
 

KARIÉRNÍ PORTFOLIO  
(doporučená struktura podle Career Designer vycházející z metodiky CHQ) 

 
doporučení:  

- v popisu buďte konkrétní jak nejvíce můžete (nejde o rozsah, ale primárně o fakta) 
- ke každé zkušenosti získané praxí či vzděláváním patří jakákoliv forma “důkazu” 
- důkaz může být URL odkaz, printscreen, fotka/video z akce, reference, ... 
- aktuální údaje v dané sekci patří vždy nahoru (stejně jako řadíme praxi/školy v CV) 
- portfolio doporučujeme dodat v podobně online dokumentu (Google dokument, online 

Word, osobní web… > cokoliv, co můžete i v budoucnu kdykoliv snadno aktualizovat)  
  
JEDNOTLIVÉ SEKCE PORTFOLIA 
 

OSOBNÍ ÚDAJE 
- jméno, příjmení, titul 
- odkaz na LinkedIn 
- kontaktní údaje 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH TOP 10 KOMPETENCÍ (CO UMÍM) 
- co (jaká kompetence) 
- proč (co jsou důkazy, že kompetencí disponuji) 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI JAKO ZAMĚSTNANEC 
- kdy (od - do) 
- pro koho (instituce zaměstnavatele) 
- moje role 
- popis zodpovědností ve vazbě na kompetence (co konkrétně umím…) 
- příloha ke každé pracovní zkušenosti: doložte odkazy, fotografiemi, scany 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI JAKO OSVČ / PODNIKATEL 
- kdy (od - do) 
- pro koho (instituce klienta, či jméno klienta) 
- moje role 
- popis zodpovědností ve vazbě na kompetence (co konkrétně umím…) 
- příloha ke každé pracovní zkušenosti: doložte odkazy, fotografiemi, scany 

AUTORSKÉ PRÁCE 
- kdy 
- co jsem napsal, vytvořil, … 
- kdo byl zadavatel 
- příloha ke každé autorské práci: doložte odkazy, fotografiemi, scany 

EXPERTNÍ ROLE 
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- kdy (od - do) 
- moje role (př. metodik, odborný garant, …) 
- kdo byl zadavatel 
- příloha ke každé expertní roli: doložte odkazy, fotografiemi, scany 

FORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
- kdy (od - do) 
- název školy 
- typ školy 
- co mi daná škola dala 
- příloha ke každé školení instituci: doložte odkazy, fotografiemi, scany 

NEFROMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
- kdy (od - do) 
- název kurzu / workshopu / školeni 
- název poskytovala kurzu / workshopu / školení 
- rozsah (v hodinách či dnech) 
- co mi dané vzdělání dalo, co jsem konkrétně naučila 
- příloha ke každému neformálnímu vzdělání: doložte odkazy, fotografiemi, scany 

INFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
- kdy (od - do) 
- název aktivity skrze, kterou jsem získal/a nějakou novou kompetenci, znalost 

(př. pořad v televizi, dobrovolná činnost, koníček, …) 
- název poskytovale 
- rozsah (v hodinách či dnech) 
- co mi dané vzdělání dalo, co jsem konkrétně naučila 
- příloha ke každému neformálnímu vzdělání: doložte odkazy, fotografiemi, scany 

VÝSLEDKY OSOBNOSTNÍCH TESTŮ (*nepovinné) 
- př. výsledky MBTI atp. 

REFERENCE, DOPORUČENÍ, ZPĚTNÉ VAZBY 
- od kolegů, nadřízených či klientů 
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