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KONCEPCE APLIKACE PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ 
 

Co je profesní portfolio 
 

- Profesní portfolio není obsaženo v žádné legislativě. Jeho obsah ani podoba tedy není 
nijak kodifikována. 

- To může být vlastně ale výhoda, protože každý může profesní portfolio vzít za svůj 
konec a vždy to bude dobře. 

 
Jak jsme k profesnímu portfoliu přistoupili my? 
 

- Profesní portfolio chápeme jako jednu ze skvělých cest, jak přes soupis svých vlastních 
profesních milníků a především přes sebereflexi a sebepoznání lze naplánovat svůj 
další profesní život. Tento proces je v životě samozřejmý, probíhá jaksi mimoděk v 
životě každého z nás, ale je jistě lepší, jsme-li schopni ho svými vlastními schopnostmi 
řídit a směrovat. Kdyby nic jiného, dodává to dobrý pocit, že svůj profesní vývoj držíme 
pevně v rukách. 

- Celé profesní portfolio je v našem pojetí tvořeno třemi kroky: 
o … curriculem vitae, tedy Částí obsahovou, 
o … sebereflexí, tedy Částí hodnoticí, 
o … Plánem profesního rozvoje, tedy Částí plánovací. 

- Grafické vyjádření této myšlenky je toto: 
 

 

 

Komu je aplikace PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ určena 
 

- Aplikace je  určena 
o … učitelům, ale i lidem v jiných profesích, kteří si chtějí utřídit myšlenky, 

zmapovat svůj profesní život, ale hlavně naplánovat si, kam se chtějí profesně 
ubírat do budoucna. 

o … žákům a studentům všech typů škol, kteří chtějí průběžně mapovat své 
studijní výsledky, tvořit si odrazový můstek pro své budoucí povolání, vytvořit 
něco, co použijí jako přílohu k přijímacím zkouškám či ke konkurzům při 
žádostech o první zaměstnání a podobně. 
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Části profesního portfolia 

 

Část obsahová =  curriculum vitae 
 

- … je tvořena sekcemi. První dvě („O mně“ a „Čím se cítím být“) jsou pevně dané. Další 
sekce si pak uživatel volí sám. Jejich názvy i počet jsou libovolné. Každá sekce z Části 
obsahové se automaticky "propíše" do Části hodnotící a Části plánovací. 

- Těmito dalším sekcemi se vlastně tvoří curriculum vitae, tedy soupis profesních či 
studijních milníků, úspěchů, důležitých okamžiků. Sekce mohou mít názvy Vzdělání, 
Zaměstnání, Soutěže, Vydaná CD, Projekty, Výstavy, Mezinárodní aktivity … 

- Část obsahová je tedy tvořena sekcemi, které se mohou dále členit na položky. 
Například sekce „Vzdělání“ se může dále „drobit“ na položky „předškolní vzdělání“, 
„základní vzdělání“, „střední vzdělání“ .a tak dále. 
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Část hodnoticí = sebereflexe 
 

- Předchozí Část obsahová je členěna do sekcí proto, aby bylo možné v tomto kroku se 
ohlédnout a každou sekci subjektivně zhodnotit stylem „Kam až jsem se dostal?“, „Dosáhl 
jsem už svého osobního maxima?“, „Je nějaká další oblast či obor, kterému se chci 
v budoucnu věnovat?“ atd. 

- Každou sekci je tedy možné procentuálně zhodnotit a toto hodnocení do sekcí 
poznamenat. 

- Procentuální zhodnocení se automaticky zobrazí v balančním kruhu, který hodnocení 
soustřeďuje přehledně na jedno místo. 

- Každé takovéto procentem vyjádřené hodnocení lze doprovodit i komentářem, který 
hodnocení dovysvětlí. 
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Část plánovací = vytvoření Plánu profesního rozvoje 
 

- Tento krok je už jenom logickým vyústěním dvou kroků předchozích. Mám-li k dispozici 
seznam toho, čeho už jsem v životě dosáhnul a procenty či komentáři vyjádřené 
hodnocení, je velmi snadné svůj další život naplánovat a nasměrovat. 

- Zde je možné si rozmyslet, jaký kurz chci ještě absolvovat, kterou školu vystudovat, 
kterou oblast dále rozvíjet. 
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APLIKACE PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ 
 

Kde aplikaci najdeme? 
- Na internetu na webové adrese www.profesniportfolio.cz.   

 

Co potřebujeme? 
 

- Jakékoli zařízení připojené na internet (PC, notebook, mobil … - doporučujeme něco, 
co má velký displej) 

- Internetový prohlížeč, do jehož adresního řádku napíšeme www.profesniportfolio.cz.   
  

Neregistrovaným uživatelům je v horním menu k dispozici: 
 
Záložky 

- Domů 
- O nás 
- Jak na to? 
- Přehled portfolií 
- Přihlášení 

 
Podrobnější popis záložek: 

- Domů 
o Všeobecné informace o aplikaci 

- O nás 
o Kontakty, o autorech 
o O webové aplikaci - komu je aplikace určená 

- Jak na to? 
o Návod k použití rozčleněný do krátkých kroků 

- Přehled portfolií 
o Pokud uživatel označí buď celé profesní portfolio, nebo jednu z jeho částí jako 

neveřejné, nikde se o něm neobjeví zmínka. 
o Pokud uživatel označí buď celé PP, nebo jednu z jeho částí jako veřejné, objeví se 

jeho profesní portfolio (či jeho část) v tomto přehledu. 
o Profesní portfolio je pak možné takto vyhledávat … 

 … buď skrolováním rozevíracího seznamu, 
 … nebo zadáním klíčového slova, které si uživatel sám zvolí při 

vyplňování svého profesního portfolia. 
  
  

Registrovaným a přihlášeným uživatelům je k dispozici: 
 

- To, co je k dispozici neregistrovaným uživatelům, plus … 
- administrace svého uživatelského prostoru (zejména heslo, profilová fotografie, 

soukromí a podobně) 
- tvorba vlastního portfolia pomocí editoru v záložce Moje portfolio 

http://www.profesniportfolio.cz/
http://www.profesniportfolio.cz/
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- generování hotového či rozpracovaného pdf souboru s vlastním portfoliem (pro tisk či 
zálohování) 

- právo označit celé portfolio či některou z jeho částí jako veřejné či neveřejné a nechat 
tak uvést či neuvést portfolio v záložce Přehled portfolií. 

- Jakýkoli text, obrázek, soubor, video … lze kdykoli měnit, mazat, přidávat. 
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OBECNÝ POPIS APLIKACE PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ 
 

Nápověda a manuál k používání aplikace 

- Nápověda je dostupná ve dvou formách. 
 K první formě se dostanete otevřením pdf souboru dostupného v horním 

menu v záložce , který si můžete buď prohlížet v počítači, 
nebo vytisknout a prohlížet v papírové podobě. 

 K druhé formě nápovědy se dostanete klinutím na otazník v pravém dolním 

rohu . Pokud na něj kliknete, zobrazí se kontextová nápověda, která 
obsahuje to samé, co pdf soubor k vytištění, jenom s tím rozdílem, že můžete 
na jednotlivá hesla kliknout a nápověda se "rozbalí". Opětovným kliknutím na 
nadpis hesla se nápověda zase "sbalí". 

Co MUSÍ být obsahem profesního portfolia - GDPR 
 

- Souhlas se zpracováním osobních údajů, z něhož vyjímáme tyto body: 
o Provozovatel webové aplikace Profesní portfolio.cz se zavazuje nakládat se všemi 

vloženými údaji ve shodě se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR. 
Údaje neposkytne nikomu dalšímu. 

o Za vložené údaje do jednotlivých portfolií pak zodpovídá uživatel. Jinými slovy - je 
třeba dát pozor na to, co do aplikace vkládám, aby například v naskenované kopii 
diplomu bylo moje rodné číslo nečitelné a podobně. 

o Pokud se uživatel v budoucnu rozhodne neposkytovat své osobní údaje a svůj 
souhlas se zpracováním těchto údajů odebrat, musí smazat svůj uživatelský profil, 
aby svoje data s aplikace PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ odstranil. Jak se to dělá, je 
popsáno v kapitole „Administrace uživatelského prostoru – změna hesla, 
zobrazovaného jména, profilové fotografie, smazání účtu“. 

- Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů provedete zaškrtnutím políčka 

 umístěným na konci kapitoly „Základní informace o 

portfoliu“.  
- Toto políčko jediné je povinné. Všechna ostatní následující pole jsou nepovinná. 

 

Co MŮŽE být obsahem profesního portfolia 
 

Základní údaje o portfoliu mohou obsahovat 
 

- Profilovou fotografii portfolia 
- Název portfolia 
- Datum vytvoření 
- Datum poslední změny (tím si uživatel snadno vybaví, co už do portfolia vložil a co ještě 

ne) 
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- Klíčová slova, která se hodí při vyhledávání v záložce "Přehled portfolií" - za 
předpokladu, že celé portfolio, či jeho některá část je označená jako veřejná.  

o například: umělecké vzdělávání, kytara, tanec, metody reflexe a sebereflexe, 
plán profesního rozvoje … 

o Lze doporučit mezi tato klíčová slova vložit i příjmení uživatele pro snadnější 
vyhledávání. 

- Volba, zda celé portfolio, nebo jeho některá část je veřejná, či nikoli. To, co je označeno 
jako neveřejné, se nikde neobjeví - ani v záložce "Přehled portfolií", ani ve 
vygenerovaném pdf. 

 

Část obsahová obsahuje 
-  
- V záložce „Moje portfolio“ je Část obsahová označena zeleným proužkem vlevo. 
- Část obsahová je tvořena sekcemi a podřazenými položkami.  
- Sekce „O mně“ a sekce "Čím se cítím být" jsou pevně dané. Ostatní sekci si uživatel 

svobodně přidá a nazve, jak chce. 
- Počet sekcí i položek v nich je neomezený. 
- V sekci "O mně" může uživatel zvolit fotografii svého portfolia a může uvést nějaké 

údaje o sobě 
- V sekci "Čím se cítím být" uživatel heslovitě uvede, v čem se cítí být profesně dobrý, k 

jakým profesím se hlásí (učitel, ředitel, zástupce, dirigent, výtvarník, webmaster, 
organizátor, mluví několika jazyky …) 

- Všude pak lze pomocí editoru vkládat 
o Text 
o Hypertextové odkazy 
o Lze vložit naskenované dokumenty či obrázky (například diplomy ze škol a 

školení, fotografie, nahrávky, videa). 
o Lze vložit obrázky do textu 
o Lze vložit obrázky do galerie 
o Jakýkoli text, obrázek či soubor lze kdykoli smazat. 

- Lze kdykoli sekce či položky přidávat, měnit jejich pořadí, či mazat. 
- Každou sekci lze subjektivně zhodnotit - vyjádřené procenty (0% = 0% nejméně, 100% 

= 100% nejvíce) 
 

Část hodnoticí obsahuje 
 

- V záložce „Moje portfolio“ je Část hodnoticí označena oranžovým proužkem vlevo. 
- Balanční kruh automaticky generovaný ze zadaného procentuálního hodnocení 

jednotlivých sekcí v části obsahové. 
- Možnost vložení textového komentáře k jednotlivým hodnocením. 
- Tento krok tvoří podstatnou část celé práce na profesním portfoliu. Jde o sebereflexi, 

kterou uživatel provede sám na sobě. Jde o krok velmi osobní, není proto možné se 
divit, pokud uživatel označí tuto část jako neveřejnou (v tom případě se nikdo o 
jakémkoli hodnocení nic nedozví. 

 

Část plánovací obsahuje 
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- V záložce „Moje portfolio“ je Část plánovací označena šedým proužkem vlevo. 
- Možnost naplánovat si své budoucí profesní směřování na základě hodnocení, které 

uživatel provedl procentuálním hodnocení v obsahové části. 
- Lze zde provést plánování vlastního profesního rozvoje právě v těch oblastech, které 

uživatel zvolil jako sekce v Části obsahové a které v Části hodnoticí zhodnotil.  
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Čím je tvořena Část obsahová 
 
Struktura části obsahové 
 

- Část obsahová je tvořena sekcemi, která se dále „drobí“ na podřazené položky. 
- Grafické vyjádření struktury Části obsahové vypadá takto: 

 
 
 

Čím je tvořena Část hodnoticí 
 

- Část hodnoticí je tvořena … 
o … balančním kruhem, který se generuje automaticky sám z procentuálního 

hodnocení každé sekce. 
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o … a komentáři k hodnocením jednotlivých sekcí - pokud uživatel dojde k závěru, že 
procenta nevyjadřují přesně, co chtějí. 

o Jde o soukromé, subjektivní zhodnocení "Jak na tom asi jsem?", "Kam jsem v 
dané oblasti došel?" a podobně. Nelze mít nikomu za zlé, když hned v úvodu tuto 
část označí jako neveřejnou, aby se k ní dostal jenom on sám. 

 

Čím je tvořena Část plánovací 
 

- Část plánovací je tvořena … 
o … především textem, kterým uživatel vyjádří, jakým směrem se chce ve svém 

profesním životě dál vydat. I toto lze vnímat jako velmi osobní vyjádření a nelze 
nikomu zazlívat, když i tuto část (stejně jako Část hodnoticí) uživatel  označí jako 
neveřejnou. Tím ji učiní dostupnou jenom jeho vlastním očím. 
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JAK VYTVOŘIT SVOJE PROFESNÍ PORTFOLIO? 
 

Přihlášení do aplikace PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ 
 

- … je povoleno pouze registrovaným uživatelům. 
- Registrace zvenčí je zakázána. Registrace je povolena pouze těm, kterým to umožní 

administrátor.  
o U dospělých je podmíněna absolvováním školení, u žáků a studentů je 

podmíněna absolvování školení jejich učitelů. 
- Pokud někdo absolvuje školení, dostane do mailové adresy přístupové údaje – tedy 

uživatelské jméno a heslo.  

- Klikněte na  a vyplňte uživatelské jméno a heslo. 

 

Zapomenuté heslo? 
 

- Pokud někdo zapomene heslo, nevadí. Klikněte v horním menu na . Pod 

tlačítkem „Přihlásit“ je . Klikněte na tento nápis. Do políčka 

 zapište ten 

email, který jste použil při registraci do systému PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ. Kliknutím 

na  vám pak do mailové schránky přijde nové heslo, které 

použijete pro přihlášení. Můžete si toto nové jméno ponechat, můžete si ho ale 
svobodně změnit. 

 

Administrace uživatelského prostoru – změna hesla, zobrazovaného jména, profilové 
fotografie, smazání účtu … 
 

- Klikněte v horním menu na  , vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na 

 

- V horním menu se nabídka  změní na . Klikněte na ni. 

- Objeví se tři záložky  
- V záložce „Profil“ můžete změnit zobrazované jméno a emailovou adresu. 
- V záložce „Změnit heslo“ lze heslo změnit, abyste si nemuseli pamatovat to původní a 

mohli používat to heslo, na které jste zvyklí. 
- Poslední záložka pak umožňuje z aplikace PROFESNÍ PORTFOLIO zcela odejít tím, že 

smažete celý svůj profil a všechna data, která jste do aplikace vložili. Tuto volbu 
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použijete jenom v tom případě, že budete chtít aplikaci PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ 
přestat používat. 

 
 

Jak profesní portfolio tvořit, upravovat a časem aktualizovat 
 

- Klikněte v horním menu na záložku „Moje portfolio“. Otevře se Vám editor, v němž lze 
portfolio tvořit. 

- Úvodní část tvoří Základní informace o portfoliu.  
o Zde si uživatel může vložit profilovou fotografii, zvolit název portfolia, datum 

vytvoření a datum poslední změny portfolia. Datum poslední změny je šikovné 
především pro okamžik, kdy za rok, za dva bude chtít portfolio doplnit, ale nebude 
si schopný vzpomenut, co už do něj vložil a co ještě ne. 

 

Jak vytvořit obsah v Části obsahové 
 

Jak vytvořit sekci 
 

- Část obsahová je tvořena sekcemi. 
o Neměnné, pevně dané sekce jsou "O mně" a "Čím se cítím být". 
o V části "O mně" může uživatel o sobě cokoli prozradit. 
o V části "Čím se cítím být", může uživatel vyjádřit, v jaké profesi působí a co je 

schopný nabídnout. 
o Dále si uživatel může vytvořit jakoukoli sekci chce tím, že klikne na symbol plus a 

text  

o Tyto sekce si pak může jakkoli nazvat a kliknutím na OK název potvrdit 

. 

o Tyto sekce pak můžou být nazvané Vzdělání, Zaměstnání, Organizační schopnosti, 
Mezinárodní aktivity, Soutěže, Znalost cizích jazyků … a tak dále. 

o Každou sekci pak může uživatel sám pro sebe subjektivně procenty zhodnotit. Jde o 
soukromé, subjektivní zhodnocení "Jak na tom asi jsem?", "Kam jsem v dané 
oblasti došel?" a podobně. Nelze mít nikomu za zlé, když hned v úvodu tuto část 
označí jako neveřejnou, aby se k ní dostal jenom on sám. 

  

 

Jak v sekci vytvořit položku 
 

o Do každé sekce pak může vložit libovolný počet položek kliknutím na symbol plus 

a text  
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o Sekce tedy může být ještě dále členěna do podřazených položek. Například sekci 
„Vzdělání“ můžu rozdělit na položky „Předškolní vzdělání“, „základní vzdělání“, 
„Střední vzdělání“ a tak dále. 

o  
 

Jak smazat sekci či položku 
 

- Najeďte myší nad sekci, vyberte symbol pro mazání a klikněte: 

 

 

Jak přesunout sekci 
 

Přesouvání sekce funguje takto: 
- Najeďte myší nad nadpis sekce. Objeví se symboly 

, z nichž nás nyní zajímá 

oboustranná šipka nahoru a dolů. Klikněte na ni. Objeví se rozbalovací seznam s již 
vytvořenými sekcemi a nabídkou, před jakou sekci chcete Vaši vybranou sekci 
přesunout. Klikněte na Váš výběr a přesun se provede. 

 
Přesouvání položky funguje takto: 

- Najeďte myší nad položku a objeví se symboly . 

Kliknutím na šipku nahoru či dolů se položka v rámci sekce posune. 

Jak vložit profilovou fotografii portfolia 
 

- Pozor! Nezaměňte, prosím, profilovou fotografii portfolia s profilovou fotografií účtu 
v uživatelském prostoru. 

- V Základních údajích o portfoliu najděte políčko 

 

- Najeďte myší nad toto políčko  a klikněte na symbol červené tužky . Objeví se 

editor popsaný v kapitole „Jak vložit a upravovat text“. Pod políčkem je tlačítko 

. Klikněte na toto tlačítko, najděte vaši profilovou fotografii a 

vložte ji. 
- Nově vložená fotografie přepíše tu předchozí. 
- Prosím, mějte na paměti, že vhodné formáty jsou jpg, png a gif; formát tiff není 

prohlížeči podporován. 
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Jak vložit a upravovat text: 
 

- Tento návod platí pro všechna pole v editoru v záložce "Moje portfolio". 
- Chcete-li vyplňovat jakékoli textové pole, najeďte myší nad něj a klikněte na symbol 

červené tužky.  

- Objeví se okno editoru  

 

  
- Pak můžete začít psát, přičemž máte k dispozici několik možností text formátovat (je to 

dost podobné práci v MS Word): 

o  

- Kliknutím na symbol diskety pod oknem editoru práci uložíte. Systém je nastavený tak, 
že pokud na toto uložení zapomenete, práce se vám uloží automaticky. 

- Kliknutím na křížek vedle diskety práci zahodíte, neuloží se. 

o  

Jak vložit hypertextový odkaz: 
 

- Tuto volbu použijte, budete-li chtít odkázat na youtube video, na nějaké webové stránky, 
na galerii obrázků ve Vašich Google dokumentech a podobně. 

- Najeďte myší nad pole, kam chcete nahrát soubor a klikněte na symbol červené tužky  

 
- Objeví se vám textový editor popsaný v předchozím bodě. 
- Napište text, který bude někam odkazovat a označte ho.  
- Pak klikněte na symbol 

o  



19 
 

- Objeví se dialogové okno, v němž do řádku URL vložíte Vámi požadovanou adresu. 

o  

  

 

Jak vložit (nahrát) soubor 
 

- Najeďte myší nad položku, do níž chcete nahrát soubor a klikněte na symbol červené 
tužky  

 
- Objeví se vám textový editor popsaný v předchozím bodě. 

- Pod oknem, kam se dá psát text, se objeví tlačítko   

- Klikněte na něj a vyberte ve Vašem zařízení soubor, který chcete vložit - obrázek, 
naskenovaný dokument, potvrzení, fotografii, video … Svůj výběr potvrďte kliknutím na 
soubor a stisknutím OK. 

- Vybraný soubor se do sekce vloží a je dostupný v seznamu pod oknem sekce: 

o  

 

Zásady vkládání souborů 
 

- Najednou lze vložit 50 souborů. Poté je třeba sekci uložit a je možné nahrát dalších 10 
souborů. 

- Maximální povolená velikost jednoho souboru je 15 MB. 
- Pro obrázky jsou povoleny formáty jpg, png, gif, nepovolen je formát *.tiff. 

 

Jak smazat vložený soubor 
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- Najeďte myší nad pole, kam chcete nahrát soubor a klikněte na symbol červené tužky  

 
- Objeví se vám textový editor popsaný v předchozím bodě. 
- Najeďte myší pod oknem na ten soubor, který chcete smazat. Objeví se další symboly. 

o  

  
- V tuto chvíli nás bude zajímat ten třetí červený symbol ve tvaru značky "jednosměrný 

provoz". Klikněte na něj a soubor se smaže. 
  

Jak vložit do textu odkaz na soubor, který jsem do portfolia nahrál 
 

- Tuto volbu použijete, pokud chcete, aby v textu bylo "klikatelné" slovo, které bude 
odkazovat třeba na naskenovaný diplom z univerzity, na obrázek, video … 

- Nejdřív soubor do portfolia nahrajte - podle popisu v předchozím bodu. 
- Umístěte kurzor do textu tam, kde chcete odkaz na soubor vložit. 
- Najeďte myší pod oknem na ten soubor, na nějž chcete odkázat. Objeví se další symboly. 

o  

- V tuto chvíli nás budou zajímat ten první červený symbol ve tvaru zahnuté šipky. Klikněte 
na něj.  

- Tím se do textu umístí podtržený text názvu souboru. 
- Teď je možné tento text jakkoli přejmenovat - třeba "diplom", „certifikát“, či jakkoli jinak 

- klikněte kamkoli do tohoto textu a jakkoli jej přepište. 

 

Jak vložit obrázek do textu 
 

- Tuto volbu použijete, pokud mezi vloženými soubory je obrázek a vy ho chcete v portfoliu 
zobrazit nikoli jako "klikatelný" odkaz, ale jako obrázek v textu. 

- Nejdřív soubor do portfolia nahrajte - podle popisu v předchozím bodu. Pro obrázky jsou 
povoleny formáty jpg, png, gif, nepovolen je formát *.tiff.Umístěte kurzor do text tam, 
kde chcete obrázek vložit. 

- Najeďte myší pod oknem na ten obrázek, který se má v textu objevit. Objeví se další 
symboly. 

o  

- V tuto chvíli nás budou zajímat ten druhý, prostřední červený symbol. Klikněte na něj.  
- Tím se obrázek vloží do textu. 
- Výsledek je pak třeba takovýto: 
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o  

- Je-li vložený obrázek moc malý, klikněte na něj a potáhněte ho za malý čtvereček v 
kterémkoli rohu: 

-  

 

Jak vytvořit obrázkovou galerii v rámci sekce 
 

- Tuto volbu oceníte, budete-li chtít do portfolia vložit fotografie svých děl, záběry z koncertu 
či nějaké akce … 

- Vložte soubory (obrázky) do Vámi zvolené sekce tak, jak je popsáno v podkapitole „Jak vložit 
(nahrát) soubor“ 

- Soubory se zobrazí v seznamu pod vybranou sekcí. 
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- Namiřte myší na požadovaný soubor – zobrazí se nabídka, v níž označíte tento symbol: 

 
- Bude-li soubor označený takto, nezobrazí se v textu sekce, ale pod sekcí v galerii. Jak to 

vypadá, se můžete přesvědčit nejenom v záložce „moje portfolio“, ale také v „Přehledu 
portfolií“ a ve vygenerovaném pdf. 

- Pro obrázky jsou povoleny formáty jpg, png, gif, nepovolen je formát *.tiff. 
 

Jak vložit zvukovou nahrávku 
 

- Tuto volbu použijete, pokud chcete, aby v textu bylo "klikatelné" slovo, které bude 
odkazovat na zvukovou nahrávku. 

o Tato volba je samozřejmě vhodná pouze k elektronické formě portfolia 
v záložce „Přehled portfolií“ a v pdf souboru. V tištěné podobě bude odkaz 
samozřejmě neaktivní. 

- Nejdřív soubor do portfolia nahrajte - podle popisu v předchozím bodu. Musí být ve 
formátu mp3 – maximální velikost souboru je 15 MB. 

- Umístěte kurzor do textu tam, kde chcete odkaz na soubor vložit. 
- Najeďte myší pod oknem na ten soubor, na nějž chcete odkázat. Objeví se další symboly. 

o  

- V tuto chvíli nás budou zajímat ten první červený symbol ve tvaru zahnuté šipky. Klikněte 
na něj.  

- Tím se do textu umístí podtržený text názvu souboru. 
- Teď je možné tento text jakkoli přejmenovat - třeba "záznam skladby", „záznam 

z vystoupení“, či jakkoli jinak - klikněte kamkoli do tohoto textu a přepište jej. 
- Po uložení položky v sekci je možné na podtržený text kliknout a internetový přehrávač 

by měl zvukový soubor přehrát. Prosíme o chvilku trpělivosti, než se začne soubor 
přehrávat – je třeba počkat, až se celý soubor načte. 

- Upozornění: 
o povolený formát zvukového záznamu je mp3.  
o Limit velikosti souboru je 15 MB. 

 

Jak vložit video nahrávku 
 

- Tuto volbu použijete, pokud chcete, aby v textu bylo "klikatelné" slovo, které bude 
odkazovat na video. 

o Tato volba je samozřejmě vhodná pouze k elektronické formě portfolia 
v záložce „Přehled portfolií“ a v pdf souboru. V tištěné podobě bude odkaz 
samozřejmě neaktivní. 

- Nahrajte video na youtube, vimeo, či jinou službu umožňující uložit videonahrávku.  
o Připomínáme, že tyto služby mají pravidla týkající se vhodného či nevhodného 

obsahu a je třeba je respektovat. 
- Až bude video takto někde uložené, zkopírujte z adresního řádku vše, co je tam napsané. 
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- Přepněte se zpátky do PROFESNÍHO PORTFOLIA.CZ, do záložky „Moje portfolio“ a 

klikněte na symbol červené tužky , čímž si zapnete editor.  

- Klikněte na symbol   

- Objeví se vám dialogové okno: , 

kde  
o do řádku „URL“ vložte zkopírovaný text ze služby youtube, vimeo, či jakékoli 

jiné,  
o do řádku „Text k zobrazení“ napište to, co chcete, aby bylo jako „klikatelný 

odkaz“ (například „video z vernisáže“, „záznam z koncertu a podobně). 
- Klikněte na OK 

 

Jak označit profesní portfolio celé, nebo některé z jeho částí jako veřejné či neveřejné 
 

- V úvodu editoru v záložce "Moje portfolio" lze nalézt rozevírací seznam: 

o  

- První volba "Toto portfolio je …" označí jako veřejné či neveřejné celé portfolio a Část 
obsahovou. Ostatní volby takto označují některé z jeho dalších částí. 

- Pokud se tedy označí portfolio za veřejné, ale ostatní části jako neveřejné, bude 
dostupná pouze část obsahová.  

- Pokud se označí portfolio jako neveřejné, bude k dispozici pouze očím autora. 
 

Jak označit sekci v Části obsahové jako neveřejnou 
 

- Může se stát, že označíte Část obsahovou jako veřejnou, ale některou z jejich sekcí 
zveřejnit chtít nebudete. 

- V takovém případě postupujte takto: 
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o Najeďte myší nad název sekce. Objeví se symboly , 

z nichž nás zajímá symbol otevřeného zámku.  
o Kliknutím na něj sekci uzamknete a označíte jako neveřejnou. Veřejná bude 

tedy celá část obsahová s výjimkou těch sekcí, které takto uzamknete. 
 

Postranní navigace 
 

- V editoru „Moje portfolio“ a v „Přehledu portfolií“ (pokud uživatel označil část či celé 
portfolio jako veřejné) je vytvořena postranní navigace, která usnadní orientaci a 
přesouvání se v rozsáhlejších portfoliích. 

 

 

 

 

Jak vytvořit obsah Části hodnoticí 
 

- Nyní je čas, aby se uživatel ohlédl a podíval se na sekce, které si vytvořil v Části 
obsahové. J třeba si každou sekci sám pro sebe zhodnotit a zeptat se sám sebe, „Jak 
vysoko už jsem se ve svém profesním životě dostal?“, „Dosáhl jsem už svého osobního 
maxima?“, „Vidím v dané sekci prostor pro zlepšení a pro svůj osobní rozvoj?“. 
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- Toto svoje osobní, soukromé, interní hodnocení vyjádří tím, že zapíše procenta ke 
každé sekci – políčko pro tento zápis je v záhlaví každé sekce. 

- Každá sekce, včetně každého procentuálního zhodnocení se automaticky propíše do 
balančního kruhu, který takto vytváří přehled hodnocení každého uživatele. 

- Každé procentuální hodnocení lze doprovodit i soukromým komentářem, který lze 
zapsat pod balanční graf k jednotlivým sekcím. I tento prostor je generován 
automaticky. 

- Jde o soukromé, subjektivní zhodnocení "Jak na tom asi jsem?", "Kam jsem v dané 
oblasti došel?" a podobně. Nelze mít nikomu za zlé, když hned v úvodu tuto část 
označí jako neveřejnou, aby se k ní dostal jenom on sám. 

 

Jak vytvořit obsah Části plánovací 
 

- Mám-li k dispozici soupis svých profesních milníků, tedy Část obsahovou (tedy své 
curriculum vitae), a k tomu navíc i hodnocení jednotlivých oblastí své profese (v naší 
aplikaci sekcí), je už velmi jednoduché sám sebe nasměrovat a naplánovat si svůj další 
profesní rozvoj, vzdělávání, směrování, zlepšování. 

- K tomu slouží políčka v Části plánovací na konci záložky „Moje protfolio“. 
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Kde a komu je portfolio dostupné 
 

- Pokud se označí portfolio jako neveřejné, bude k dispozici pouze očím autora. 
- Pokud se celé portfolio, nebo některá z jeho částí označí jako veřejná, objeví se portfolio 

v záložce "Přehled portfolií", kde si ho může kdokoli najít. To může být šikovné, pokud 
uživatel bude chtít žádat o zaměstnání, podat přihlášku na školu, jít ke konkurzu a 
podobně - stačí zaslat odkaz na tento přehled. 

- Postup, jak na to, je popsán v záložce „Jak označit profesní portfolio celé, nebo některé z 
jeho částí jako veřejné či neveřejné 

 

Jak vytvořit pdf portfolio a k čemu je to dobré 
 

- Pokud má uživatel pocit, že má portfolio hotové, může si vytvořit pdf soubor, kde bude 
mít uvedeno vše, co do portfolia vložil. 

- To se hodí jako záloha hotového či rozpracovaného portfolia, nebo jako příloha 
k přihlášce ke studiu, žádosti o zaměstnání či konkurzu. Pdf soubor se také dá vytisknout, 
nechat potvrdit a mít ho k dispozici jako tištěný materiál. 

- Stačí najet myší na položku "Moje portfolio" v hlavním menu nahoře a kliknout na 
"Generovat pdf". 

-  

  
- Systém se pak zeptá, jestli chce soubor otevřít, nebo uložit. 
- Pokud je celé portfolio označené jako neveřejné, nemá to na generování pdf vliv - soubor 

se vygeneruje v každém případě. 
- Pokud uživatel chce takto vytvořit souboru pouze s částí obsahovou (tedy se svým 

curriculem vitae) a nezahrnovat do něj hodnocení a plánování, musí být tyto části 
označení jako neveřejné.  

 

Máte nápad na zlepšení? 
 

- Pokud Vás během práce s aplikací PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ napadne jakýkoli námět 
pro zlepšení, bude nám velkou ctí, pokud ho s námi budete sdílet. Aplikace je tvořena 
učiteli především pro učitele a jejich žáky či studenty a bude tedy skvělé, když 
společnými silami její obsah i formu zlepšíme. 

- Formulář, kterým nás můžete pohodlně kontaktovat, najdete snadno na stránkách 
www.profesniportfolio.cz v dolní části obrazovky.  

- Klikněte na . Rozbalí se formulář, do něhož 
napíšete Vaše jméno, kontakt a text toho, co chcete autorům aplikace sdělit – 
pochvalu, kritiku, námět na zlepšení, cokoli. 

http://www.profesniportfolio.cz/
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- Dále je možné Váš námět poslat na mailovou adresu jiri.taufer@profesni.portfolio.cz.   

mailto:jiri.taufer@profesni.portfolio.cz
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PÁR RAD K TVORBĚ PROFESNÍHO PORTFOLIA 
 

- Při vytváření profesního portfolia nespěchejte, dopřejte si čas. Budete-li spěchat, na 
spoustu věcí zapomenete. 

- Na portfoliu ale pracujte průběžně. Kdykoli si na něco vzpomenete, prostě to tam 
připište. 

- Míru podrobnosti odhadněte podle své úvahy, ale stručnost je určitě lepší. 
- Profesní portfolio pravidelně, minimálně jednou ročně aktualizujte. Při té příležitosti 

změňte datum v části "Základní informace o portfoliu". 
- Nevytvářejte speciální dokumenty jenom kvůli portfoliu. 
- Nepište do portfolia úplně všechno. Něco je zajímavé jenom pro vás, něco je dokonce 

osobní. 
- Do portfolia patří nejenom vaše úspěchy, ale i úspěchy vašich žáků. 
- Nebojte se otevřeně komentovat úspěchy, ale i neúspěchy. Rozpoznaný a přiznaný 

neúspěch je velmi pozitivní nástroj k profesnímu rozvoji. 
- Nebojte se pochválit sami sebe.  

 Jára Cimrman – „Když se nepochválím sám, nikdo jiný to za mě neudělá!“ 


