jejích slov je to 

„super“. Především proto, že na ni má role nepůsobí tak přísným dojmem jako paní učitelka 

třídní. Když jsem se ptala Viktorčiny maminky na názor ohledně asistentů ve třídách, 

odpověděla takto:  

„Nevidím v tom žádný rozdíl. Viktorka byla už v první třídě spokojená, a to jak se 

spolužáky, tak s paní učitelkou, kterou má velice v oblibě. Teď je zase nadšená, že jsou v její 

třídě učitelky dvě a vychloubá se tím, že ne všechny děti to tak ve třídě také mají.“ 

Maminka Viktorky si myslí, že je skvělý nápad zavedení asistentů do tříd. Ona sama 

chodila na základní školu na vesnici a vzpomínala, jak jich ve třídě bylo deset a jak se jim 

učitelka mohla více věnovat. Na druhý stupeň přešla do většího města a najednou byla žákyní 

mezi dalšími 25 spolužáky a přístup k jednotlivým dětem je jiný. Maminka Viktorky je 

prodavačkou v malém obchodě v blízké vesnici, kde se škola nachází. Viktorka je jejím 

prvním a zatím jediným dítětem.  

9.7 Škola (B) 

Tato škola se nachází v mnohem větším městě. Jedná se o základní školu většího 

rozsahu, než je škola (A). První rozdíl je už jen v počtu tříd. Nejedná se o stupně, kde by se 

otevřela jedna, maximálně dvě třídy. Každý stupeň tu má třídy tři a setkala jsem se i 

s ročníky, kdy museli otevřít třídy čtyři. Na rozdíl od první školy jedna klasická třída obsahuje 

25 dětí (Škola A se snažila ponechat třídy o 20 žácích, popřípadě se otevřela další třída. Škola 

se snažila vyhýbat tomu, aby se kapacita navýšila).  



61 

 

Ve škole (B) mám jako asistent pedagoga možnost přijít do kontaktu s učiteli prvního i 

druhého stupně, a to stejné platí i u asistentů. Nevýhoda větší školy na větším městě je, že je 

zde menší možnost stýkat se s rodiči žáků. Pro své rozhovory jsem tak měla možnost 

kontaktovat menší množství rodičů žáků se SVP a rodičů žáků bez SVP.  

  

 

9.8 Učitelé a učitelky na škole (B) 

Názory ohledně inkluze se od pedagogů ze školy A příliš neliší. Jediným rozdílem je 

zde, že žádný pedagog si nedokáže představit, že by měl vyučovat ve třídě, kde jsou žáci se 

SVP bez asistenta, popřípadě asistentů. 

Lada je učitelkou na prvním stupni v první třídě. Na školu se vrátila po mateřské a 

dostala na starost jako třídní učitelka první třídu. Tato třída je složena z dětí více skupin. 

Nacházejí se zde čtyři děti cizinců, kteří se do Čech přestěhovaly nedávno a mají velké 

problémy s českým jazykem. Dále jsou zde tři žáci s SVP (jedná se o dva žáky s ADHD a 

jedním se střední mentální retardací). Chlapec s mentální retardací měl po půl roce odejít do 

školy praktické. Z vyšetření PPP však nakonec vyplynulo, že jeho mentální úroveň nesahá 

tabulkově tak nízko, aby měl nárok do školy praktické nastoupit. Z rozhovorů s Ladou 

vyplynulo, že si nedokáže představit vyučování bez asistentky.  

„První měsíc nám chlapec se střední mentální retardací utíkal z vyučování. Samo o 

sobě to zní zábavně, ale v tu chvíli jsem byla v šoku. Nevím, co bych si bez asistentky počala.“ 

Lada je na této škole jednou z mála učitelek, pro kterou je spolupráce s asistentem 

nová. Většina učitelek a učitelů zde spolupracuje s asistenty delší dobu. 
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Další respondentkou pro výzkum mi byla učitelka Zdena. Se Zdenou spolupracuji 

každý den, především proto, že jsem byla přiřazena do její třídy. Má práce asistenta se příliš 

neliší od práce na škole (A). Jediný rozdíl je v žácích, na základě kterých jsem byla přijata. 

Při mém nástupu na tuto školu jsem byla přijata jako asistentka žákyně Edity (porucha 

autistického spektra) a chlapce Filipa (ADHD). Přístup k nim se o něco liší a sama jsem 

musela zjistit, jak k dětem přistupovat a čemu se vyhýbat při práci s nimi. Po půl roce na této 

škole jsem se však nakonec stala přidruženým asistentem k dalším dvěma žákům s lehkou 

mentální retardací. Tito žáci se nachází ve stejné třídě jako Edita a Filip.  

Zdena je učitelkou těsně před důchodem a tvrdí, že s nástupem inkluze se nemůže 

dočkat důchodu. Podle jejích slov měla a má s asistenty jen kladné zkušenosti. Práci bez nich 

si nedokáže představit, zvláště když je dětí se SVP v jedné třídě více. Na inkluzi se dívá 

pozitivně, jen často mluví o tom, jak je to náročné, a to jak pro učitele, tak i pro žáky bez 

SVP. Žáci bez SVP jsou podle ní „přibržďováni“ na úkor těch s potřebou asistenta. Zdena mi 

přiznala, že některým rodičům nadanějších dětí radí, aby z páté třídy odešli na gymnázium. 

Děti s asistencí mohou být samozřejmě i na gymnáziích, míra postižení by zde však neměla 

být mentálního rozsahu. 

Dalším respondentem mi byl učitel Adam. Adam vyučuje na druhém stupni a na 

inkluzi se dívá velice pozitivně. Práce s asistentkou ho prý ve výuce neomezuje, a naopak mu 

tak odpadlo mnoho práce, které musel řešit po vyučování. Adam vyučuje tělesnou výchovu, 

při výuce se mu zamlouvá, že děti může rozdělit do skupin a zapojovat i asistentky. On sám se 

pak prý věnuje žákům, které mají v jeho hodinách problémy. 

„Učil jsem už před příchodem asistentů. Rozhodně mi jejich přítomnost na mých 

hodinách nevadí.“ 
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Dalším jeho předmětem je přírodopis. Zde se několikrát zmínil, že ze začátku byl 

nervózní z toho, že musí vést hodinu před dalším dospělým.  

„Připadal jsem si občas jako při zkoušení a bál se, kdy udělám chyba a asistentka se 

mi vysměje. Nic takového se samozřejmě nestalo, ale bylo to zpočátku zajímavé vykládat látku 

nejen těm puberťákům. „ 

9.9 Asistentky a asistenti na škole (B) 

Jak už jsem zmínila, na této škole je téměř na každou třídu přidělen asistent pedagoga. 

Během své práce mám možnost hovořit s nimi a ptát se je na názory ohledně asistování ve 

třídě.  

Dana je na této škole asistentkou druhým rokem a je připsána k žákovi se silnou 

poruchou pozornosti. Práci ve škole si velice pochvaluje. Dana má vystudované účetnictví, po 

dvacetileté praxi v tomto oboru ale chtěla změnit svou práci, která ji podle jejich slov 

nenaplňovala. Dana měla možnost strávit rok na základní škole praktické. Vzhledem k časové 

a fyzické náročnosti nakonec přešla na školu základní.  

„Ono na speciálce je to úplně jiný. Děti k vám přilnou strašně rychle, a i vy k nim. No 

… jenže tam nemáš čas se dojít ani vyčůrat. A já mám doma dva puberťáky, a to už se 

nedalo.“ 

Podle ní je práce asistenta velice důležitou součástí probíhající inkluze. Bez asistentů 

by to podle ní nešlo provozovat. Svůj názor utváří z toho, že mohla posoudit jak školu 

základní, tak praktickou.  Dle jejího názoru je to na škole praktické rozhodně složitější, ale i 

zde na základní si nestěžuje na „nudu“. Každou hodinu je prý „v jednom kole“.  

Další respondentkou mi byla asistentka Denisa. Denisa je studentkou speciální 

pedagogiky a práci na škole vzala na poloviční úvazek. Dle jejích slov je to pro ni vhodná 



64 

 

příležitost prozkoumání terénu, ve kterém se jednou bude pohybovat. Denisa přišla jako 

asistentka do čtvrté třídy na místo jiné asistentky, která odešla minulý rok do důchodu.  

„Na příchod a přijetí ve třídě si nemůžu stěžovat. Paní učitelka byla na asistentku 

zvyklá, a tak věděla, jak mě při vyučování využít.“ 

Práci AP posuzuje Denisa velice kladně. Podle ní by bylo „bláznovství“ zavést inkluzi 

bez této pomoci. I podle jejích slov je znát, že s inkluzí souhlasí. 

„Ale někdy nastanou případy, které by se neměly řešit tabulkově. No... co si budeme 

nalhávat, některý děti tu základku nedokončí i kdybychom se na hlavu postavili.“  

Další respondentku, kterou bych zde ráda zmínila je Eva. Eva přišla podobně jako já 

z menšího města i menší školy, kde asistovala. Podle jejích slov si na větší školu a třídu 

dlouho nemohla zvyknout. Chybí ji zde malý kontakt s rodiči. Její práce se dle jejích slov 

příliš neliší. Jediným rozdílem je, že na tuto školu byla přijata na základě dvou dětí a ne 

jednoho jako na škole předešlé. Když Eva byla přijata, dostala se do první třídy k paní 

učitelce, která rovněž přišla jako nová. Eva je zapsaná jako AP k chlapci s ADHD a chlapci 

s lehkou mentální retardací. Eva je ve středním věku a je na ní zajímavé, že má vystudovanou 

pedagogiku se zaměřením na druhý stupeň (Eva je tedy Mgr. s aprobací matematika, chemie).   

„Práce s dětma mě baví, a to je důvod, proč jsem začala asistovat. Ani nevím co bych 

ti k tomu řekla….vyučovat mě nebaví, ale práce ve školství by mi chyběla.“ 

Když jsem Evu poprvé viděla, zpočátku jsem si myslela, že je zde jako nová paní 

učitelka. Až po čase jsem zjistila, že sem nastoupila na pozici AP. Z rozhovorů s ostatními 

učiteli vyplynulo, že příliš nechápou její rozhodnutí neučit, ale pouze asistovat. Z rozhovorů 

s Evou však vyplynulo, že ji práce baví a je jí větším přínosem než vyučovaní samotné.  

 



65 

 

9.10 Rodiče žáků ze školy (B) 

 Názory rodičů na inkluzi se příliš neliší od názorů rodičů ze školy (A). Na této škole 

pro mě jako výzkumníka bylo obtížnější sehnat rodiče, kteří by měli čas se mnou toto téma 

rozebírat.  

Prvními respondentky mi byli rodiče Dana. Dan žákem druhé třídy a nemá žádné 

problémy s učením. O Danovi by se dalo říci, že je žákem nadanějším a převyšuje tak ostatní. 

Danova maminka je na mateřské a Danův tatínek pracuje jako koordinátor městské dopravy. 

Jejich názory se od sebe neliší. Oba mluví o inkluzi v dobrém. Podle nich je dobré, když děti 

s určitou nevýhodou mají stejné příležitosti jako ostatní bez znevýhodnění. Jejich obavy jsou 

zde však stejně. Dan byl zařazen do třídy, ve které se nacházejí čtyři žáci se SVP. Danovi 

rodiče s inkluzí souhlasí a jsou rádi, že k učitelce je přidělena asistentka. Často ale mluví o 

druhé stránce inkluze, kdy se oba obávají, aby zde jejich syn „nezakrněl“.  

Tatínek D. „Daník je zvídavé dítě. Když přišel domů a kroutil hlavou nad svými 

spolužáky, ze začátku jsme se smáli. Po čase jsme však začali mít obavy, zda v jeho třídě 

spolužáků se SVP není až moc. Pochopte, inkluze určitě bude prospěšná mnoha dětem, ale 

některým přijde i na škodu“ 

Z rozhovoru s Danovými rodiči jsem se dozvěděla, že jejich plánem do budoucna je 

přesunout syna v páté třídě na gymnázium. 

Maminka Editky byla mou další respondentkou. Maminka je samoživitelka, delší dobu 

zaměstnána na poloviční úvazek jako servírka. Editka je rovněž žákyní druhé třídy jako Dan. 

Editka na rozdíl od Dana trpí poruchou autistického spektra. Edity maminka inkluzi vítá 

především v tom, že má její dcera nárok na asistenta. O chování Edity se zajímá a každý týden 

chodí do školy za mnou a třídní učitelkou, aby zjistila, zda se chování Edity lepší nebo horší.  
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„V první třídě se mi stávalo, že mi někteří rodiče spolužáků Editky vytýkali, že je má 

dcera rozmazlená a abych si ji vychovala. Nikdo si však nedokáže představit, jaké úsilí 

vynakládám každý den při její výchově. Není to lehké žít doma s touto poruchou. Editka si 

uvědomuje své chování a snaží se s tím zápasit. Dokáži si představit, že je to přítěží při 

vyučování, když Edita dostane záchvat vzteku. „ 

Dalším respondentem mi byli rodiče Filipa. Filip je postižen poruchou ADHD. O 

Filipovi by se tak dalo říci, že je mimořádně hyperaktivní a jeho hyperaktivita se střídá 

s úpadkem energie. Během přestávky vám dokáže běhat celou dobu po třídě, ale několikrát se 

stalo, že během hodiny usnul. Filip je při záchvatech hyperaktivity neschopen hlídat si 

pravidelné návštěvy toalet. To bohužel vyvolává rozruch mezi jeho spolužáky.  

Filipovi rodiče jsou rádi, že dostal k pomoci asistenci. Na inkluzi mají oba rozdílné 

názory. Filipův tatínek má obavy, že Filip a někteří další děti se SVP to mají na základních 

školách těžké a má obavy ze šikany ze strany ostatních spolužáků. Filipova maminka si 

naopak pochvaluje, že ačkoliv žije její syn s postižením, není potřeba, aby přecházel na školu 

praktickou.  

Maminka F. „Byla by ho škoda. Rozumově je zcela normální, tak proč by se 

zabrzďoval na speciální?“ 
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Závěr 

Cílem práce bylo zodpovědět tuto otázku – Jaký význam má role asistenta pedagoga v 

inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni 

základních škol? 

Názory na inkluzi se ve výpovědích mých respondentů příliš nelišily. Ať už se jednalo 

o menší školu na malém městě nebo o školu s větším počtem tříd, kde se navzájem rodiče 

žáků příliš neznají. Je tomu tak patrně vzhledem k tomu, že role asistenta pedagoga se na 

základních školách začala objevovat teprve nedávno. Toto téma je často diskutované a 

probírané jak mezi rodiči, tak i mezi pedagogy. Spousta respondentů se shodla na tom, že 

inkluze je příliš čerstvá, než aby mohli posuzovat, zda je přínosem. Všichni pedagogové se 

shodli na tom, že by se měly upravit některé tabulky, podle kterých má dítě nárok na asistenta 

či nemá. Dále často polemizovali nad tím, zda opravu některé děti nemají větší šanci uspět na 

základních školách praktických. Z odpovědí svých respondentů lze usuzovat, že na inkluzi 

nahlížejí kladně. Rozdíl, se kterým pedagogové přistupují k přítomnosti asistentů, se liší 

zejména mezi prvním a druhým stupněm. Rozdíl není markantní, avšak je často zmiňován.  

Odpovědí na mou otázku je skutečnost, že jak rodiče, asistenti, ale i pedagogové se ve 

svých názorech příliš neliší. Přítomnost asistenta berou za velice důležitou součást 

inkluzivního vzdělávání. Na inkluzi nahlížejí někteří z rodičů i pedagogů nedůvěřivě (týká se 

především pedagogů na II. stupni a rodičů žáků bez SVP). Na asistenty všichni dotazovaní 

nahlížejí jako na posilu nezbytnou k uplatnění inkluze.  
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