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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

(počet bodů) 

1. Formální náležitosti portfolia  – max. 5 b. 4 

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

8 

3. Hodnocení eseje – max. 20 b. 15 

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

5. Hodnocení konspektu – max. 10 b. 9 

6. Hodnocení profesiografie – max. 20 b. 12 

7. Hodnocení případové studie – max. 20 b. 17 

8. Hodnocení písemné přípravy na vyučovací jednotku – max. 5 b. 4 

 
Otázky k obhajobě  Pokuste se dovysvětlit postupy pro svou myšlenku z eseje: Škola dává 

rodičům příležitost osvojit si odpovídající výchovné postupy, lépe 

pochopit otázky vzdělávání a také získat názor na vzdělávací možnosti 

svého dítěte (s. 15).  

 Vyjádřete se ke vztahu školního řádu a „Práv a povinností žáků ve 

školní družině“ ( kap. 7; citujete?? zdroj???). 

 
 

Poznámky Porfolio vykazuje velké zaujetí, inspiruje krásným postojem k vlastní profesi 

(esej; přestože u některých témat najdeme laické omyly). Obsah textů je místy 

neobratný ve struktuře (v konspektu chybí závěr, do charakteristiky zařízení je 

nelogicky zařazena  teorie s historií vzniku ŠD dle Pávkové, 2015 apod.), 

Naopak pěkným příkladem odborného uvažování je příprava (výborně 

didakticky stukturovaný projekt by měl jen důsledněji oddělit cíle pro starší a 

nejmladší a děti a obecně ubrat na rozsahu cílů; odborná terminologie metod 

nenavazuje na  postup a k celému týdnu je chudá sebereflexe). 

Málo podstatná jsou formální pochybení (vypadla kurziva v citaci legislativy v 

kap. 6.1), či  jsou místy chybně  uvedení zdroje (např. s.25, či 33 - Činnosti 

vychovatele – autorem kapitoly je dr.Pávková v publikaci Bendla a kol.) 

 
 

 

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