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Program WS:

1. Představení (se)
2. Potenciál portfolia 

z pohledu firem a škol
1. Co je PF a jak s ním začít -

teorie + sebezkušenost
2. Reflexe



Portfolio se podobá švýcarskému noži 
– někdy potřebujeme nůžky, někdy 
nůž, někdy otvírák a podle toho, co 
potřebujeme, to používáme. 
Vždy máme vše po ruce. 

Rostya Gordon-Smith, Úspěšně s kůží na trh



..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.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Portfolio

https://cs.wikipedia.org/wiki/Portfolio


Inspirace portfoliem 
průnik úhlu pohledu firem a škol na PF

ŠKOLY: 
→ Kde vidíte v PF 
potenciál? 
(K čemu by to žákům 
mohlo být užitečné?)

→ Co do PF patří?

FIRMY: 
→ Kde vidíte v PF 
potenciál?
(K čemu by to firmám 
mohlo být užitečné?)

→ Co chci z PF 
o uchazeči zjistit? 
A jakou formou?



Co je portfolio? 

■ Nástroj osobnostního a profesního rozvoje

■ Živý dokument celoživotního učení

■ Nástroj sebeprezentace

■ Nástroj rozvoje kariérového poradenství

■ Podklad pro přijímací/ maturitní/ 
závěrečné zkoušky (Strategie 2030+)



→ Úložiště reflektovaných důkazů o 

činnostech, 

kompetencích a jejich důkazech
• sběrná část - důkazy (dokumenty, diplomy, 

pracovní listy)

• sebereflexe - prostor pro mapování a vyhodnocování   

důkazů, sebeprezentace: („Co tento dokument 

o mně říká? Jaké kompetence jsem tímto získal/ 

prokázal?“) 

• formativní část - Převzetí zodpovědnosti za vlastní 

učení, reflexe procesu učení, autoevaluace; 

seberozvoj

→ Způsob uvažování o sobě a svých 

Co je portfolio? 



JAK SI VYTVOŘIT SVÉ PORTFOLIO?
1. Zaznamenej svůj úspěch či dovednost, 
zkušenost.
2. Pojmenuj své dovednosti a zkušenosti 
jazykem kompetencí.
3. Naplánuj si svůj (profesní) cíl.
4. Sdílej svůj profil, ať se ví, kdo jsi, co umíš a 
zvládáš.



CO DO PORTFOLIA PATŘÍ?
➔ Já a učení (reflexe učení, výsledkové listiny ze soutěží a olympiád, práce a účast na školních 

projektech; oblíbené předměty/ obory)

➔ Já a volný čas (zájmy, kompetence a úspěchy s tím související, doklady o úspěchu (certifikáty, 
osvědčení, diplomy, výsledkové listiny ze soutěží apod.)

➔ Moje zkušenosti (Praxe, brigády, dobrovolnictví, účast na projektech, pracovní zkušenosti 
(deníky praxe); Důkazy o zkušenostech; Přehled zmapovaných kompetencí a důkazů o nich; 
Doklady o úspěchu (certifikáty, osvědčení, diplomy, výsledkové listiny ze soutěží apod.)

➔ Moje silné stránky (Reflektované sebepoznávací techniky a aktivity; Reflektované výsledky 
osobnostních testů a dotazníků volby povolání; Zpětné vazby od spolužáků, pedagogů, rodiny, 
kamarádů)

➔ Co je pro mne důležité (moje hodnoty) (Jaké hodnoty utváří můj život a moje profesní 
zaměření)

➔ Já a moje cíle (Akční plán rozpracovaný do dílčích kroků

➔ Já a trh práce (Materiály pro vstup na trh práce (CV, motivační dopis, sebeprezentace, 
reference atp.); Seznam kontaktů a informačních zdrojů pro kariéru



➔Já a učení 
➔Já a volný čas
➔Moje zkušenosti
➔Moje silné stránky
➔Co je pro mne důležité 

(moje hodnoty)
➔Já a moje cíle
➔Já a trh práce



Jak tedy začít s portfoliem?
1) Mapujeme činnosti
2) Pojmenováváme kompetence
3) Hledáme pro kompetence důkazy

Průběžně vše reflektujeme. 



● CO MĚ OSLOVILO?

● CO MĚ ZARAZILO?
● CO JSEM SI UVĚDOMIL/A?
● CO POUŽIJI? a jak?



Děkujeme za pozornost!
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