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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

(počet bodů) 

1. Formální náležitosti portfolia  – max. 5 b. 5 

2. Hodnocení formální stránky předmluvy a formální stránky 
životopisu – max. 10 b. 

9 

3. Hodnocení eseje – max. 20 b. 18 

4. Hodnocení seznamu prostudované literatury – max. 10 b. 8 

5. Hodnocení konspektu – max. 10 b. 10 

6. Hodnocení profesiografie – max. 20 b. 20 

7. Hodnocení případové studie – max. 20 b. 20 

8. Hodnocení písemné přípravy na vyučovací jednotku – max. 5 b. 5 

 
Otázky k obhajobě  

Jako konspekt knihy jste zpracoval hodnocení publikace Zdraví 

životní styl pana doktora Zvírotského (2014). Mohl byste prosím 

stručně pohovořit o hlavních myšlenkách knihy? Či si vybrat jednu 

hlavní myšlenku, která Vás zaujala a stručně ji rozvinout? 

 

 

 
 
 
 
 
 
Hodnocení případné 
nepovinné části portfolia 

 

 

Poznámky  

Portfolio profesního rozvoje Filipa Hýblera Zdravý životní styl jako nástroj 

cílené podpory zdraví ve školní družině 

Filip Hýbler 

Ph.Dr. Jana KOČÍ, Ph.D. 



 
 
 
 
 
 

 

Bakalářská práce zpracována formou portfolia profesního rozvoje 

autora práce studie se zabývá velmi aktuálním tématem životního 

stylu jako nástrojem cílené podpory zdraví ve školní družině. Autor si 

zvolil vybrané téma z důvodu své aktivní praxe ve školní družině a 

z vlastního přesvědčení o důležitosti podpory zdraví u dětí a 

dospívajících v kontextu ozdravění celé společnosti. Vztah k tématu 

autora práce byl znát nejen v jeho aktivním přístupu při tvorbě 

portfolia, který vykazoval po celou dobu spolupráce, ale je také 

poznat při pročítání samotného, kvalitně a osobitě zpracovaného 

portfolia. Práce vychází z témat relevantní odborné literatury, je 

systematicky vhodně uspořádána, bez gramatických, stylistických či 

formálních chyb a je pro čtenáře zajímavá a čtivá. Věřím, že je práce 

nejen výborným teoretickým základem pro snahy zacílené na podporu 

zdraví českých dětí, ale bude jistě také inspirací pro další aktivity 

podpory zdraví při profesi samotného autora práce. Předloženou práci 

považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení   Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.  

 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 13. 5. 2021 Jana Kočí 


