
Profesní portfolio 
budoucích učitelů



Profesní portfolio

• Portfolio je též název modernější formy životopisu, žádané v 
současnosti většími firmami a hlavně vysokými školami. V portfoliu 
student nebo zájemce o práci uvádí všechny stránky svého 
charakteru, které ho činí jedinečným. Jsou v něm obsaženy nejen 
fotografie a jejich popis, ale i dokumenty, diplomy a ostatní 
listiny, které obsahují úspěchy jedince v jeho životě.



Profesní portfolio

• Profesní portfolio je soubor dokumentů (diplomů, certikátů), 
záznamů o praxi, osobního hodnocení těchto záznamů (reflexe), 
vlastních prací a hodnocení práce ze strany kolegů nebo 
nadřízených, které si může vést každý člověk o svém vzdělání a 
práci. Profesní portfolio dobře vypadá, když jdete na hodnocení k 
šéfovi, nebo když se ucházíte o novou práci. Dobře v tomto pojetí 
odpovídá slovu "nabídka". Pokud ale obsahuje i to, jaké máte 
profesní cíle a záznamy o tom, jak se k nim chcete přiblížit, a jak 
se vám to daří, je to dobrý nástroj pro osobní profesní rozvoj: vím 
co chci, co pro to musím udělat, co jsem již udělal a jak to 
hodnotím já a jak ostatní.



Portfolio studenta KTVS PF JU

• Osobní portfolio je dokument ilustrující míru a rozsah různých 
činností a aktivit studenta. Portfolio předkládané u Státní 
závěrečné zkoušky a Obhajoby kvalifikační práce na Katedře 
tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
by mělo být reprezentativním důkazem o profesní, respektive 
pedagogické a tvůrčí činnosti studenta v průběhu studia.



Důležité součásti portfolia studenta KTVS

Základní identifikační a studijní údaje (možno vycházet ze 
strukturovaného životopisu): 

• Jméno, Příjmení, titul/-y 

• Studijní číslo, studijní program a obor 

• Předchozí studia (od-do, název školy) 



Strukturovaný
životopis
příklad:



Důležité součásti portfolia studenta KTVS

1. Pedagogická činnost a její výstupy: 

• Pedagogická praxe (kdy, kde). Přípravy na praxe průběžné, souvislé.

• Případně hodnocení učitelů na praxích. 

• Metodické (didaktické) výstupy v rámci jednotlivých předmětů a podobně. 
Přípravy.

• Vlastní pedagogická činnost – praxe mimo fakultu vztahující se k 
osobnostnímu a profesnímu rozvoji studenta učitelství (vedení různých 
zájmových skupin, praxe ve školním či kulturním zařízení, sportovních 
oddílech, klubech apod.). Přípravy na hodiny.

• Praktická pedagogická účast na projektech KTVS PF JU – sportovní den, 
den kateder, den otevřených dveří a další (kdy, název akce, název 
aktivity).



Konstruování profesních kompetencí studentů 
učitelství



Důležité součásti portfolia studenta KTVS

2. Odborná a publikační činnost: 

• Zvyšování odborné kvalifikace v oblasti tělovýchovy a sportu (získané kvalifikace v 
průběhu studia).

• Seminární, ročníkové, výzkumné práce (vztahující se k oboru).

• Skupinové projekty (spolupráce na výuce, práce v laboratoři, spolupráce na grantech 
a podobně)

• Aktivní účast na pedagogických a tělovýchovných workshopech (kdy, kde, název).

• Aktivní účast na odborných workshopech a konferencích a sympoziích (kdy, kde, 
název, popis příspěvku).

• Citace v literatuře (názvy článků či publikací, kde je student citován).

• Vlastní publikační činnost (příspěvky, recenze, články – uveďte kompletní citaci dle 
normy). 

• Zahraniční studijní pobyty (kdy, kde).

• Stipendijní pobyty (kdy, kde). 



Profesní portfolio

Jinak řečeno, do portfolia 

vkládám vše, co dokládá moji 

odbornost v rámci budoucí profese 

učitelství



Důležité součásti portfolia studenta KTVS

3. Vlastní sportovní kariéra:

• Aktivní účast na soutěžích, utkáních, turnajích (tuzemské či mezinárodní).

• Reprezentace ČR.

• Reprezentace KTVS PF JU (Akademické hry a podobně).



Důležité součásti portfolia studenta KTVS

4. Různé: 

• Další činnosti nespadající do výše uvedených kategorií. 

• Případné další materiály dokládající studentovu odbornost v rámci 
budoucí profese učitelství (reflexe praxe – okomentovat praxi…)



Doporučená literatura


