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Metodika tvorby studentského portfolia – 

pokyny pro tvorbu a doporučená struktura portfolia 
 

Studentské portfolio prezentuje práci a úroveň profesních kompetencí studenta v průběhu a na konci 

pregraduálního vzdělávání. Umožňuje studentům zaznamenávat, vyhodnocovat a reflektovat svoji 

pedagogickou praxi, vlastní pokroky a procesy učení a stávání se učitelem. Pro učitele VŠ a mentory 

pedagogické praxe je pak nástrojem pro evaluaci a formativní hodnocení práce studenta. 

Pokyny pro tvorbu portfolia: 

 Materiály do portfolia zakládejte průběžně 

 K uloženým materiálům se vracejte, doplňujte je a upravujte 

 Stanovte si plán profesního rozvoje a cyklicky jej rozvíjejte 

 Identifikujte své silné a slabé stránky, plán zlepšení a konkrétní potřebu a podobu podpory  

 Didaktické přípravy ověřte v praxi a reflektujte je 

 Pozornost věnujte vytváření učebního prostředí, procesům učení a formám hodnocení 

 Využívejte vzájemných hospitací a sdílení profesních zkušeností 

Doporučená struktura studentského portfolia: (volně dle Trunda, 2012, s. 10) 

1. Strukturovaný profesní životopis  

2. Osobní vzdělávací platforma (osobní východiska, názory a postoje vůči profesi) 

3. Plán profesního rozvoje (na základě hodnocení a sebehodnocení stanovené osobní profesní cíle a 

kroky k jejich dosažení) 

4. Dokumenty dokládající naplňování rámce profesních kvalit učitele  

4.1. Plánování výuky a modelování kurikula 

4.2. Vytváření prostředí pro učení  

4.3. Podpora procesů učení  

4.4. Hodnocení práce žáků  

4.5. Reflexe výuky  

4.6. Rozvoj školy a spolupráce s učiteli (v profesi/ na praxi)  

4.7. Spolupráce s rodiči a širší veřejností  

4.8. Konspektovaná odborná literatura 

 



Především bod 4 a všechny jeho součásti jsou deklarovaným výstupem didaktické přípravy studenta 

pedagogické fakulty v souladu s Rámcem profesních kvalit učitele (viz Tomková, Spilková, 2012) s cílem 

přípravy učitele jako reflektivního praktika (blíže Korthagen, 2011). 

 

Profesní činnosti učitele jsou činnosti, ve kterých se projevují profesní kompetence učitele, tedy soubor 

profesních znalostí, dovedností, postojů, hodnot i osobnostních charakteristik v oblastech:  

1. Plánování výuky  

2. Příprava prostředí pro učení  

3. Procesy učení  

4. Hodnocení práce žáků  

5. Reflexe výuky  

6. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy  

7. Spolupráce s rodiči a širší veřejností  

8. Profesní rozvoj učitele 

Tyto oblasti tvoří rámec profesních kvalit učitele. Kritéria kvality jsou rozpracována do příkladů 

ukazatelů (indikátorů) kvality, které dále konkretizují obsah jednotlivých kritérií kvality. (Tomková, 

Spilková, 2012, s. 13) 

Proces stávání se učitelem klade před studenty učitelství neustále výzvy.  

Nutí je odpovídat na otázky: 

• Plánuji svou vlastní pedagogickou práci a práci žáků efektivně?  

• Vytvářím ve třídě cíleně prostředí, v němž se žáci cítí dobře a mohou pracovat s vysokým 

nasazením? Přistupuji k žákům jako k jedinečným osobnostem?  

• Používám cíleně a plánovaně takové výukové strategie, které umožňují žákům získat vnitřní 

motivaci, osvojovat si žádoucí kompetence a naplňovat cíle vzdělávání?  

• Poskytuje mé hodnocení žáků dostatek informací pro další učení? Vedu svým hodnocením žáky k 

sebehodnocení?  

• Využívám systematicky reflexi své pedagogické práce ke zlepšování svých profesních činností ve 

prospěch žáků?  

• Podílím se na rozvoji školy? Přispívám k vytváření pozitivního profesního klimatu v ní?  

• Využívám všechny možnosti spolupráce s rodiči svých žáků i dalšími partnery, kteří mohou 

podpořit kvalitu vzdělávání? 

• Věnuji se systematicky a plánovitě svému profesnímu a osobnímu rozvoji? 

 

Studentské portfolio dokládá procesy, jakými bylo těchto bodů/ kritérií dosaženo, popisuje jejich 

strategii a míru zvládnutí a nutí klást si nové cíle a úkoly. 
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