Náležitosti bakalářské práce – portfolia profesního rozvoje
ve studijním oboru 7507R056 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
a zásady pro její hodnocení
Na základě opatření děkana č. 22/2014 (čj. 10222/2014), kterým se stanovují obsahové, formální a
technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací, předepisuji ve smyslu části
I., čl. 1, odstavce 4 tohoto opatření následující náležitosti portfolia profesního rozvoje a zásady pro
jeho hodnocení.
Smyslem bakalářské práce koncipované jako portfolio profesního rozvoje je dokladovat profesní
rozvoj studenta a jeho odborný růst v průběhu studia, který se mj. odráží v jeho schopnosti tvůrčí
reflexe nabývání profesních kompetencí, práce s textem a informačními zdroji. Na bakalářskou práci
tohoto typu se vztahují veškerá ustanovení opatření děkana č. 22/2014 platná pro bakalářské práce.
Název práce v češtině zní Portfolio profesního rozvoje (jméno a příjmení ve 2. pádu). Název práce
v angličtině zní Portfolio of professional development (name and surname). Doporučená klíčová slova
v češtině: portfolio, profesní rozvoj, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, jméno a
příjmení studenta, obor profesního působení studenta (např. gastronomie). Doporučená klíčová slova
v angličtině: portfolio, professional development, Teacher Training in Vocational Education and
Training, name and surname of the student, professional sphere, e.g. gastronomy. Portfolio má část
povinnou a část nepovinnou, přičemž pro povinnou část je předepsána závazná struktura.
Závazná struktura povinné části:
1. Předmluva.
2. Profesní strukturovaný životopis.
3. Odborná esej na zvolené téma (téma se musí vztahovat ke studijnímu oboru).
4. Seznam prostudované odborné literatury vážící se obsahově k předmětům studia.
5. Konspekt knihy, která studenta ovlivnila či formovala po profesní stránce.
6. Profesiografický rozbor učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku.
7. Případová studie školy či školského zařízení.
8. Písemná příprava na vyučovací jednotku praktického vyučování nebo odborného výcviku.
9. Závěrečná reflektivní úvaha o vlastním studiu.
10. Soupis použité literatury a pramenů.
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
tel.: +420 221 900 111
www.pedf.cuni.cz
IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Pro jednotlivé části portfolia je stanoven následující doporučený rozsah: předmluva 1-2 normostrany,
profesní životopis 1-4 strany, odborná esej 4-8 normostran, konspekt 3-6 normostran, profesiografie
10-20 normostran, případová studie školy 10-20 normostran, písemná příprava 2-4 normostrany,
závěrečná úvaha 2-4 normostrany.
Doporučená struktura nepovinné části:
1. Komentovaný seznam profesních úspěchů, ocenění apod. za celou dobu studia oboru.
2. Osvědčení DVPP a jiné certifikáty získané v průběhu studia oboru.
3. Dokumentace pedagogické práce autora v průběhu posledního školního roku.
Pro nepovinnou část portfolia je doporučen maximální rozsah 10 stran.
Minimální rozsah práce je 40 normostran textu (bez příloh), nedoporučuje se větší rozsah než 60
normostran textu (bez příloh).
Portfolia budou hodnocena vedoucím a oponentem bakalářské práce bodováním jednotlivých částí:
1. Formální náležitosti portfolia (úplnost, dodržení zadání, úprava) – max. 5 b.
2. Hodnocení formální stránky předmluvy a formální stránky životopisu – max. 10 b.
3. Hodnocení eseje – max. 20 b.
4. Hodnocení seznamu prostudované literatury – max. 10 b.
5. Hodnocení konspektu – max. 10 b.
6. Hodnocení profesiografie – max. 20 b.
7. Hodnocení případové studie – max. 20 b.
8. Hodnocení písemné přípravy na vyučovací jednotku – max. 5 b.
Celkem max. 100 bodů
100-86 bodů výborně
85-71 bodů velmi dobře
70-55 bodů dobře
54-0 bodů neprospěl(a)

V Praze 1. prosince 2014

Prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., v. r.
garant studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
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