doc. Lenka Vilhelmová, ak.mal.
vedoucí katedry
tel. +420 38 777 3250
e-mail: vilhelmova@gmail.com
místnost: D 506

Pokyny vedoucí katedry výtvarné výchovy PF JU k odevzdání portfolia u Státních
závěrečných zkoušek navazujícího magisterského studia
Obecné
Absolventské portfolio, sloužící jako podklad pro první stupeň kariérního řádu učitele, bude součástí
magisterských SZZ v následující formě a odevzdáno bude na sekretariát katedry k datu odevzdávání
kvalifikačních prácí (vždy dle aktuálního harmonogramu ak. roku):
-

soubor jednotně adjustovaných dokumentů formátu A4;
části vypracované posluchačem by měly mít jednotnou reprezentativní grafickou podobu;
adjustace by měla být koncipována tak, aby se daly jednotlivé položky aktualizovat;
materiálová forma adjustace je na zvážení posluchače.

Struktura portfolia
Absolventské portfolio bude obsahovat ve své základní podobě následující části:
-

-

-

I. Úvodní stranu obsahující plné jméno a příjmení majitele portfolia;
II. strukturovaný profesní životopis (viz Příloha 1);
III. seznam odabsolvované pedagogické praxe všech forem (asistentská, průběžná, souvislá,
mimoškolní pedagogická činnost) a výběr příprav realizovaných lekcí a reflexe lekcí náslechových,
příp. realizované didaktické analýzy, přípravy animačních lekcí apod.;
IV. seznam absolvovaných kurzů, workshopů, tvůrčích sympozií, prezentací výtvarné a pedagogické
činnosti apod., včetně event. dokladů o jejich absolvování (účastnické listy, potvrzení, pozvánky
apod.);
V. výběrová obrazová dokumentace samostatné výtvarné činnosti tak, aby prezentovala šíři
tvůrčích kompetencí (plošná, prostorová, intermediální tvorba);
VI. seznam navštívených výstav a exkurzí se stručnou specifikací;
VII. osobní specifikace profesní specializace, zájmů a výjimečných schopností, dovedností
a zkušeností;
VIII. různé (dle uvážení posluchače).
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Příloha 1: Doporučený formát strukturovaného profesního životopisu

Bc. Jan Novák
Nar.
Bydliště:
Kontakt:

00.00.000, České Budějovice
Novákova 10, Nová Lhota, 100 00
Tel. +420 000 000 000
e-mail: novak@novak.cz
webové stránky: www.novaknovak.cz

Studia:
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
- Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

2012-2011

Jazyková škola Novák v Praze
obor: anglický jazyk

2011- 2007

Novákovo gymnázium v Nové Lhotě

2007-1998

Základní škola J. Nováka v Nové Lhotě

Jiné dovednosti:

řidičské oprávnění skupiny A, B

Jazyky:

anglický jazyk – pokročilá úroveň
německý jazyk – základní úroveň

Pedagogická činnost:

Tvůrčí činnost:

Samostatné výstavy:
Skupinové výstavy:

Zájmy:

současné výtvarné umění, cestování

Zdravotní stav:

dobrý

