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Anotace v českém jazyce: 

Práce se zabývá problematikou uznávání výsledků předchozího učení, ukazuje 

její provázanost s evropským konceptem celoživotního učení i to, jak jsou 

uvedené postupy využívány v ČR. Koncept celoživotního učení vnímá jako 

hodnotný proces učení bez ohledu na to, kde je realizován (škola, práce, 

rodina), či v jakém věku učícího se je realizován (celoživotní učení). Uznávání 

výsledků předchozího učení umožňuje propojit výsledky učení získané 

v různém čase a v různých situacích; je proto pokládám za základní proces 

realizace konceptu celoživotního učení. 

Klíčová slova: 

Celoživotní učení; formální vzdělávání; informální učení; národní soustava 

kvalifikací; neformální vzdělávání; uznávání výsledků předchozího učení. 

Anotace v anglickém jazyce: 

The study deals with the recognition of prior learning. It shows how this 

measure is embedded in the European concept of lifelong learning (LLL) and 

desbribes the approach to its implementation in the Czech Republic. Within 

the LLL concept, learning is considered valuable irrespectively of its settings 

(school, work, family) and the age of learners (life-wide and lifelong learning). 

The recognition of prior learning enables for learners to have their learning 

outcomes formally recognised irrespectively of when, where and how they 

were acquired. It is, therefore, considered to be the fundamental in the 

process of making the LLL concept a reality. 
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1 Úvod 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou uznávání výsledků 

předchozího učení. Jedná se o problematiku, která je v českém kontextu 

poměrně nová, přesto však zahrnuje prvky, které se v ČR využívají, ovšem 

v jiném kontextu a s odlišnými cíli (jako příklad bychom mohli uvést vstupní 

pedagogickou diagnostiku). 

Uznávání výsledků předchozího učení vytváří novou možnost získání 

kvalifikace i stupně vzdělání. Zaměřuje se na hodnocení toho, co jednotlivec 

skutečně umí, ovládá; cesta, která jej k jeho znalostem a dovednostem 

dovedla, není důležitá. Uznávání může pomoci řadě obyvatel získat lepší 

pracovní uplatnění, možná i zvýšit úroveň formálního vzdělání. Uznávání ale 

také může určitým jednotlivcům pomoci překonat nechuť ke vzdělávání (jako 

organizované a většinou hromadné aktivitě), změnit jejich sebepojetí, zvýšit 

sebevědomí a následně změnit jejich životní cíle. 

Problematika uznávání je v diplomové práci zasazena do tzv. evropského 

konceptu celoživotního učení, který nahradil starší přístupy permanentního či 

periodického vzdělávání. Koncept celoživotního učení vnímá každé učení jako 

důležitou hodnotu, bez ohledu na to, v jakém prostředí a čase se učení 

realizuje. Zdůrazňuje proto aktivitu učícího se jednotlivce; důležitý je fakt, že 

se jednotlivec učí (bez ohledu na to, kde a kdy), vzdělávání - přes jeho 

nenahraditelnost - je pouze jedna z příležitostí (i když nejlépe promyšlená) 

k učení. Většinu toho, co umíme, jsme se nenaučili ve škole; toto tvrzení však 

neříká nic o tom, kde jsme se naučili to, co je pro náš život skutečně důležité. 

Ale, kdo ví, co je opravdu důležité? 

Koncept celoživotního učení samozřejmě nevznikl pouze proto, že EU 

chce mít více kvalifikované a vzdělané obyvatele, i když celoživotní učení je 

příležitostí k osobnostnímu i občanskému rozvoji každého. Vznikl především 

jako reakce na dobu, ve které žijeme; pro tu jsou charakteristické rychlé 



ekonomické, technologické a sociální změny, na které musí každý z nás 

reagovat. Očekávanou, podporovanou a společensky pozitivně přijímanou 

reakcí je učení: učíme se celý život, abychom jej mohli dobře a smysluplně 

prožít, učíme se, abychom si zajistili či udrželi práci. Nebo proto, abychom byli 

úspěšnější (finančně zdatnější, bohatší), získali lepší či lépe odměňovanou 

práci či vyšší vliv (moc) apod. Každý může mít a má k učení řadu svých 

motivací. 

Proměnlivá doba, ve které žijeme, a výkonově orientovaná společnost, 

která nás obklopuje, nás vedou k tomu, že se opravdu musíme učit po celý 

život. Přesto patří čeští dospělí - podle šetření Eurostatu1 - mezi ty, kteří se 

v rámci EU učí spíše méně. Uznávání může napomoci překonat i tento 

hendikep české populace. 

Cílem diplomové práce je charakterizovat současnou realizaci procesů 

uznávání v ČR, včetně limitů stávající legislativní úpravy; charakterizovat silné 

a slabé stránky dosud uplatňovaných přístupů. Práce se soustředí především 

na pedagogické aspekty uznávání, nezabývá se administrativními záležitostmi. 

V první části práce (kapitola 2 až 7) jsou charakterizovány a analyzovány 

vybrané evropské i české dokumenty týkající se oblasti celoživotního učení a 

procesů uznávání. 

Druhá část práce (kapitola 8) je věnována realizaci uznávání v českém 

kontextu. Legislativní opora uznávání je zajištěna zákonem č. 179/2006 Sb. o 

ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který je v práci analyzován 

tak, aby bylo možné popsat jeho silné a slabé stránky. Na základě analýzy 

Jediným srovnatelným indikátorem mezi členskými státy EU je účast na dalším vzdělávání, 
která je definována jako počet osob ve věku 25 až 64 let, které se vzdělávaly v posledních 
čtyřech týdnech před realizací šetření. Indikátor vztažený k celkové populaci dané věkové 
skupiny, se v ČR rovná 5,7 %, což je hodnota, kterou nelze považovat za dostatečnou míru 
participace na DV (průměr EU je 9,7 %ý . Zdroj: Strukturální ukazatele a statistiky v oblasti 
dalšího vzdělávání: Celoživotní učení - procento populace ve věku 25 až 64 let účastnících 
se vzdělávání a školení, [online]. Dostupné z URL: 
httg.://www.msmt.cz/uploads/adult education/Statistiky DV.pdf 

http://www.msmt.cz/uploads/adult


vybraných materiálů2 systémových projektů Národní soustava kvalifikací (NSK) 

a Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol 

poskytujících vzdělávací služby dospělým (UNIV) jsou popsány kroky vedoucí 

k implementaci procesů uznávání v ČR. V této části práce bylo využito také 

informací získaných v rozhovorech s pracovníky podílejícími se na realizaci 

uvedených projektů. 

V závěru práce (kapitola 9) jsou charakterizovány slabé a silné stránky 

současného konceptu uznávání v ČR a doporučení pro jeho další realizaci. 

Ukázky těchto materiálů jsou uvedeny v přílohách práce. 



2 Celoživotní učení v evropských dokumentech 

Ve druhé polovině 90. let minulého století se v evropských materiálech 

týkajících se vzdělávací politiky začal objevovat termín celoživotního učení. 

Jeho obsah navazoval a svým způsobem zastřešoval koncepty vytvářené v 60. 

a 70. letech 20. století v mezinárodních organizacích typu UNESCO, OECD3, 

Rada Evropy4. Tyto koncepty celoživotního vzdělávání se zaměřovaly 

především na problematiku zpřístupnění vzdělání všem a odstranění 

diskriminace ve vzdělávání; vzdělávání bylo chápáno jako cesta sociálního a 

kulturního rozvoje společnosti. Jedním z impulsů k úvahám o celoživotním 

vzdělávání tehdy byly i studentské demonstrace v roce 1968. 

Koncept permanentního vzdělávání5 se zaměřoval zejména na rovnost 

vzdělávacích příležitostí. Přístupy vytvořené v rámci Mezinárodní komise pro 

rozvoj vzdělávání UNESCO6, kterou vletech 1968 a 1969 vedl francouzský 

ministr vzdělávání Edgar Faere, požadovaly právo pro každého na vzdělávání 

v průběhu celého života a skutečnou demokratizaci vzdělávání; cílem 

celoživotního vzdělávání měla být kultivace osobnosti vzdělávajících se. 

OECD7 se ve svých přístupech snažila, aby vzdělávání nebylo vnímáno 

Pouze jako počáteční vzdělávání soustředěné do období dětství a dospívání, 

ale aby se objevovalo v celém průběhu života jednotlivce. Své pojetí vyjádřilo 

OECD: „Periodické vzdělávání je komplexní vzdělávací strategie pro veškeré 

vzdělávání navazující na povinné, resp. základní vzdělávání, přičemž jeho 

základním rysem je rozložení vzdělávání do celého času života jednotlivce 

Přestože OECD i UNESCO jsou celosvětové organizace fakt, že sídlí v Evropě, výrazně 

4 ovlivňuje evropské myšlení a vzdělávací politiku. 

5 MŠMT Strategie celoživotního učení. Praha 2007, s. 10 
tamtéž, s. 10 
tamtéž, s. 10 
tamtéž, s. 10 



periodickým způsobem, tj. tak, že se střídá s jinými formami aktivního života, 

především s prací, ale též s volným časem a důchodem." 8 

Koncept celoživotního učení uplatňovaný v dnešní době vznikal v 90. 

letech minulého století a navázal na výše uvedené přístupy, které inovoval tak, 

aby více odpovídaly potřebám současné společnosti. 

Přestože v Bílé knize o vzdělávání a odborné přípravě: Vyučování a 

učení - cesta k učící se společnosti9, kterou Evropská komise vydala roce v 

1995, byla jasně deklarována klíčová role celoživotního učení pro rozvoj států 

Evropské unie i unie jako celku, nezmiňuje tento dokument explicitně 

vzdělávání dospělých10. Důraz je kladen na vytváření široké poznatkové 

základny a uplatnitelnost jednotlivce na trhu práce. Proto je třeba nejen 

umožnit jednotlivcům získávat nové dovednosti (např. v oblasti ICT), ale i 

usilovat o sbližování škol a zaměstnavatelů, podporovat oblast učňovské 

přípravy, vytvářet příležitosti tzv. druhé šance (pro jednotlivce, kteří nezískali 

kvalifikaci, nedokončili vzdělávání). Na podporu zahájení veřejné diskuse o 

vzdělávání a jeho systémech, které musí být připraveny na nové společenské 

nároky, byl rok 1996 vyhlášen Evropskou komisí rokem celoživotního učení. 

V tomto roce také byl OECD zveřejněn materiál Celoživotní učení pro 

všechny11, ve kterém je vzdělávání ve školském i neškolském sektoru chápáno 

jako propojený celek, který jednotlivcům umožňuje získávání kvalifikací 

různými cestami, a to v průběhu celého života jednotlivce. Pro celoživotní 

učení jsou charakteristické vazby mezi učením a prací, pro ně se jako 

podstatná ukazuje spolupráce se sociálními partnery. 

8 tamtéž, s. 10 
9 Bila kniha Vyučování a učení: Cesta k učící se společnosti. Praha, Učitelské 

noviny-Gnosis 1997. 

POL, M., HLOUŠKOVÁ, L. Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v politických 
dokumentech. IN RABUŠIC, L, RABUŠICOVÁ, M. (Ed.) Učíme se po celý život? O vzdělávání 

n dospělých i/ ČR. Brno: MU, 2008. s. 10 

Celoživotní učení pro všechny. Praha, Učitelské noviny-Gnosis 1997. 



V dokumentu Na cestě k Evropě vědění12 z roku 1997 byl 

charakterizován evropský vzdělávací prostor jako otevřený, dynamický, 

podporující rozvoj zaměstnanosti i vědění. 

V dokumentech 90. let je celoživotní učení charakterizováno jako 

skutečně celoživotní proces, který je realizován nejen ve školním prostředí, ale 

i mimo něj a jehož výsledky by měly být propojeny, aby jednotlivec mohl 

v průběhu svého života získávat potřebné kvalifikace. Nově je vzdělávání 

výrazně spojováno se zaměstnaností, jedním z jeho cílů je zaměstnatelnost 

jednotlivce. Proto je důležitá spolupráce se zaměstnavateli a sociálními 

partnery (např. komory, svazy zaměstnavatelů či zaměstnanců apod.) stejně 

jako koordinace postupu v různých resortech a jejich společná odpovědnost za 

rozvoj celoživotního učení. Výše uvedené však neznamená, vzdělávání není 

chápáno jako prostředkem rozvoje jednotlivce a jeho obecné kultivace. 

Vzdělávací politika Evropské unie je na začátku 21. století určena 

především tzv. Lisabonskou strategií13, která byla schválena v březnu 2000. 

Jejím základním cílem je přetvořit Evropu v nejvíce dynamickou a nejvíce 

konkurence schopnou ekonomiku světa, která bude založena na znalostech, 

bude zajišťovat trvalý hospodářský růst, vytvářet dostatek pracovních míst a 

tak posilovat sociální soudržnost. Prostředkem k naplňování uvedených 

velkých cílů má být celoživotní učení. Lisabonská strategie byla dále 

rozpracována a konkretizována v řadě dalších strategických dokumentů EU 

(např. Stockholm 2001; Barcelona 2002). 

Pro oblast odborného vzdělávání a přípravy je důležitý tzv. Kodaňský 

proces14, který konkretizuje cíle Lisabonské strategie pro oblast odborného 

vzdělávání. Mezi priority patří podpora transparentnosti a uznávání kvalifikací, 

společné principy pro uznávání výsledků neformálního vzdělávání a 

informálního učení, společná kritéria pro zajišťování kvality, vývoj 

13 Towards a Europe of Knowledge. Brussels: European Commission, 1997. 
Schválena na zasedání Evropské rady. 
Kodaňská deklarace byla schválena v listopadu 2002. 



kvalifikačních rámců/úrovní kvalifikací a příprava kreditového systému pro 

odborné vzdělávání. Další specifikace úkolů pro odborné vzdělávání je součástí 

Maastrichtského komuniké15, které klade důraz na přípravu evropského 

rámce kvalifikací (EQF), kreditového systému pro odborné vzdělávání (ECVET) 

a rozšiřování evropské spolupráce v uvedeném sektoru vzdělávání. 

Pro oblasti vysokého školství má zásadní úlohu tzv. Boloňský proces16, 

který se zaměřuje na vytváření evropského prostoru vysokoškolského 

vzdělávání. Jedná se např. o podporu spolupráce v oblasti uznávání dokladů a 

využívání evropského kreditového systému (ECTS), bezplatného vydávání 

dodatků k diplomu, zajišťování kvality a přípravu kvalifikačních rámců pro 

evropský vysokoškolský prostor. 

Přestože se celoživotní učení v různých podobách a v různé míře 

objevuje ve výše uvedených dokumentech, jsou na evropské úrovni postupně 

vytvořeny dokumenty vztahující se cíleně právě na oblast celoživotního učení. 

Prvním z těchto dokumentů bylo v roce 2000 Memorandum o celoživotním 

ucem , které přineslo 6 tzv. myšlenek (problémových okruhů): 

• nové základní dovednosti pro všechny (zajištění neustálého přístupu 

všech k učení pro získávání a obnovu dovedností); 

• více investic do lidských zdrojů (nejvýznamnějším bohatstvím Evropy 

jsou její obyvatelé, proto je nutné investovat do jejich rozvoje); 

• inovace vyučování a učení (vyhledávat a rozšiřovat do praxe účinné 

metody pro vyučování a učení pro celoživotní učení a učení v celé šíři 

života); 

• oceňovat učení (zlepšit pojetí a hodnocení účasti na vzdělávání a 

výsledků učení, včetně neformálního vzdělávání a informálního učení); 

• přehodnotit poradenství (zajistit kvalitní kariérové poradenství 

v průběhu celého života); 

^ Schváleno v prosinci 2004. 

17 Boloňská deklarace schválena v červnu 1999. 

Memorandum o celoživotním učení. Praha: MŠMT, 2001. 



• přiblížit učení domovu (zajistit dostupnost vzdělávání a učení, využívání 

IKT při učení). 

Na Memorandum navázal již v roce 2001dokument Making a European 

area of lifelong learning a reality, který definuje základní cíle celoživotního 

učení18: 

• osobní rozvoj jednotlivce; 

• aktivní občanství; 

• sociální inkluze; 

• zaměstnanost. 

V dokumentu je dále definováno celoživotní učení, které zahrnuje 

formální i neformální vzdělávání stejně jako informální učení. Je zde 

zdůrazněna role učícího se jednotlivce, rovné příležitostí, kvalita vzdělávání. Je 

ukázána potřeba otevřenějších vzdělávacích systémů, které umožní vytvářet 

individuální vzdělávací dráhy podle potřeb a zájmů jednotlivců. Prioritní 

oblasti, na které se mají jednotlivé země při rozvoji celoživotního učení 

soustředit, navazují na klíčové myšlenky Memoranda o celoživotním učení: 

• uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, 

uznávání certifikátů a diplomů; 

• poskytování poradenství a informací (celoživotní kariérové poradenství 

a jeho informační základna); 

• zvyšovat časové a finanční investice do vzdělávání; 

• podpora měst, regionů a podniků, aby se staly místy učení jednotlivců 

(učící se organizace); 

• rozvoj základních dovedností pro všechny občany po celý život; 

• podpora inovativní pedagogiky s důrazem na rozvoj kompetencí, 

nikoliv pouze získávání vědomostí, včetně nové role učitelů. 

Strategie celoživotního učení. Praha: MŠMT, 2007, s. 16 



Dalším významným materiálem, který se tentokrát vyjadřoval ke 

konkrétnímu naplňování celoživotního učení v členských zemích, byl 

Implementing lifelong leasing strategies in Europe: Progress report on the 

follow-up to the Council resolution of 2002 on lifelong learning. Ukázalo se, 

že řadě členských zemí nečiní problém přihlásit se k deklaracím týkajícím se 

celoživotního učení, avšak jejich skutečné naplňování je spojeno s řadou 

obtíží. V některých státech není pro celoživotní učení vytvořen legislativní 

rámec, odpovědnost za rozvoj celoživotního učení leží na různých 

ministerstvech či jiných úřadech, které spolu ne vždy spolupracují. Zajímavou 

část materiálu tvoří typologie koncepcí celoživotního učení uplatňované 

v členských zemích19: 

• „od kolébky do zralého věku", tj. velmi rozvinutá kultura celoživotního 

učení, která je provázená vysokou účastí učících se a je zaměřena nejen 

na přípravu na profesi, ale nedílnou součástí je i osobní rozvoj učících 

se, zájmové vzdělávání i vzdělávání podporující rozvoj občanské 

společnosti; 

• v přístupu zaměřeném na zaměstnatelnost další vzdělávání navazuje 

na solidní počáteční vzdělávání, které se postupně přizpůsobuje 

měnícím se požadavkům a využívá cílené a promyšlené spolupráce 

s výrobním i veřejným sektorem, profesní příprava je podpořena 

legislativně zakotveným právem na volno na vzdělávání, naopak snaha 

o osobnostní rozvoj je vnímána jako soukromá záležitost jednotlivce; 

• přístup založený na modernizaci společnosti a ekonomiky se projevuje 

snahou o změnu tradičního vnímání rozdělení života na učení - práce -

důchod; 

• přístup orientovaný na sociální inkluzi, který je významně 

podporovaný veřejnými orgány, se zabývá především těmi, jejichž 

příprava nedosáhla odpovídajících výsledků (zejména snaha, aby řádně 

dokončili své základní vzdělávání). 

19 Strategie celoživotního učení. Praha: MŠMT, 2007, s. 17-18 



I další evropské materiály poukazují na rozdílné přístupy a rozdílnou 

rychlost naplňování stanovených cílů evropské vzdělávací politiky v oblasti 

celoživotního učení v jednotlivých státech. Důležité je, že evropské dokumenty 

vždy připisují vzdělávání a odborné přípravě důležitou roli nejen z hlediska 

zaměstnanosti, ale i v sociální oblasti, protože vzdělávání podporuje solidaritu 

a rovné příležitosti. 

Další hodnotící zpráva o rozvoji celoživotního učení v členských zemích 

byla zpracovávána v průběhu roku 2008; její výsledky zatím nejsou k dispozici. 

Zdá se, že Evropská unie věnuje celoživotnímu učení vysokou pozornost; 

chápe jej nejen jako prostředek vedoucí k podpoře zaměstnatelnosti obyvatel 

jednotlivých členských zemí, zvyšování výsledků ekonomiky a rozvoje znalostní 

společnosti, ale i jako nástroj obecné kultivace jednotlivců, který má současně 

významný vliv na sociální soudržnost a rozvoj občanské společnosti. 

Potřeba rozvoje celoživotního učení vznikla v souvislosti se sociálním a 

ekonomickým rozvojem společnosti. Poukazováno je především na 3 faktory: 

• rychlost probíhajících sociálních změn; 

• zastarávání celé řady tradičních zaměstnání; 

• proměny hodnotových systémů - stále více lidí si uvědomuje, že prožít 

bohatý život je možné pouze tehdy, když se podaří maximalizovat jejich 

20 
individuální potenciality. 

Důraz kladený na rozvoj celoživotního učení se zvyšuje spolu s rozvojem 

společnosti vědění; takto je označována společnost, ve které se klíčovým 

prvkem produkce stávají znalosti a informace, ve které se zvyšuje výroba 

relativně málo náročná na suroviny, ale vyžadující rozsáhlé znalosti21. Místo 

RABUŠIC, L, RABUŠICOVÁ, M. Teoretický kontext a metodologická východiska. In RABUŠIC, L., 
RABUŠICOVÁ, M. Učíme se po celý život O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: MU, 
2008. s. 26 

VESELÝ, A. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, 2004, č. 4, s. 434. 



ce lož ivotn ího učení v různých teoret ických koncep tech ukazuje na s chématu 

M . Rabuš i cová 2 2 (viz obr. 2.1). 

22 RABUŠICOVÁ, M. Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učem ln Stud/a 

paedagogica. Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního ucen,. Sborn.k prán F.lozof.cke 

fakulty brněnské univerzity, U 11, roč. 2006, s. 15 



KONCEPT SPOLEČNOSTI VĚDĚNÍ 

Vyjadřuje klíčové principy fungování společnosti a směr dalšího vývoje 

současného typu společnosti. 

C í lové koncepty 

Koncept 

CELOŽIVOTNÍ 

ZAMĚSTNATELNOSTI 

Tyto tři koncepty mohou být vzhledem k prvnímu (koncept společnosti vědění) 
chápány jako cíle, k nimž se směřuje v kontextu fungování a směru vývoje společnosti. 
Všechny tři vznikají na úrovni sociální politiky státu. Koncept celoživotního učení lze 
vidět jako nadřazený, protože směřuje jak k celoživotní zaměstnatelnosti, tak 
k aktivnímu občanství. Důležité je, že tyto cílové koncepty představují kontinuální 
proces a nikoli dosažený nebo snadno dosažitelný stav a že všechny v sobě zahrnují 
osobní rozvoj člověka. 

Prostředky k dosažení cílových konceptů 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

KOMUNITNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Uvedené prostředky mají společné to, že k dosažení cílových konceptů využívají 
principů pedagogické práce (někdo rozvíjí, někdo vzdělává), která ale současně a 
snad především pracuje s motivací, zájmem, aktivitou, samostatností a 
zodpovědností účastníků. 

Obr. 2.1 celoživotní učení v rámci konceptu společnosti vědění 



3 Celoživotní učení v České republice 

Uvědomuji si, že následující text plně nekoresponduje s částí, která je 

věnována konceptu celoživotního učení v evropských dokumentech. Protože 

však českých národních dokumentů týkajících se uvedené problematiky není 

mnoho, využil jsem příležitosti charakterizovat vývoj vzdělávání dospělých na 

našem území v širším pohledu. 

V 1. polovině 19. století, v období, které nazýváme první fází národního 

obrození, tedy v době, ve které se začal konstituovat novodobý český národ, 

vznikaly některé odborné školy. Vznikaly právě z kurzů, které bychom dnes 

mohli chápat jako vzdělávání dospělých. Kurzy byly organizovány českými 

vlastenci, kteří chtěli více vzdělat především ty příslušníky českého národa, 

kterým se dostávalo pouze zcela základního vzdělání (tzv. trivia - tzn. čtení, 

psaní, počítání) v triviálních školách. Uvedené kurzy se netýkaly znalostí 

českého jazyka či českých dějin, ale byly zaměřené velmi prakticky tak, aby se 

zvýšila - řečeno dnešními slovy - uplatnitelnost tehdejších řemeslníků a 

dělníků na trhu práce. Z těchto kurzů později vznikaly první odborné školy, 

které byly ve svých počátcích pouze večerní či nedělní - tedy opět zaměřeny 

na vzděláváni dospělých. České vzdělávání dospělých té doby výrazně 

akcentovalo reálné, praktické potřeby a současně usilovalo o kulturní a 

politickou emancipaci. Do stejného období spadají i počátky kurzů, jejichž 

cílem bylo zpřístupnit vyšší či odborné vzdělání ženám. Faktické zpřístupnění 

vyššího, tj. úplného střeaního vzdělání ženám však trvalo výrazně déle než 

vytvoření odborných škol. 

I ve druhé polovině 19. století byly rozvíjeny snahy o vzdělávání lidových 

vrstev. Pokud to umožňovala politická situace, pracovaly na území českých 

zemí nejrůznější spolky, z nichž řada plnila i vzdělávací funkci - např. Osvěta, 

spolek pro veřejné přednášky. Aktivní byla i Katolická akademie (1875) či 



Dělnická akademie (1899)23. Na konci 19. století byly rozvíjeny i tzv. univerzitní 

extenze, tedy přednášky či lépe přednáškové cykly pro veřejnost, které 

zajišťovali univerzitní učitelé. Mezi propagátory a realizátory univerzitních 

extenzí patřil i profesor Masaryk, pozdější první prezident Československé 

republiky. Ten programově usiloval o popularizaci vědění a demokratizaci 

vzdělávání, které mělo především poskytovat orientaci ve světě, mělo 

reagovat na potřeby reality a mělo být dostupné. Dostupnost vzdělání byla 

podle Masaryka jednou z podmínek demokracie. 

Činnost vzdělávacích spolků, akademií i jednotlivců byla bohatě 

zúročena po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. 

Tehdejší vláda si byla vědoma důležitosti vzdělání obyvatelstva, a proto se 

rozhodla neponechat vzdělávání dospělých pouze na dobré vůli aktivních 

jedinců, ať už jimi byly nejrůznější organizace či spolky; rozhodla se řešit oblast 

vzdělávání dospělých zákonem. Stát rozšířil a přetvořil soustavu vyšších 

lidových škol, které se staly institucionální základnou systematického lidového 

vzdělávání na úrovni měšťanské nebo střední školy. Úroveň těchto škol byla 

vynikající, vzdělávání bylo pro nemajetné bezplatné, vyjma odborných nebo 

praktických kurzů. Celý provoz těchto institucí financoval stát, který nevnímal 

vzdělání jako zboží, ale jako národní statek.24 Již v té době byly u nás 

organizovány školy pro nezaměstnané, které musel navštěvovat každý, kdo 

pobíral podporu v nezaměstnanosti.25 Za zmínku stojí i rozvoj podnikového 

vzdělávání, který byl propracován zejména v Baťových závodech. 

Rozvoj dalšího vzdělávání, stejně jako reforma a demokratizace 

školského systému, byla zastavena válkou. Téměř 100 let se vyvíjející soustava 

vzdělávacích institucí byla rozvrácena a po válce nedošlo k její obnově 

v původním duchu. Naopak byla na celém území republiky vytvářena osvětová 

23 v 

VYMAZAL,J. České vzdělávání dospělých ve světle tradice a při pohledu do budoucnosti. In 
Beneš a kol. Idea vzdělávání v současné době. Eurorex Bohemia, Praha 2002, s. 94-95 

24 tamtéž, s. 96-97 
tamtéž, s. 97 



zařízení, která z velké míry sloužila politické indoktrinaci.26 K určitému 

politickému uvolnění došlo až v 60. letech 20. století, tehdy se u nás začala na 

vysokých školách formovat první pracoviště zaměřená na otázky vzdělávání 

dospělých, konstituovala se samostatná vědní disciplína andragogika, která 

zkoumá společenský jev - výchovu a vzdělávání dospělých. Po sovětské invazi 

v roce 1968 však zase slibně se rozvíjející disciplína začala skomírat. Aktivity se 

přenesly na pole podnikového vzdělávání, které bylo důležité z hlediska 

ekonomiky, a proto méně spjaté s ideologií. Řada resortů vybudovala v té 

době své resortní instituty, ve kterých často pracovali ti, kteří nadále nesměli 

z politických důvodů působit na vysokých školách. 

Po roce 1989 byla situace opět komplikovaná - pro mnoho lidí byly 

organizace pracující v oblasti vzdělávání dospělých zbytečné a 

zkompromitované. Mnoho vzdělávacích institucí bylo zrušeno, vybavená 

zařízení byla ztracena - podniky se jich jako „nepotřebných" zbavovaly. Je to 

snad vzhledem k době pochopitelné, ale zcela jistě nepromyšlené a z dnešního 

pohledu až hloupé. 

Nedomyšlenost tohoto počínání se brzy ukázala, v souvislostí 

s ekonomickou transformací vznikla široká potřeba rekvalifikace velké počtu 

pracovníků, stejně tak stoupal zájem o zvyšování kvalifikace a nároky na 

manažerské vzdělání. Rozvoj IKT vyvolával potřebu realizovat vzdělávání 

dospělých v této oblasti, výrazně se změnily potřeby v oblasti jazykového 

vybavení jedinců atd. Ve vzdělávání dospělých se objevila řada soukromých 

subjektů (včetně zahraničních), postupně se k němu - byť v omezené míře 

začaly navracet vysoké školy. 

Postupně se problematika celoživotního učení začala stávat i tématem 

vzdělávací politiky v ČR, k tomu zajisté přispěla i snaha zapojit se do dění v EU. 

Prvním materiálem, který byl otázkám celoživotního učení věnován a který 

posléze přijala vláda ČR, byla Strategie rozvoje lidských zdrojů (2003). Na 

26 tamtéž, s. 99 



zpracování Strategie se podílela řada odborníků pod vedením Národního 

vzdělávacího fondu27, materiál reagoval především na Memorandum o 

celoživotním učení. 

Členství ČR v EU má své pozitivní dopady na problematiku celoživotního 

učení. Přestože oblast vzdělávání není EU přímo regulována, je vždy věcí 

rozhodnutí každého jednotlivého státu, vede sledování změn a pokroku 

v jednotlivých členských zemích, stejně jako studium dokumentů Generálního 

ředitelství pro vzdělávání a kulturu (General Directorate Education and 

Culture DG EAC) k promýšlení a následným změnám uvedené problematiky i u 

nás. V souvislosti s přípravou evropského rámce kvalifikací začala vznikat 

národní soustava kvalifikací, legislativní oporou pro její vznik byl zákon o 

ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání - zákon číslo 179/ 2006 Sb. 

Zákon, který původně chtěl řešit celou oblast dalšího vzdělávání, byl postupně 

zúžen na problematiku uznávání a přípravy Národní soustavy kvalifikací. 

Souhrnné řešení dalšího vzdělávání, a tedy i celoživotního učení, jehož je další 

vzdělávání podstatnou součástí, je dlouhodobou záležitostí. 

V roce 2007 přijala ČR Strategii celoživotního učení, dokument, který 

nejen vymezuje pojetí celoživotního učení a základní pojmy vztahující se 

k němu, ale v návaznosti na analytickou část vytyčuje 7 strategických směrů 

rozvoje celoživotního učení v ČR: 

1. uznávání, prostupnost; 

2. rovný přístup; 

3. funkční gramotnost; 

4. sociální partnerství; 

5. stimulace poptávky; 

6. kvalita; 

27 Národní vzdělávací fond, o.p.s. je společností zabývající se mimo jiné otázkami vzdělávání 
dospělých, popř. odborného vzdělávání; úzce spolupracuje především s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. 



7. poradenství. 

Ke každému směru navrhuje příslušná opatření, a to ve struktuře: 

• počáteční vzdělávání; 

• terciární vzdělávání; 

• další vzdělávání. 

V roce 2008 byla jednotlivá opatření navržená ve Strategii dále 

rozpracována v tzv. Implementačním plánu, který byl přijat vládou ČR. 

Jak tedy u nás vypadá oblast vzdělávání dospělých v současné době? Na 

vzdělávání dospělých se podílí řada institucí - soukromé vzdělávací firmy, 

vysoké školy i střední a vyšší školy, dobrovolnické organizace. Množství těchto 

subjektů je v jednotlivých regionech různé, nejvíce je jich pochopitelně 

soustředěno ve velkých městech. Dostupnost vzdělávání pro dospělé i jeho 

kvalita je diskutabilní. Pouze v oblasti rekvalifikací je nutná tzv. akreditace 

kurzu, která však nezajišťuje kvalitu kurzu, slouží pouze jako vodítko pro úřady 

práce, které neakreditované kurzy nemohou hradit ze svých prostředků. 

Z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) byly v uplynulém období 

čerpání realizovány projekty např. s cílem řešit problematiku kvality dalšího 

vzdělávání; nyní jde o to, zda tyto návrhy budou realizovány. 

Z prostředků ESF byly také v rámci Operačního programu Rozvoj lidských 

zdrojů (OP RLZ) hrazeny projekty jejichž cílem byla příprava Národní soustavy 

kvalifikací a pilotní ověřování procesů uznávání výsledků předchozího učení. 

Jedná se o projekty Národní soustava kvalifikací (NSK) a Uznávání výsledků 

neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících 

vzdělávací služby dospělým (UNIV). Oba tyto projekty by v odpovídajících 

modifikacích měly pokračovat i v dalším období čerpání a měly by být hrazeny 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) jejich 

úspěšná realizace by významně přispěla k rozvoji konceptu celoživotního učení 

v ČR. 



4 Koncept celoživotního učení 

Ve výše uvedeném textu jsou charakterizovány vybrané základní 

dokumenty vzdělávací politiky Evropské unie a České republiky, které se 

vztahují k problematice celoživotního učení. V textu je často užito sousloví 

koncept celoživotního učení, ale jeho obsah není jednoznačně specifikován, 

jsou pouze naznačeny cíle a oblasti, které s konceptem celoživotního učení 

souvisejí. 

Současný evropský koncept celoživotního přesunuje důraz od vzdělávání 

(jako záměrného a řízeného procesu s předem stanovenými cíli) k učení, které 

chápe jako přirozenou součást existence člověka, jako proces probíhající po 

celý život jednotlivce (proto LLL = lifelong learning) a v celé šíři života 

jednotlivce (proto LWL = lifewide learning). Za učení jsou považovány všechny 

aktivity, které rozvíjejí jednotlivcovy znalosti, dovednosti či kompetence 

(způsobilosti) a směřují jak k jeho lepší uplatnitelnosti na trhu práce, tak k jeho 

osobnímu, občanskému a sociálnímu rozvoji28. 

V dokumentech evropské vzdělávací politiky byly nově vyčleněny tři 

základní formy učení: 

• formální učení či vzdělávání; 

• neformální učení či vzdělávání; 

• informální učení. 

Výsledky učení realizovaného uvedenými formami mohou být za 

určitých podmínek ekvivalentní (tedy ne totožné, ale stejně hodnotné). Proto 

je třeba vytvořit podmínky (tj. procesy, postupy, legislativu ad.), které umožní 

uznávat ekvivalenci výsledků různých forem učení. 

MARINKOVÁ, H., STRETTI, M. Formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení: 
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Z toho, že koncept celoživotního učení neomezuje učení (vzdělávání) 

pouze na školní přípravu a jí odpovídající věk, ale předpokládá, že se 

jednotlivec bude vzdělávat v nejrůznějších obdobích svého života, vyplývají 

také určité důsledky pro počáteční vzdělávání. To nemá nadále pouze 

zajišťovat osvojení vymezených znalostí a dovedností, ale má také rozvíjet 

dovednosti potřebné pro celoživotní učení, motivovat k němu a vést 

k odpovědnosti za vlastní celoživotní vzdělávání a učení. 

V zásadě koncept celoživotního učení usiluje o to, aby se mohl učit 

kdokoliv a kdykoliv v průběhu celého svého života, aby si každý mohl najít 

vlastní vzdělávací (učební) cestu a mohl ji v průběhu života měnit tak, aby co 

nejvíce odpovídala jeho schopnostem a potřebám. Celoživotní učení však 

směřuje nejen k osobnímu rozvoji jednotlivce a jeho uplatnitelnosti na trhu 

práce, ale také k podpoře sociální soudržnosti společnosti a k rozvoji 

občanských dovedností. 

Formálním učením či vzděláváním se rozumí takové vzdělávání, které 

účastník absolvuje zpravidla ve školských zařízeních a které vždy vede 

k dosažení určitého stupně vzdělání doloženého formálně, tj. oficiálně 

uznávaným certifikátem (vysvědčením, diplomem apod.) se zpravidla 

celospolečenskou platností. Do formálního učení se zahrnují všechny jeho 

řádné formy (tj. nejen denní, ale kupř. i distanční studium), a to nezávisle na 

věku učícího se. FU probíhá organizovaně a strukturovaně (z hlediska cílů, 

prostředků a času), jedná se o učení řízené. Formální učení je z hlediska toho, 

kdo se učí, záměrnou činností.29 

Neformální učení či vzdělávání je zaměřeno na získání takových znalostí 

a dovedností, které jeho účastníkovi mohou pomoci zlepšit si možnosti 

uplatnění na trhu práce a prohloubit dosavadní i získat nové osobní znalosti a 

dovednosti. Patří sem např. kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, 

rekvalifikační kurzy neposkytující stupeň vzdělání, ale také krátkodobá školení 

29 » w 
tamtez 



a přednášky. Nutnou podmínkou pro zařazení k této formě vzdělávání je 

(prezenční či distanční) vedení a hodnocení účastníkova učení se odborným 

lektorem či učitelem. Výsledky nebývají vždy, ale mohou být osvědčovány i 

různými certifikáty. Ty však zde, i pokud jsou oficiální, nemají platnost 

certifikátů z formálního učení (kupř. různé řidičské průkazy) a neposkytují 

stupeň vzdělání. Neformální učení je z hlediska toho, kdo se učí, učením 

záměrným.30 

Informální učení zahrnuje sebevzdělávání a jiné učení, které není 

vedeno a hodnoceno lektorem a při němž učící se nemá možnost nechat si 

prověřit nabyté znalosti a dovednosti (např. televizní jazykové kurzy). 

Informální učení zahrnuje i bezděčné učení spjaté s činnostmi v každodenním 

životě - s prací, rodinou nebo s aktivitami ve volném čase. Výsledky zde 

samozřejmě nejsou osvědčovány certifikáty. Informální učení není ani 

organizované ani strukturované (co do cílů, času a prostředků); z hlediska 

toho, kdo se učí, je většinou nezáměrné. IFU je někdy označováno jako učení 

bezděčné, neinstitucionální.31 

Základní znaky formálního, neformálního a informálního učení jsou 

uvedeny v tabulce 4.1. 

STUPEŇ 

VZDĚLÁNÍ 

VZDĚLÁVACÍ 

INSTITUCE 

CHARAKTERISTIKA Z 

POHLEDU UČÍCÍHO SE 

FORMÁLNÍ ANO ANO Řízené, záměrné 

NEFORMÁLNÍ NE ANO Řízené, záměrné 

INFORMÁLNÍ NE NE Především 

nezáměrné, 

bezděčné, 

zkušenostní 

Tabulka 4.1 Srovnání znaků formálního, neformálního a informálního učení 

Vztahy mezi uvedenými formami učení jsou znázorněny na obrázku č. 

4.1; uvedené formy totiž v reálném životě nestojí vedle sebe, ale prolínají se, 

30 . 
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vzájemně se ovlivňují a doplňují. Nejširší je informální učení, které nás provází 

prakticky od narození (možná již před ním), realizuje se ve všech prostředích, 

tedy i ve školním prostředí, kdy tvoří neplánovanou a někdy i nechtěnou 

součást výuky a pobytu ve školním prostředí vůbec. (Nechtěnou součástí učení 

se žáků ve školním prostředí je např. osvojení si nevhodných výrazů, 

dovednosti opisovat, podvádět apod. Naopak část výsledků informálního 

učení se žáků ve školním prostředí je často prezentována jako výsledek práce 

pedagoga). 

Informálně se učíme všude a stále - doma, ve škole, při sportu, 

s kamarády i v zaměstnání. Mnoho znalostí a dovedností získáváme i v rámci 

neformálního vzdělávání, od dětského věku, kdy se jedná např. o návštěvy 

kroužků, zapojení do práce dětských organizací, výuku cizích jazyků, autoškolu, 

taneční ad., v dospělosti pak následuje účast na nejrůznějších „školeních" a 

kurzech v zaměstnání, ale i mimo něj (často opět jazyky, kurzy spojené 

s koníčky apod.), v seniorském věku se jedná často o kurzy zaměřené na péči o 

vlastní zdraví, o účast v kurzech univerzity či akademie 3. věku. Nedílnou 

součástí všech kurzů neformálního vzdělávání je i informální učení každého 

účastníka. 



Informální učení - bývá nesoustavné a příležitostné, často mívá 
neintencionální povahu (samovolné, bezděčné učení se) 

Neformální vzdělávání mívá pouze neformální 
společenské uznání (de facto), obdobně jako u 
formálního vzdělávání se jedná 

Formální vzdělávání: 
bývá stanoveno jako povinné, 
jeho výstupy mívají 
celospolečenskou platnost; 
jedná se o intencionálni a 
soustavné vzdělávání 
v celospolečenském měřítku 

o intencionálni a tím i více či méně soustavné 

vzdělávání 

Obr. 4.1 Vztah informálního, neformální a formálního učení32 
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5 Uznávání výsledků předchozího učení 

Základním mechanismem, který vede ke skutečnému naplňování 

konceptu celoživotního učení, je uznávání výsledků předchozího učení. 

Uznávání výsledků předchozího učení je postup, který umožňuje propojení 

výsledků učení, kterých jednotlivec dosáhl v různých obdobích svého života 

(LLL) a v nejrůznějších životních situacích a prostředích (LWL). Mechanismu 

uznávání výsledků předchozího učení umožňuje ověřit a zhodnotit 

kompetence, znalosti a dovednosti získané ve škole a v různých kurzech, ale i 

na pracovišti, na základě životních zkušeností. 

Základní idea uznávání výsledků předchozího učení je velmi jednoduchá 

- vytvořit takové podmínky, které umožní ohodnotit a uznat, tedy formálně 

certifikovat, dosud neuznané výsledky učení se, a to bez ohledu na místo a čas 

i způsob a prostředí jejich získání (osvojení). 

Proces uznávání výsledků předchozího učení respektuje následující 

východiska: 

• odděluje výsledky učení od procesů, kterými tyto výsledky vznikly; 

• výsledky učení, kterých je dosaženo v různých formách učení, vnímá 

jako stejně hodnotné (ekvivalentní), nikoliv však nutně stejné (shodné 

podobou). 

Proces uznávání plní funkci buď sumativního, nebo formativního 

hodnocení. Cílem sumativního hodnocení v procesu uznávání je certifikace 

dosažených výsledků učení, vede tedy k: 

• umožnění vstupu do následného vzdělávání; ověření a uznání výsledků 

předchozího učení v tomto případě zpravidla zkracuje dobu studia; 

• zlepšení postavení jednotlivce na trhu práce na základě získaného 

certifikátu, který osvědčuje, že jednotlivec disponuje určitými na trhu 

práce využitelnými kompetencemi. 



Uznávání, které plní funkci sumativního hodnocení, je realizováno 

především a zejména institucemi či orgány oprávněnými k udílení kvalifikací. 

Uznávání, které je realizováno s cílem formativního hodnocení, 

poskytuje jednotlivcům zpětnou vazbu k procesu jejich učení, pomáhá jim 

nalézt silná a slabá místa, vytváří tedy jakýsi základ pro další rozvoj 

jednotlivce. Formativního hodnocení pracovníků využívají často také 

zaměstnavatelé jako prostředku řízení lidských zdrojů. 

Ve skutečnosti se obě funkce uznávání často doplňují a prolínají. 

Mechanismus sumativního uznávání můžeme jednoduše popsat pomocí 

níže uvedeného schématu; pro lepší porozumění použijeme odkazy na 

současnou situaci v ČR. 

Kvalifikačním standardem rozumíme nároky sféry práce kladené na 

pracovníka, který vykonává kvalifikace, které se standard týká. V ČR jsou 

kvalifikační standardy tvořené v rámci Národní soustavy kvalifikací - viz níže. 

Vzdělávací standard pro počáteční vzdělávání tvoří rámcové vzdělávací 

programy daného oboru, které vymezují mimo jiné výsledky vzdělávání, 

rámcové obsahy a hodinové dotace určené pro formální vzdělávání. 

Počáteční vzdělávání 

Kvalifikační Vzdělávací 
Hodnotící 

standard standard standard 

KS RVP ZZk, MtZk 

Další vzdělávání 

Kvalifikační Hodnoticí 
standard standard 

KS HS 



Funkci hodnotícího standardu plní v oblasti počátečního vzdělávání požadavky 

k závěrečné zkoušce či k odborné části maturitní zkoušky. 

V oblasti uznávání je opět kvalifikační standard, který říká, co má umět 

ten, kdo chce vstoupit do dané kvalifikace. Vzdělávací standard v této oblastí 

zcela absentuje, není předepsáno jakým způsobem, v jakém čase apod. má 

jednotlivec požadované kompetence, znalosti a dovednosti získat. Hodnotící 

standard je opět připravován v rámci Národní soustavy kvalifikací, uvádí 

jakými způsoby a za jakých podmínek bude probíhat ověřování toho, zda 

jednotlivec disponuje kvalifikačním standardem požadovanými 

kompetencemi. 

V ČR je celý systém konstruován jako nabídka pro ty, kteří se domnívají, 

že ovládají kompetence potřebné k výkonu některé z kvalifikací, nechat si 

ověřit, zda tomu tak skutečně je. 

Takto popsaný proces uznávání ovšem nevystihuje zcela situaci. Je nutné 

jej doplnit o charakteristiky, které již byly naznačeny v části Koncept 

celoživotního učení. Formální i neformální učení/vzdělávání je z hlediska 

učícího se jednotlivce řízeným a záměrným učením; oproti tomu informální 

učení je neřízené a nezáměrné, úzce vázané na kontext, ve kterém se 

odehrává. 

Výsledky nezáměrného učení pochopitelně nemají strukturu shodnou 

s výsledky záměrného a řízeného učení. 

„Záměrné učení je předem promýšleno (příslušným pedagogem, tvůrci 

učebních dokumentů apod.), respektuje řadu didaktických doporučení a 

zásad, zohledňuje specifické zvláštnosti učících se, jejich studijní dispozice 

apod. Záměrné učení se má převážně explicitní charakter (učící se osoba si 

uvědomuje, že se učí i čemu a jak se učí) a většinou využívá deduktivních 

postupů (tj. postupuje od obecných pravidel k jejich aplikaci v jednotlivých 

případech). Očekává se v něm, že učící se ví, co se naučil a je schopen vyjádřit 



to (např. při písemné zkoušce)33. Záměrné učení je realizováno podle 

kurikula, které je často vymezováno pomocí obsahu a cílů výuky v kategoriích 

vědomostí a dovedností (či kompetencí), a při tomto vymezování je většinou 

zohledňován i aspekt hodnotitelnosti dosažených výsledků vzdělávání. 

Záměrné učení většinou nebývá zasazeno do kontextu, a proto zdůrazňuje 

spíše obecné principy než jejich specifické aplikace, ty mají často pouze 

ilustrativní charakter. V průběhu záměrného a řízeného učení se je učícímu se 

poskytována zpětná vazba s cílem zlepšit jeho výkon (formativní hodnocení) a 

ukončováno bývá často nějakou formou závěrečného souhrnného hodnocení 

dosažených výsledků učení ve vztahu ke kurikulu (sumativní hodnocení). 

Nezáměrné učení se přímo v příslušných životních rolích a situacích 

(učení se založené na zkušenostech) má naopak převážně implicitní 

charakter, učící se si často ani neuvědomuje rozsah svého učení (proto se 

v této souvislosti mluví o identifikaci, tedy rozpoznání výsledků učení). 

Nezáměrné učení se je často nahodilé a nesoustavné, nepostupuje podle 

předem promyšleného plánu, ale je součástí reagování na situaci, v níž se učící 

se nachází. Proto se také ve zkušenostním učení více uplatňují induktivní 

postupy a učení se většinou neprobíhá s rozlišováním vědomostí a dovedností. 

V průběhu nezáměrného učení se nemá učící se řízenou zpětnou vazbu, ta je 

zde založena opět pouze na jeho zkušenosti a praktické činností a popř. na 

náhodných či nesoustavných zásazích lidí z jeho situačního okolí. Výsledky 

zkušenostního učení se nejsou jednoduše předvídatelné a jsou výrazně 

ovlivněny kontextem, ve kterém učení probíhá. Srovnání charakteristik 

záměrného a nezáměrného učení je uvedeno tabulce 5.1. 

HAGER, P. Recognition of Informal learning: challenges and issues. Journal of Vocational 
Education and Training. Roč. 50, 1998, č. 4, s. 527. 



ZÁMĚRNÉ UČENÍ (SE) NEZÁMĚRNÉ UČENÍ (SE) 

didakticky promyšlené nahodilé 

řízené neřízené 

systematické nesoustavné 

explicitní implicitní 

převážně deduktivní převážně induktivní 

výsledky předem formulované výsledky nejsou plánovatelné 

formativní hodnocení - zpětná vazba zpětná vazba-zkušenost 

Tabulka 5.1 Srovnání charakteristik záměrného a nezáměrného učení 

S využitím často používaného rozlišení základních modalit „znalostí" či 

spíše „vědění si rady" v dnešní tzv. znalostní společnosti lze výsledky učení se 

v různých prostředích a různými způsoby souhrnně utřídit a charakterizovat 

asi takto: 

Výsledky charakteristickými především pro záměrné a řízené učení se 

jsou: 

**' vědět co (know-what), tedy „faktické" znalosti, které tvoří jádro 

znalostí nezbytných pro výkon určité kvalifikace; 

• vědět proč {know-why), tak jsou obecně označovány všeobecné nebo 

odborné znalosti, které ovlivňují technický vývoj, jeho tempo a 

charakter jeho aplikací v průmyslu. Zde jde o produkci a reprodukci 

znalostí v uspořádaných procesech, např. ve vysokoškolském 

vzdělávání, ve vědeckém výzkumu, při rozvoji a přijímání 

specializovaného personálu apod. 

Výsledky charakteristickými především pro nezáměrné, zkušenostní 

učení se jsou: 

* vědět jak (know-how), tak je označována schopnost úspěšně fungovat 

v různých kontextech (např. získávat dobré postavení na trhu pro nový 



výrobek, obsluhovat stroj atd.). Know-how se obvykle rozvíjí na 

individuální úrovni, jeho význam je však vysoký; 

• vědět kdo (know-who), tak je označován další druh znalostí, který se stává 

stále důležitějším a který je směsí různých, zvláště sociálních dovedností, 

umožňujících přístup ke znalostem někoho jiného a jejich využití, často 

prostřednictvím kombinace profesních a osobních sítí. 

Záměrné a řízené učení se je tedy založeno především na získávání 

teoretických znalostí (vědět co, vědět proč) a jejich následné aplikaci v praxi, 

informální učení se se zakládá především na rutinních procedurálních 

znalostech získaných v praxi (vědět jak, vědět kdo). Tyto znalosti jsou často 

označovány jako personální, přímé, zkušenostní, neuvědomované nebo 

implicitní a „zakotvené" v praxi. Tento typ znalostí často bývá až následně 

doplňován a prohlubován teoretickými znalostmi. 

Oba uvedené způsoby učení se je potřebné považovat za rovnocenné a 

vzájemně se doplňující. Důležité je také uvědomit si, že každému jednotlivci 

vyhovuje jiný způsob učení. Absolvent počátečního vzdělávání využíval při 

svém vzdělávání především záměrného a řízeného učení se; ve většině 

případů proto nedisponuje kompetencemi, které mají co dělat s know-how a 

know-who v takové míře jako ten, kdo (ve stejném oboru) získal kompetence 

tohoto druhu jako výsledek nezáměrného zkušenostního učení se konáním 

(learning by doing); nedosahuje v oblasti know-what a know-why úrovně 

absolventa počátečního vzdělávání. Proto se v zahraniční odborné literatuře, 

stejně jako v materiálech popisujících postupy, jimiž je realizován proces 

uznávání, uvádí, že výsledky uvedených druhů učení se nejsou a nemohou být 

shodné, ale jsou vnímány jako ekvivalentní, tzn. rovnocenné - mající stejnou 

Platnost, užitnou hodnotu."34 

M Uznávání výsledků předchozího učení. Metodický materiál projektu UNIV. Praha: NÚOV, 
2006. s. 8-9. 



Pokud jsou výsledky záměrného a nezáměrného učení odlišné, je jasné, 

že nelze při jejich hodnocení postupovat shodně. Proces uznávání je proto 

většinou členěn do čtyř postupných kroků: 

• identifikace: kandidát (tedy ten, kdo vstupuje do procesu uznávání, 

nechává si hodnotit své kompetence) se pokouší za pomoci průvodce, 

identifikovat, jakými kompetencemi skutečně disponuje; 

••• dokumentace: kandidát se snaží zdokumentovat, že skutečně 

disponuje identifikovanými kompetencemi; využívá k tomu doklady 

např. o dosaženém stupni vzdělání, absolvovaných kurzech, 

dobrozdání zaměstnavatele, potvrzení o dobrovolnické práci, pracovní 

výsledky (produkty pracovní činnosti), výsledky různých testů apod., 

které shromažďuje do tzv. portfolia; 

• hodnocení: hodnotitel či hodnotitelé hodnotí kompetence kandidáta -

jednak na základě předloženého portfolia, jednak různými metodami 

užívanými při hodnocení výsledků učení; 

• uznání: v této fázi dochází k celkovému posouzení výsledků 

ověřovaného kandidáta a k rozhodnutí o tom, zda mu bude či nebude 

přiznán daný certifikát. 

Pro úplnost je třeba dodat, že v některých materiálech jsou uváděny 

pouze 3 kroky; identifikace a dokumentace jsou spojeny do jediného kroku 

Metody, které jsou používány v procesu uznávání, můžeme v souladu s 

CEDEFOP35 členit následovně: 

* Metoda portfolia: portfolio má mimořádnou roli především při uznávání 

výsledků neformálního a informálního učení. Umožňuje kombinovat různé 

(níže uvedené) přístupy, což vede k posílení hodnověrnosti procesu 

uznávání. Při vytváření portfolia se využívají standardy, podle kterých 

5 CEDEFOP Validation of non-formal and informal learning in Europe. A snapshot 2007. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. ISBN 
978-92-896-0509-0. s.22-23. 



kandidát strukturuje své kompetence, resp. důkazy o tom, že jimi 

disponuje. Kandidát se aktivně podílí na získávání důkazů, což jednak 

většinou podporuje rozvoj jeho sebehodnocení, jednak jej to směřuje 

k hodnocení kvality svého výkonu. Portfolio prochází celým procesem 

uznávání; většinou jej začne kandidát připravovat ve fázi identifikace a 

dokumentace, pak jej předkládá hodnotitelům, pro které je základním 

podkladem pro uznání či neuznání stanovených kompetencí. Základním 

rizikem metody portfolia je malé či dokonce žádné vedení kandidáta při 

jeho přípravě. Kandidát totiž nebývá bez vedení průvodce36 schopen nejen 

identifikovat své neuvědomované kompetence, ale ani posoudit výpovědní 

hodnotu jednotlivých důkazů či si všechny relevantní důkazy vybavit. 

Protože individuální práce průvodce s kandidátem je poměrně nákladná, 

využívá se v řadě zemí skupinových konzultací, na kterých si navíc 

kandidáti vyměňují své zkušenosti. V současnosti se portfolio obohacuje o 

digitální prvky, může tak obsahovat textovou, zvukovou, grafickou a video 

informaci; to na jedné straně může umožnit lepší vhled do výsledků 

kandidáta, na druhé straně hrozí, že technologické dovednosti zastíní 

vlastní posuzované kompetence. 

• Pozorování: tato metoda je užívána buď při pozorování výkonu práce 

kandidáta v běžné či simulované pracovní situaci. Hodnotitelé výkon 

kandidáta pozorují podle předem daných kritérií, výsledky a průběh 

pozorování zaznamenávají, záznamy slouží jako podklad jejich rozhodování 

o uznání či neuznání kandidátových kompetencí. 

Deklarativní metody: tyto metody lze rozdělit do dvou skupin; 

• kandidát na základě identifikace svých kompetencí svým prohlášením 

stvrzuje, že jimi disponuje, že má standardem požadované znalosti a 

dovednosti; tento přístup ovšem není dostatečně průkazný; 

Termín průvodce se zavádí v české pomalu se pro oblast uznávání tvořící terminologii; 
v zahraničí je možné se setkat s termíny counsellor či guide. 



• kompetence kandidáta stvrzuje třetí osoba - např. zaměstnavatel 

(kolega, nadřízený apod.), zákazník; tato dobrozdání mívají 

strukturovanou podobu (opět podle standardu a v některých zemích 

je podání neodpovídajících informací ze strany zaměstnavatelů přísně 

sankcionováno). 

• Testy a zkoušky: nejsou při uznávání nejčastěji využívanými metodami, 

užívány jsou především při uznávání výsledků neformálního a informálního 

učení ve školském systému. Obecně se doporučuje nepoužívat tyto 

metody při uznávání nejnižších kvalifikací, kdy už pouhý požadavek např. 

na písemnou odpověď může kandidáta diskvalifikovat. 

Z výše uvedeného vyplývá, že metodou, která má nejvyšší šanci přinést 

relativně komplexní obraz kompetencí kandidáta je metoda portfolia, která 

může obsahovat mimo zkoušky a testy prakticky i všechny ostatní přístupy. 

Jedním z faktorů, které významně ovlivňují proces uznávání, jsou 

standardy, na základě kterých je uznávání realizováno. Standardy tvoří 

v uznávání etalon, se kterým jsou kompetence kandidáta srovnávány. 

Kvalifikační standardy obecně ve vztahu k určité kvalifikaci popisují, co mají 

lidé vykonávat, jak mají to vykonávat a jak dobře to mají vykonávat. Tyto 

standardy bývají písemně zpracovány ve formě kompetencí. Každá evropská 

země má vlastní způsob odvozování a vytváření kvalifikačních standardu. 

Vzdělávací standardy obsahují to, co se má jednotlivec - chce-li získat 

příslušný certifikát - naučit, v jaké kvalitě a rozsahu se to bude učit, za jaký 

čas, v jaké posloupnosti apod. Dosud je velká část vzdělávacích standardů 

konstruována na základě vstupů (předměty, hodiny, metody atd.), zatímco 

kvalifikační standardy jsou popisem výstupů. 

Určitým problémem se tedy jeví vztah mezi kvalifikačními a 

vzdělávacími standardy. Výstup z určitého počátečního a jemu odpovídajícího 

dalšího vzdělávání by měl být vzhledem k uplatnění na trhu práce shodný. 



Zároveň ale víme, že shodný být nemůže, protože struktura výsledků je 

odlišná. Vhodným východiskem se proto jeví již zmíněná ekvivalence. 

Proces uznávání je realizován v řadě evropských zemí (prakticky však na 

všech kontinentech). Důvody, které k tomu jednotlivé země vedou, jsou 

následující37: 

• Zlepšení přístupu k formálnímu vzdělávání: uznávání vedle umožnění 

vstupu do formálního vzdělávání také vytváří podmínky pro odstranění 

opakování již osvojeného učiva, které vede k plýtvání časem a silami 

vzdělávajících se. Některé země využili uznávání i k přístupu do vzdělávání 

„druhé šance". 

• Ekonomické faktory: proces uznávání je využíván pro mapování 

vzdělávacích potřeb, ale také pro rozvoj zaměstnanců a efektivního 

rozmisťování lidských zdrojů v podnicích. 

• Sociální faktory: uznávání napomáhá sociálně vyloučeným či vyloučením 

ohroženým jednotlivcům zařadit se znovu na trh práce. Některé země 

vnímají uznávání jako nástroj podpory znevýhodněných skupiny jako jsou 

migranti, nezaměstnaní, starší pracovníci apod. Proces uznávání může 

napomáhat v odstraňování nerovností vzniklých v počátečním vzdělávání. 

• Demografické faktory: evropská populace stejně jako česká stárne, 

současně stoupá migrace; uznávání může pomoci situaci řešit. 

• Technologické faktory: rychle se rozvíjející nové technologie je třeba 

využívat na pracovištích, proto je vhodné uznávat a certifikovat 

neformálně či informálně nabyté kompetence vztahující se k práci s nimi. 

37 CEDEFOP Validation of non-formal and informal learning in Europe. A snapshot 2007. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. s. 7-9. 



6 Uznávání v různých zemích38 

Procesy uznávání výsledků předchozího učení nejsou v řadě zemí ničím 

novým, existují zde několik desetiletí. 

Mezi země, kde jsou tyto přístupy nejdéle rozvíjené, patří bezesporu 

Francie. Již v roce 1934 bylo možné ve Francii získat titul inženýra bez 

předchozí vysokoškolské přípravy. Umožňoval to zákon, který stanovil, že 

jednotlivec - kandidát má právo předložit a obhájit disertační práci na základě 

svých zkušeností. Žadatel musel být starší 35 let a prokázat nejméně 5tiletou 

praxi v inženýrské činnosti. Francouzský zákon z roku 1985 umožňuje, aby 

jednotlivec mohl na základě prokázání svých profesních či životních zkušeností 

(tedy výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) vstoupit do 

přípravy na vyšším stupni, a to i tehdy pokud nesplňuje požadavky kladené na 

předchozí formální vzdělávání. Tento přístup se ve Francii nazývá Validation 

des acquis professionnels, VAP. V roce 1992 byl rozšířen i na oblast terciárního 

vzdělávání, umožňuje vstup do terciárního studia, které je buď kratší či je 

jednotlivec zvýhodněn získáním určitého počtu kreditů. 

V roce 1991 obohatila Francie procesy uznávání o tzv. bilanční 

diagnostiku (Bilan de compétences). Jedná se o diagnostický proces, na který 

má nárok každý občan; cílem je posoudit profesní i další osobní kompetence 

žadatele, orientovat jej v možnostech pracovního uplatnění, ale i 

v možnostech dalšího vzdělávání. Proces, který je realizován odbornými 

pracovišti Centre de Bilan, je zahájen úsilím definovat a analyzovat potřeby 

kandidáta, který je postupně veden k tomu, aby specifikoval své aspirace, 

hodnoty, kompetence, znalosti, dovednosti a uvědomil si svou motivaci. Jsou 

využívány různé postupy a metody, které končí osobními rozhovory. 

Výsledkem diagnostického procesu je portfolio (dossier), ve kterém jsou 

38 Studijní text pro průvodce a hodnotitele. Interní materiál projektu UNIV. Praha: NUOV, 
2007. Tato část práce je - pokud není uvedeno jinak - zpracována s oporou o uvedený text. 



zhodnoceny identifikované a prokázané kompetence kandidáta. Toto portfolio 

je k dispozici pouze diagnostikovanému jednotlivci, který s ním může nakládat 

podle vlastního uvážení. 

V roce 2002 přijala Francie nový zákon (Loi de Madersation Sociale), 

který mimo jiné rozšířil i možnosti využívání VAP. Nyní má každý jednotlivec, 

který prokáže nejméně 3letou pracovní zkušenost či jiné odpovídající aktivity 

(dobrovolnické), právo na ověření svých kompetencí. Toto ověření je 

zakončeno certifikátem, který nahrazuje odpovídající formální vzdělávání. 

Tento přístup, který se nazývá Validation des acquis de l'Expérience (VAE), je 

mimo jiné zajímavý i tím, že pokud je kandidátovi udělena pouze část 

kvalifikace, musí obdržet i doporučení pro svůj další rozvoj a vzdělávání. 

Francouzský přístup k uznávání umožňuje, jak je výše uvedeno, jak vstup 

do vyššího vzdělávání, tak vstup na trh práce. Uznávání zde podle svého 

zaměření plní jak formativní (Bilan de compétences, VAP), tak sumativní (VAE) 

funkci. 

Velmi rozvinuté a stále rozvíjené jsou procesy uznávání také ve Velké 

Británii. Jejich cílem je především získání odpovídajícího certifikátu či diplomu, 

nebo alespoň částečné uznání kompetencí a jejich ohodnocení kredity pro 

možné získání národní profesní kvalifikace. Procesy uznávání Accreditation of 

Prior Learning (APL) jsouce často využívány jako „spojovací můstek" mezi 

neformálním a formálním vzděláváním. Prvním krokem při britské realizaci 

uznávání je příprava portfolia kandidáta, to obsahuje přehled pracovních 

úkolů, které kandidát plní v zaměstnání, příklady jeho produktů, výsledky testů 

nebo specifických projektů. Při přípravě portfolia spolupracuje kandidát stzv. 

mentorem. Další krok obsahuje posouzení portfolia přísedícím, 

který kandidátovi klade otázky, aby získal konkrétní představu o tom, jak 

kandidát rozumí vykonávané práci. Britský přístup se opírá především o 

důkazy, které dokumentují pracovní aktivity kandidáta. Ve Velké Británii platí 



od roku 1986 systém Národních profesních kvalifikací, jehož existence 

podnítila rozvoj uznávání. 

V Nizozemsku39 se pro validaci neformálního a informálního učení užívá 

termín EVC (Erkenning Verworven Competenties - uznávání získaných 

dovedností). Procesy uznávání se rozvíjejí decentralizované, národní vláda 

podněcuje organizace k implementaci těchto postupů, ale zahájení iniciativ 

zůstává věcí svobodné volby organizací. Nicméně některá odvětví 

hospodářství (industrial branches) a některé podniky již rozvinuly iniciativy 

k propojení kompetencí, které si zaměstnanci osvojili přímo činností (learned 

by doing), s formálními kvalifikačními strukturami. Také dobrovolnické 

organizace postupně začínají pracovat na uznávání neformálního a 

informálního učení. Uznávání je z de vnímáno jako nástroj ke stimulaci 

ekonomických efektů, který má výhledově přispět k vyšší transparentnosti 

trhu práce. Uznávání spadá do působnosti ministerstva hospodářských věcí, 

které vymezilo pouze rámcové opředpoklady pro jeho realizaci - např. 

pracoviště, které realizuje uznávání musí disponovat vhodným vybavením; 

uznávání musí být pro zájemce dostupné; musí být realizováno podle 

relevantních kvalifikačních standardů apod. 

V podnicích je proces uznávání většinou zahájen přijímacím rozhovorem, 

který vede zástupce oddělení lidských zdrojů. V některých případech je 

kandidát požádán, aby vytvořil portfolio své dosavadní praxe a odborností. Po 

té následuje faktické ověřování před zkušební komisí, která kandidátovi 

zadává úkoly. Ověřování probíhá na pracovišti kandidáta. Pokud kandidát 

prokáže, že disponuje požadovavanými kompetencemi, je mu předán 

odpovídající certifikát; pokud kandidát neprokázal dostatečné kompetence, 

je mu poskytnuto vhodné vzdělávání. Nepsaným pravidlem je, že se 

31 COLARDYN, D.; BJ0RNÁVOLD, J.: The learning continuity: European inventory on validating 
non-formal and informal learning. National policies and practices in validating non-formal 
and informal learning. (CEDEFOP Panorama series; 117) Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities, 2005. 



hodnocení účastní zástupci regionálního centra odborné přípravy, to je 

důležité zejména proto, že certifikáty získané uznáváním mají národní 

platnost. 

Nizozemí využívá procesu uznávání pouze jako sumativního hodnocení. 

Od roku 2004 platí ve Švýcarsku zákon o odborném vzdělávání, který 

umožňuje uznávání kompetencí získaných dříve, nezávisle na způsobu učení. 

Na základě zákona bude možné získat formální doklady, bez formálně získané 

kvalifikace. Kandidát však musí prokázat rovnocennost získaných znalostí a 

zkušeností s daným profilem požadavků. Uznávání je ve Švýcarsku realizováno 

n a třech úrovních. V průběhu sebeposouzení si kandidát ujasňuje své cíle a 

Předpoklady, vytváří soubor svých kompetencí; často je opět využíváno 

portfolia, ve kterém kandidát shromažďuje jak doklady o své dosavadní 

studijní a pracovní dráze, tak se pokouší dokumentovat a dokladovat své 

kompetence. Samozřejmě je při této činnosti veden průvodcem/poradcem. 

Navazující proces cizího posouzení se snaží hledat odpovědi na otázky 

následujícího typu: 

• Poskytují soubory dokumentů s doklady o kompetencích jasné a 

srozumitelné informace týkající se profilu externích požadavků? Byla 

dodržena formální pravidla? 

• Které činnosti jsou dostatečně doložené, které nedostatečně? 

Z jakého hlediska jsou určité části nedostatečné? 

• Probíhá individuální ocenění a reflexe na zajištěných základech? Dá se 

skutečně dojít k potvrzeným závěrům? 

• Je sebeposouzení/sebehodnocení přesvědčivé? Jsou kritéria, která 

tvoří základy hodnocení, transparentní? 

• Jaký profil kompetencí uchazeč má? Na základě jakých doložených 

činností/výsledků může být vytvořen? 



Cizí posouzení provádějí nezávislí kvalifikovaní odborníci, kteří mají 

nejen dostatečné zkušenosti v oboru managementu kompetencí, ale i 

odpovídající znalosti posuzování jako takového. 

Vlastní proces formálního uznávání provádí vysoce kvalifikovaný 

důvěryhodný a zkušený odborník. Zkoumá shodu doložených kompetencí 

kandidáta s daným profilem požadavků pro určitou kvalifikaci. Dospěje-li ke 

shodě, obdrží kandidát vysvědčení, které nesmí obsahovat nic, co by 

vypovídalo o způsobu, kterým jej získal. 

Dlouhodobě je proces uznávání využíván i v Norsku, kde bylo již od roku 

1952 umožněno vykonat zájemcům učňovskou zkoušku v případě, že prokázali 

dostatečnou praktickou zkušenost. Zákon z roku 1976 o vzdělávání dospělých 

tuto možnost zachoval, ale nebyla příliš využívaná. To se snažila zlepšit 

reforma norského školství z roku 1999, v jejímž rámci byl realizován projekt 

Realkompetanse, jehož cílem bylo vybudovat národní systém uznávání. Byly 

vyzkoušeny různé postupy uplatňující se v uznávání např. příprava portfolia, 

osobnostní rozhovory, sebehodnocení, využito bylo i elektronických nástrojů; 

byly zkoumány i přístupy, které by bylo možné využít specificky při uznávání 

kompetencí imigrantů. Jako efektivní se ukázal přístup kombinující praktické 

ukázky kompetencí kandidátů s rozhovorem s nimi. Tohoto přístupu totiž bylo 

možné využít i pro přípravu krátkých a finančně efektivních kurzů pro doplnění 

chybějících kompetencí. Jako nejobtížnější úkol se ukázala příprava 

hodnotitelů kompetencí. Do projektu se zapojilo 16 univerzit, které vyvíjely a 

testovaly požadavky na přijetí dospělých bez ukončeného středoškolského 

vzdělání k akademickému studiu. Dospělí studenti přijatí na základě uznávání 

vykazovali při studiu stejný pokrok jako běžní studenti, jejich klasifikace 

odpovídala klasifikaci běžných studentů ve všech předmětech mimo 

matematiku a přírodní vědy. 

Na základě uvedeného projektu byla navržena a posléze realizována 

např. následující opatření: 



• dospělým, kteří mají právo dokončit střední vzdělání,40 mohou být 

uznány neformální a informální kompetence. Toto uznání jim umožní 

přijetí na střední školy s tím, že mají nárok na zkrácení kurzů podle 

zaměření uznaných kompetencí; 

• uchazeči starší 23 let, kteří mají nejméně pětiletou praxi, a získali 

odpovídající kompetence v šesti klíčových předmětech, mohou získat 

všeobecné přijetí ke studiu na terciární úrovni; 

• dospělým starším 25 let lze na základě uznání výsledků neformálního a 

informálního učení umožnit studium specifického předmětu ve vyšším 

vzdělávání, přestože nemají požadované akademické zkoušky nebo 

diplom. O této možnosti rozhoduje škola, na kterou se uchazeč chce 

zapsat; 

• nechat si zdarma zhodnotit své kompetence mohou i ti dospělí, kteří se 

neucházejí o přijetí ke studiu, ale mají právo studovat střední školu. Toto 

opatření se vztahuje i na imigranty. 

Uvedené možnosti využilo v letech 2001 a 2002 zhruba 7-8 % uchazečů o 

studium. Jejich typickým reprezentantem je žena s určitou pracovní 

zkušeností, která chce studovat výchovu v jeslích nebo v předškolním zařízení. 

Mnoho uchazečů studuje sociální a zdravotní (nelékařské) obory. 

V oblasti střední vzdělávání je uznávání využíváno především v oblasti 

odborného vzdělávání. 

Norsko je příkladem země, která proces uznávání využívá ke vstupu do 

vzdělávání, uznávání zde tedy plní funkci formativního hodnocení. 

40 V Norsku má každý, kdo se narodil po roce 1978, právo na vyšší střední vzdělání. Od roku 
2000 se toto právo rozšířilo i na narozené před rokem 1978, kteří mají právo na upravené 
vyšší střední vzdělání. V 2002 bylo zavedeno právo na základní a nižší střední vzdělání pro 
všechny dospělé, kteří to potřebují. 



7 Evropská podpora celoživotního učení 

Realizace konceptu celoživotního učení patří mezi priority evropské 

vzdělávací politiky. Samozřejmě, že důvodem není existence systému jako 

takového, ale důvody se odvíjejí od potřeb trhu práce, rychle se mění 

ekonomické, sociální a technologické situace. Pracovní trh se otevírá a není na 

tuto skutečnost dostatečně připraven. Komunikace mezi mnoha aktéry není 

na odpovídající úrovni, kvalifikace nejsou vždy vzájemně uznávány apod. 

Proto, aby se koncept CŽU mohl skutečně naplňovat, jsou na evropské 

úrovni připravovány a postupně uváděny v život různé nástroje. 

7.1 Evropský rámec kvalifikací 

Cílem přípravy European Qualifications Framework for lifelong learning 

(EQF) je zvýšit transparentnost národních či odvětvových kvalifikací na 

evropské úrovni, a tím podpořit mobilitu v nejširším slova smyslu. Evropské 

systémy vzdělávání a odborné přípravy jsou velmi rozmanité; jednak jsou 

výsledkem historického vývoje v každé jednotlivé zemi, jednak reagují na 

technické a hospodářské poměry každé země. Oblast vzdělávání a odborné 

přípravy není ze strany EU regulována, rozmanitost je vnímána jako výhoda. 

Pokud však má tato výhoda zůstat uchována i do budoucna, je třeba vytvořit 

mechanismy, které umožní rozhodným způsobem zvýšit transparentnost 

kvalifikací. 

„Transparentnost kvalifikací je definována jako stupeň umožňující určit 

hodnotu kvalifikací a srovnávat je na trhu práce, ve vzdělávání a odborné 

přípravě a v širším sociálním prostředí. Transparentnost lze tudíž považovat za 

A A 



nezbytný předpoklad uznávání studijních výsledků, jejichž výsledkem je 

kvalifikace."41 

EQF by měl sloužit jako převodník mezi kvalifikacemi vznikajícími 

v různých zemích či odvětvích. Proto vytváří 8 referenčních úrovní kvalifikací a 

každou z těchto úrovní popisuje pomocí: 

• znalostí; 

• dovedností; 

• kompetencí chápaných ve smyslu míry autonomie a zodpovědnosti. 

Pro získání konkrétnější představy uvádíme níže ukázku deskriptorů EQF 

pro 2 a 3 úroveň; tyto úrovně odpovídají kvalifikacím na úrovni střední 

vzdělání s výučním listem (ISCED 3C). 

Znalosti Dovednosti Kompetence 

Úroveň 2 
Výsledky učení 
relevantní 
úrovni 2 jsou 

základní 
konkrétní 
znalosti oboru 
práce nebo 
studia 

způsobilost aplikovat základní 
kognitivní a praktické dovednosti 
pro používání náležitých informací 
při provádění úkolů a při řešení 
rutinních problémů s použitím 
jednoduchých pravidel a nástrojů 

kompetence 
pracovat nebo 
studovat pod 
dohledem 
s určitou mírou 
samostatnosti 

Úroveň 3 
Výsledky učení 
relevantní 
úrovni 3 jsou 

znalosti faktů, 
principů, 
postupů a 
všeobecných 
pojmů v oboru 
práce nebo 
studia 

způsobilost používat řadu 
kognitivních a praktických 
dovedností při plnění úkolů a 
řešení problémů pomocí výběru a 
použití základních metod, nástrojů, 
materiálů a informací 

kompetence 
přebírat 
odpovědnost za 
splnění úkolů 
v práci nebo ve 
studiu 
kompetence 
přizpůsobovat při 
řešení problémů 
své vlastní chování 
okolnostem 

Tabulka 7. 1 Ukázka deskriptorů EQF 

41 KADLEC, M. Evropské souvislosti změn odborného vzdělávání. Distanční text pro studium 

Koordinátorů ŠVP v odborném vzdělávání. Výstup projektu ESF DV PP OŠ na podporu 

přípravy a realizace ŠVP. Praha: NÚOV, 2008, s. 4 



EQF je nástroj, který má posílit vzájemnou důvěru mezi subjekty, 

které jej budou využívat, proto je členským státům doporučeno, aby do 

letošního roku vytvořily přehledné vztahy mezi svými systémy kvalifikací a 

EQF. Do roku 2011 mají zajistit, aby všechny nové kvalifikace a doklady 

Europassu obsahovaly jasný odkaz na příslušnou úroveň EQF. 

7.2 Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání 

Dalším evropským nástrojem vyvíjeným na podporu rozvoje konceptu 

CŽU je EC VET (European Credit (Transfer) System for Vocational Education 

and Training). Cílem EC VET je podpořit: 

• pracovní a studijní mobilitu; 

• celoživotní vzdělávání; 

• transparentnost; 

• vzájemnou důvěru a spolupráci. 

Připravovaný kreditový systém předpokládá, že každá kvalifikace či 

program jsou rozčleněny do menších jednotek; každá z těchto jednotek je 

popsána pomocí znalostí, dovedností a kompetencí. Každé jednotce jsou 

přidělovány kreditové body, které zohledňují její velikost a důležitost 

(vzhledem k dané kvalifikaci či programu, popř. další faktory). Každou takto 

vytvořenou jednotku lze samostatně hodnotit a uznávat. 

Kreditové body jsou přidělovány kvalifikacím a jednotkám, které ji 

tvoří. Přidělení kreditních bodů je výsledkem dohody. Důležité je, že 

kreditní body lze získat bez ohledu na cestu, kterou jednotlivec získal 

znalosti, dovednosti a kompetence uvedené v jednotce, popř. v kvalifikaci. 



Jednotky, které lze takto vytvářet, jsou nejmenšími částmi kvalifikace, 

které ještě lze hodnotit, ověřovat a uznávat. Jednotka může být specifická 

pouze pro jednu kvalifikaci či může být společná pro několik kvalifikací. 

EC VET by měl tedy umožňovat akumulaci jednotek pro dosažení 

určité kvalifikace. Tento přístup se ovšem z určitého pohledu jeví jako 

nadbytečný - jsou-li vymezeny znalosti, dovednosti a kompetence 

potřebné pro získání určité jednotky, není nutné této jednotce ještě 

přidělovat kreditové body. Pokud je kvalifikace rozčleněna do několika 

jednotek a ty všechny popsány pomocí znalostí, dovedností a kompetencí, 

je jasné, že pokud jednotlivec chce získat kvalifikaci, musí prokázat, že 

disponuje všemi uvedenými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Proč 

k tomu ještě potřebuje kreditové body? 

7.3 Společné evropské principy 

Společné evropské principy pro identifikaci a validaci neformálního a 

informálního učení42 jsou materiálem, jehož cílem je podpořit 

srovnatelnost mezi přístupy k uznávání v různých zemích a přispět k 

možnosti vzájemného uznávání výsledků předchozího učení na 

mezinárodní úrovni. Společné evropské principy nejsou závazným 

materiálem, obsahují však řadu doporučení, které je vhodné v procesu 

uznávání respektovat. 

Procesy uznávání slouží především k naplňování potřeb jednotlivých 

učících se, kteří usilují o návrat do vzdělávání či na trh práce. Tyto procesy 

42 Návrh závěrů zasedání Rady a zástupců vlád členských států, kteří se setkali rámci Rady, 
ke společným evropským principům pro identifikaci, hodnocení a uznávání výsledků 
neformálního vzdělávání a informálního učení. Council of the European Union, 
Brussels, 18 May 2004, 9600/04, Limite, Educ 118, Soc 253. Pracovní překlad - NÚOV, 
interní ateriál. 



tedy podporují sociální integraci, zaměstnatelnost, rozvoj a využívání 

lidských zdrojů. 

Materiál obsahuje čtyři základní principy týkající se realizace procesu 

uznávání: 

• Individuální nároky 

Identifikace a validace neformálního a informálního učení by měly být 

pro jednotlivce v zásadě dobrovolnou záležitostí. Ke všem jednotlivcům by 

mělo být přistupováno stejně a mělo by s nimi být stejně a spravedlivě 

zacházet. Mělo by být respektováno jak soukromí, tak práva jednotlivce. 

• Závazky aktérů 

Aktéři by měli v souladu se svými právy, povinnostmi a 

kompetencemi stanovit systémy a přístupy pro identifikaci a validaci 

neformálního a informálního učení. Ty by měly zahrnovat vhodné 

mechanismy zaručování kvality. Podílníci by měli poskytovat poradenství a 

informace o těchto systémech a přístupech jednotlivcům. 

• Důvěra a zodpovědnost 

Postupy, procedury a kritéria pro identifikaci a validaci neformálního 

a informálního učení musí být spravedlivé, transparentní a podepřené 

mechanismy zaručování kvality. 

• Důvěryhodnost a legitimita 

Systémy a přístupy pro identifikaci a validaci neformálního a 

informálního učení by měly respektovat legitimní zájmy tak, aby byla 

zajištěna vyrovnaná účast relevantních podílníků. 

Proces hodnocení by měl být nestranný a měly v n ě m být obsaženy 

mechanismy zabraňující konfliktu zájmů. Měly by být zaručeny 

profesionální kompetence těch, kdo provádějí hodnocení. 



Členské státy EU vyzývá materiál k využívání Společných evropských 

principů, k rozvíjení srovnatelných způsobů prezentování výsledků 

identifikace a validace neformálního a informálního učení na evropské 

úrovni. Členské státy by také měly podporovat profesionální rozvoj těch, 

kdo provádějí hodnocení - např. prostřednictvím sítí zaměřených na 

rozšiřování příkladů dobré praxe. 

Uvedený materiál Společné evropské principy vznikal několik let, 

postupně v důsledku projednávání jednotlivými zeměmi, byl počet principů 

snižován a text byl zobecňován. Výsledné znění sice zřejmě vyhovuje všem 

členským zemím i velkým zaměstnavatelům, ale je poněkud „bezzubé". To 

je však osud řady evropských materiálů, aby bylo znění pro všechny členské 

země přijatelné, musí být velmi obecné. 



8 Proces uznávání výsledků předchozího učení 
v ČR 

Postup zavádění procesu uznávání výsledků předchozího učení 

můžeme členit do několika fází: 

a) získávání informací - sledování dokumentů EU a situace v jiných 

zemích, především ve státech EU; 

b) příprava zákona - legislativní zakotvení procesu uznávání; 

c) vytváření předpokladů pro zavedení procesu do praxe 

prostřednictvím projektů ESF. 

Uvedené fáze se v realitě prolínaly, neprobíhaly tedy v časové návaznosti. 

8.1 Získávání informací 

S tím, jak ČR získávala informace o konceptu celoživotního učení, 

začala postupně vnímat i procesy uznávání. Dlouho však byla problematika 

uznávání vnímána jako kontroverzní, a to přesto, že některé z jejích prvků 

(aniž by tak byly pojmenovány) se u nás v různých obdobích uplatňovaly -

např.: 

• v určitém období platil zákon, který přiznával pracovníkům od 45 

let věku a po 20 letech praxe v oboru zařazení odpovídající plně 

kvalifikovaným pracovníkům daného oboru (např. učitel prvního 

stupně, který byl absolventem pedagogického gymnázia, tedy 

středoškolák, získal po splnění uvedených podmínek zařazení 

shodné se zařazením vysokoškolsky vzdělaného absolventa oboru 

učitelství prvního stupně); 

• v současné době platný školský zákon (č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 



vzdělávání) umožňuje (§ 63 školského zákona) řediteli střední školy 

přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání, a to 

na základě posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání, 

popř. vykonání zkoušky. 

Postupně se vytvořila skupina odborníků, kteří jednak sledovali 

odpovídající evropské dokumenty, jednak měli možnost navštívit centra 

realizující procesy uznávání v zahraničí. 

Významným zdrojem pro získávání informací jsou v odborném 

vzdělávání projekty programu Leonardo da Vinci. V rámci tohoto programu 

byl vletech 2004-06 realizován projekt Společné evropské principy pro 

identifikaci, hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a 

informálního učení v rámci celoživotního (dále EPANIL43). Cílem projektu, 

na kterém spolupracovali odborní pracovníci z Velké Británie, Francie, 

Spolkové republiky Německo, Polska, Slovenska a ČR, bylo připravit a 

pilotně ověřit uznávání v oboru KUCHAŘ. V rámci projektu se pracovníci 

z ČR měli možnost nejen detailně seznámit s tvorbou standardů ve Velké 

Británii, ale také s procedurami uznávání ve Francii. Společnou prací Čechů, 

Poláků a Slováků byl vytvořen hodnotící standard pro uvedenou kvalifikaci, 

podle kterého proběhlo ověřování několika desítek jednotlivců 

v uvedených zemích. V rámci projektu byly realizovány všechny kroky 

potřebné pro přípravu procesu uznávání. 

43 Další informace jsou dostupné na www.epanil.net 

http://www.epanil.net


8.2 Příprava zákona 

Příprava zákona o dalším vzdělávání byla uložena M Š M T vládou ČR již 

v roce 2003 (usnesení č. 545 o Národním akčním plánu zaměstnanosti na 

rok 2003), znovu se tento úkol objevil v roce 2004 (usnesení č. 696 o 

Národním akčním plánu zaměstnanosti na léta 2004 -2006). Na přípravě 

zákona se měly podílet i další ministerstva (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj), ale i zástupci sociálních partnerů. 

Věcný záměr zákona se snažil vyhovět zadání a zahrnoval celou oblast 

dalšího vzdělávání; ukázalo se však, že jednotliví aktéři nejsou schopni 

dohodnout se na finančních otázkách. Postupně proto byl záměr zákona 

zužován, výsledné znění zákona44 přijaté v březnu 2006 se fakticky týká 

pouze procesů uznávání výsledků předchozího učení. Obtížnost tvorby 

zákona vyjadřuje i jeho název - o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. Kdybychom se tedy přesně drželi tohoto názvu, mohl by 

kandidát v procesu uznávání uplatnit pouze ty výsledky učení, které 

nezískal v žádném předchozím vzdělávání, zejména ve školním formálním 

vzdělávání. Navíc by byly z uznávání vyloučeny i všechny výsledky jeho 

informálního učení, protože se jedná pouze o další vzdělávání. 

Uvedený zákon přinesl řadu zcela zásadních změn potřebných pro 

realizaci procesu uznávání výsledků předchozího učení. Na základě zákona 

začala být připravována Národní soustava kvalifikací (dále NSK), která se 

postupně stane veřejně přístupným registrem všech úplných a dílčích 

kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území ČR45. 

Kvalifikace se dále budou členit na úplné kvalifikace, které jsou 

charakterizovány jako „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně 

všechny pracovní činnosti v určitém povolání"46, a dílčí kvalifikace, které 

44 Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
45 Z.č. 179/2006 Sb., §2, písm. e) 
"bZ.č. 179/2006 Sb., §2, písm. c) 



jsou vymezeny jako „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně 

určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém 

povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném 

v kvalifikačním standardu"47. Zákon předpokládá, že dílčí kvalifikace budou 

většinou součástí kvalifikací úplných, připouští však i existenci dílčích 

kvalifikací, které se nebudou vztahovat k žádné kvalifikaci úplné. 

Dále uvedený zákon zavádí standardy dílčích kvalifikací; pro každou 

dílčí kvalifikaci bude připraven kvalifikační standard a hodnotící standard. 

Kvalifikační standard je vymezen jako „strukturovaný popis odborné 

způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo 

souboru pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo 

více povoláních"48 Hodnotící standard je vymezen jako „soubor kritérií a 

organizačních a metodických postupů stanovených pro ověřování dosažení 

způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor 

pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více 

povoláních"49. 

Zákon se zabývá také tzv. hodnocením dosažené odborné 

způsobilosti50, což je právě proces uznávání. Proces uznávání je vymezen 

jako veřejná zkouška před autorizovanou osobou; zkouška probíhá na 

základě hodnotícího standardu dané kvalifikace. Procesu uznávání se jako 

kandidát může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň 

základy vzdělání51. Proces uznávání probíhá za úplatu, náklady, jejichž výše 

je stanovena v hodnotícím standardu, nese kandidát. 

Autorizovanou osobou může být fyzická nebo právnická osoba, která 

zažádá o autorizaci, splní podmínky stanovené zákonem52; o udělení 

47 Z.č. 179/2006 Sb., §2, písm. d) 
48 Z.č. 179/2006 Sb., §2, písm. f) 
49 Z.č. 179/2006 Sb., §2, písm. g) 
50 Z.č. 179/2006 Sb., § 17, 18, 19, 20 
51 Z.č. 179/2006 Sb., § 17, odst. 2) 
52 Z.č. 179/2006 Sb., §10 



autorizace rozhoduje autorizující orgán, kterým jsou ústřední správní 

úřady, popř. jiné organizační složky ČR. Autorizace se poskytuje za úplatu. 

Dále se zákon zabývá i otázkami odpovědnosti za systém uznávání. 

Důležitá jsou ustanovení obsažená v § 21 Uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání v systému počátečního vzdělávání. Ze znění vyplývá povinnost 

ředitelů středních škol uznat získané dílčí kvalifikace při získávání stupně 

vzdělání. To vede v realitě k tomu, že kandidát, který získá určené dílčí 

kvalifikace, které skládají kvalifikaci úplnou, má právo vykonat závěrečnou 

či maturitní zkoušku v oboru vzdělání, který připravuje na výkon dané 

kvalifikace. Uvedený zákon tedy vytvořil novou cestu nejen pro získání 

kvalifikace, ale i stupně vzdělání. 



8.3 Slabé a silné stránky zákona 

Zákon při své přípravě využil pouze některé z nabízejících se přístupů, 

spíše některé prvky. Inspiroval se spíše tím, jak fungují v některých zemích 

systémy kvalifikací, neřešil a neřeší vlastní proces uznávání. Nezohlednil 

dostatečně požadavky tzv. Společných evropských principů, nezabývá se 

metodami ověřování a uznávání. 

Zákon navíc do jisté míry popírá jedno z východisek uznávání, které 

říká, že není třeba ověřovat již ověřené. To se ukázalo již při přípravě 

kvalifikační standardů (dále KS) a hodnotících standardů (HS). Některé 

kompetence obsažené v kvalifikačním a hodnotícím standardu určité DK 

jsou shodné s kompetencemi obsaženými ve kvalifikačním a hodnotícím 

standardu jiné dílčí kvalifikace; vždy se jedná o dílčí kvalifikace vztahující se 

k téže kvalifikaci úplné. Otázkou tedy je, proč by měly být znovu ověřovány 

již jednou ověřené a uznané kompetence kandidáta a proč by měl kandidát 

za ověření svých ověřených a uznaných kompetencí znovu platit? Ukázka 

shody kompetencí je uvedena níže v tabulce 8.1. 

Diskutabilní je také zákonem požadovaný minimální věk kandidáta 

uznávání 18 let. Pokud má totiž docházet k uznávání výsledků jeho 

informálního učení vztahujícího se k určité kvalifikaci, mohl potřebné 

výsledky získat pouze zapojením do pracovního procesu. Převaha 

mladistvých však u nás v uvedeném věku ještě navštěvuje školu. 

Jako velmi problematická je vnímána povinnost úhrady procesu 

uznávání kandidátem uznávání. Pokud se má jednat především o pomoc 

lidem, kteří nedosáhli žádné kvalifikace, jsou nezaměstnaní či 

nezaměstnaností ohrožení, je pro ně finanční úhrada překážkou. Jsou proto 

hledány cesty, které umožní přivést k autorizovaným osobám prostředky 

určené na aktivní politiku zaměstnanosti. 



KOMPETENCE 
OK 1 DK 2 DK 4 

1. Prováděni hygienicko-sanitační činnosti 
v potravinářských provozech a dodržování hygienických 
předpisů 

ANO ANO ANO 

2. Organizovaní prace v ^ ^ V ^ r ^ ï T ^ ^ ^ 
akcích 

ANO ANO ANO 

3. Skladování potravinářských surovin 
ANO ANO ANO 

4. Nakládání s inventářem 
ANO ANO ANO 

5. Příprava teplých nápojů 
ANO ANO 

6. Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů 
ANO 

7. Volba postupu prace, potrebných surovin a zařízení pro 

přípravu pokrmů 
ANO ANO ANO 

8. Přejímka potravinářských surovin 
ANO ANO ANO 

9. Výpočty množství jednotlivých surovi^proTříprávované" 

pokrmy 
ANO ANO ANO 

10. Příprava surovin pro výrobu jídel ANO ANO ANO 
11. Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro 

kuchyňské zpracovávání 
ANO ANO 

12. Příprava teplých pokrmů podle receptur ANO 
13. Příprava a úprava pokrmů pro dietní stravování ANO 
14. Příprava pokrmů národních kuchyní a dalších specialit ANO 
15. Příprava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní 

příležitosti 
ANO ANO 

16. Zpracování a úprava polotovarů ANO ANO ANO 
17. Pečení a příprava moučníků ANO 
18. Obsluha technologických zařízení v provozu ANO ANO ANO 
19. Příprava produktů běžné studené kuchyně ANO 
20. Příprava minutkových pokrmů a specialit ANO 

Tabulka 8.1 Srovnání kompetencí obsažených ve 3 dílčích kvalifikacích 

skládající úplnou kvalifikaci Kuchař 

DK1 Příprava teplých pokrmů 

DK 2 Příprava pokrmů studené kuchyně 

DK 3 Příprava minutek 

Žlutě zbarvené kompetence jsou shodné pro všechny tři uvedené dílčí 

kvalifikace; zeleně zbarvená kompetence č. 7 je také shodná, ale ve 

skutečnosti se bude při ověřování lišit - volba postupu práce bude odlišná 

u jednotlivých dílčích kvalifikací odlišná. 

Dalším problémem se jeví možnost vykonání závěrečné či maturitní 

zkoušky podle školského zákona. V kapitole 5 jsme charakterizovali 

záměrné a nezáměrné učení; v procesu uznávání jsou pr imárně ověřovány 

výsledků nezáměrného učení se kandidáta, samozřejmě, že je tam určitý 



podíl výsledků učení získaných ve formálním či neformálním vzdělávání. 

Závěrečná zkouška však prověřuje výsledky formálního a tedy záměrného 

vzdělávání, k tomu je strukturována do části teoretické a praktické, ústní a 

písemné. Zdá se tedy, že v řadě případů bude pro kandidáty velmi obtížné 

složit úspěšně závěrečnou zkoušku ve všech jejích částech. Jako další 

nesrovnalost se jeví fakt, že závěrečná zkouška, která má exemplární 

charakter (tzn., že uchazeč si losuje jedno z mnoha témat a na ně 

prezentuje své výsledky učení), je nadřazena ověřování vedoucímu k získání 

požadovaného souboru dílčích kvalifikací. Při ověřování jsou totiž 

hodnoceny všechny kompetence požadované hodnotícím standardem, 

tzn., že jedná se o komplexní prověření. 

Situace týkající se možnosti složení maturitní zkoušky je ještě výrazně 

složitější; požadavky plynoucí ze školského zákona budou pro většinu těch 

kandidátů, jejichž vzdělání je na úrovni ISCED 3C (popř. i na nižší úrovni), 

zcela diskvalifikující. 

Další nedostatečně zajištěnou oblastí je příprava autorizovaných 

osob na realizaci uznávání. V hodnotících standardech je stanoven 

požadavek, aby ty autorizované osoby, které nemají pedagogické vzdělání 

či zkušenosti ze vzdělávání dospělých, prošly nejméně 12 hodinovým 

kurzem. Tento kurz má být podle DK Dekoratér zaměřen „na praktickou 

aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a přípravu zaměřenou na vzdělávání a 

hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení 

dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin"53; podle DK Výroba perníku 

„musí absolvovat přípravu zaměřenou na uznávání výsledků neformálního 

a informálního vzdělávání nebo přípravu zaměřenou na základy 

53 http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailHodnoticihoStandardu.aspx?id=185&s=16 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailHodnoticihoStandardu.aspx?id=185&s=16


pedagogického minima s těžištěm na problematiku zkoušení v rozsahu 

minimálně 12 hodin."54 

Není jasné, proč jsou uvedená znění odlišná. Obsahově totiž nejsou 

vymezené požadavky totožné - Hlava III uvedeného zákona se zabývá 

pravidly udělování autorizace, prodlužováním platnosti její platnosti a 

možnostmi odnímáním autorizace; Hlava IV je věnována hodnocení 

dosažené odborné způsobilosti. Zdá se proto - vzhledem k uvedené časové 

dotaci - že oblast psychologických aspektů zkoušení nebude jádrem 

uvedeného vzdělávání. Navíc další oblasti vztahující se k práci hodnotitele 

(např. konstrukce konkrétního zadání, konkretizace hodnotících kritérií 

apod. nejsou ve vzdělávání obsaženy vůbec). Druhé znění naopak užívá 

nejednoznačného vymezení „základy pedagogického minima". 

Průvodci v zákoně zmíněni nejsou vůbec, ČR neuvažuje o tom, že část 

potenciálních zájemců o uznávání nezbytně pro vstup do procesu i jeho 

úspěšné zakončení bude potřebovat. 

Přesto všechny uvedené výhrady je však dobře, že uvedený zákon 

vznikl a byl přijat. Do jeho přípravy byla zapojena všechna ministerstva 

stejně jako tzv. střechoví zaměstnavatelé (Hospodářská komora ČR, Svaz 

průmyslu a dopravy ČR, Agrární komora ČR ad.), po mnoha letech mezi 

nimi došlo k diskusi o problematice dalšího vzdělávání. Uvedené subjekty 

se postupně zapojily i do přípravy standardů NSK a některé z nich se 

podílejí i na realizaci procesu uznávání. 

Současné znění zákona není plně vyhovující, ale zákon lze vždy na 

základě postupně získávaných zkušeností měnit. 

54 http : / /www. narodni-kvalifikace.cz/detailHodnoticihoStandardu.aspx?id=49&s=13 

http://www


8.4 Vytváření předpokladů pro zavedení procesu uznávání do 

praxe prostřednictvím projektů ESF 

V průběhu roku 2005 byly zahájeny práce na dvou projektech, jejichž 

realizace měla přímý vztah k procesům uznávání. Jednalo se o projekt 

Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a 

dalšího vzdělávání (dále NSK) a Uznávání výsledků neformálního vzdělávání 

a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým 

(dále UNIV). Oba projekty byly hrazeny z prostředků ESF a SR ČR a 

realizovány v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů; 

žadatelem bylo v obou případech M Š M T , partnerem pro realizaci Národní 

ústav odborného vzdělávání (dále NÚOV). Příprava obou projektů 

předcházela přípravě zákona č. 178/2006 Sb., který byl v průběhu realizace 

obou projektu přijat. 

Projekt NSK55 byl zaměřen na tvorbu kvalifikačních a hodnotících 

standardů. V letech 2005 až 2008 byly vytvořeny kvalifikační a hodnotící 

standardy pro 115 úplných a 340 dílčích kvalifikací56; všechny uvedené 

kvalifikace odpovídaly vzdělání na úrovni ISCED 3C (střední vzdělání 

s výučním listem). 

Pro tvorbu uvedených standardů byla (ve spolupráci s projektem 

UNIV) zpracována metodika tvorby profesních a hodnotících standardů. 

První verze standardů byly připravovány v NÚOV, posléze projednávány 

Sektorovými radami, které byly ustaveny v rámci systémového projektu 

MPSV Národní soustava povolání57. Sektorové rady jsou reprezentativním 

zastoupením zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů, odborů, 

popř. dalších odborníků; mají své pracovní skupiny a odborné sekce. Jejich 

55 Více informací na www.nsk.nuov.cz 
56 Více informací na www.narodni-kvalifikace.cz 
57 Více informací na www.nsp.cz 

http://www.nsk.nuov.cz
http://www.narodni-kvalifikace.cz
http://www.nsp.cz


cílem je popis aktuální situace na trhu práce, formulace a aktualizace 

kompetencí, spolupráce při tvorbě KS, připomínkování HS. 

KS a HS tedy vznikaly v široké spolupráci zástupců světa práce 

(zaměstnavatelé, profesní organizace, odbory) a světa vzdělávání (zástupci 

vzdělavatelů, na sekundární i terciární úrovni). Tento přístup k tvorbě je 

sice na jednu stranu časově náročný (často několikanásobné projednávání), 

na druhou stranu však vede k zainteresování všech potřebných aktérů a 

jejich následné dohodě o podobě standardů. To je předpoklad pro jejich 

respektování v praxi. 

KS a HS vytvořené v projektu NSK jsou postupně schvalovány a 

zveřejňovány na webu www.narodni-kvalifikacp r? Po zveřejnění KS a HS 

příslušné kvalifikace lze zažádat o autorizaci. V současné době již existuje 

několik desítek autorizovaných osob, většinu z nich tvoří školy, již proběhla 

také první oficiální uznávání. 

Obecným cílem projektu UNIV58 byla podpora rozvoje dalšího 

vzdělávání v ČR; obecný cíl měl být naplňován jednak podporou 

poskytování dalšího vzdělávání středními a vyššími odbornými školami, 

jednak rozšířením spektra forem dalšího vzdělávání o uznávání výsledků 

neformálního vzdělávání a informálního učení. Projekt byl realizován 

v šesti krajích59 (Jihočeském, Karlovarském, Olomouckém, Pardubickém, 

Ústeckém a Zlínském), do části týkající se uznávání byly zapojeny ještě kraj 

Moravskoslezský a Liberecký. 

Obě oblasti, do kterých projektové aktivity směřovaly, se vzájemně 

doplňovaly a obohacovaly. Původní idea přípravy modulově zpracovaných 

programů dalšího vzdělávání (DV) byla realizována ve všech případech, i 

když pro danou kvalifikaci nebyly zpracovány KS a HS. Výhledově by tedy 

jS Více informací na www.univcz.cz 
59 Poklady k této části diplomové práce jsem vedle uvedených webových stránek čerpal 

z informací získaných na závěrečné konferenci projektu, které jsem se zúčastnil, a 

z rozhovorů s pracovníky NÚOV, kteří pracovali v uvedených projektech. 

http://www.narodni-kvalifikacp
http://www.univcz.cz


zapojené školy měly mít ve formě programů či modulů vytvořeny podmínky 

pro doplnění chybějících kompetencí neúspěšných kandidátů uznávání. 

V části projektu zaměřené na problematiku uznávání se školy 

soustředily především na tvorbu a připomínkování KS a HS; zde projekt 

úzce spolupracoval s projektem NSK. 

Podstatným úkolem bylo pilotně ověřit procesy uznávání na základě 

HS připravených v projektu NSK. Před pilotním ověřováním proběhly 

pracovní semináře, na kterých se pedagogičtí pracovníci zapojených škol 

seznámili s procesem uznávání a zejména aktivně ve skupinách 

vytvořených podle jednotlivých ověřovaných kvalifikací připravovali 

materiály potřebné pro realizaci uznávání. HS sice vymezují, kterými 

kompetencemi má kandidát uznávání disponovat, ale je nutné připravit 

konkrétní zadání (úlohu), na kterém kandidát požadované kompetence 

předvede. Při práci s HS se ukázalo, že jejich zpracování není na shodné 

úrovni konkrétnosti, v řadě případů bylo nutné konkretizovat hodnotící 

kritéria do hodnotících znaků; to umožňoval připravený hodnotící formulář. 

Součástí uvedených seminářů byla i příprava tzv. průvodců, tedy 

funkce, která není ve znění zákona obsažena. Realizátoři projektu UNIV 

předpokládali, že existence průvodců v zahraničí jistě není samoúčelná, ale 

prokázala již svou potřebnost. Jako průvodci v projektu pracovali většinou 

výchovní poradci škol, v několika případech ředitelé škol či jejich zástupci. 

Úkolem průvodce je podpora a motivace kandidáta. V projektu průvodce 

pomáhal kandidátovi zaznamenat a zdokumentovat jeho studijní a profesní 

historii (jakou školu a jaký obor studoval, jakého dosáhl vzdělání, jaké kurzy 

absolvoval, kde pracoval a jaké činnosti při tom vykonával apod.). Dále 

společně připravovali tzv. portfolio osobních kompetencí, jehož struktura 

kopírovala HS. Kandidát u každé kompetenci zvažoval, zda se s ní setkal, 

zda se domnívá, že ji ovládá. Při této činnosti se ukázalo, že část kandidátů 

nerozumí znění HS, které jsou psány spisovným odborným jazykem, se 



kterým se v průběhu svého zaměstnání nesetkali (např. pomocný stavební 

dělník neužívá výraz „zárubně", ale „futra"). Pod některými vyjádřeními HS 

neměli kandidáti žádnou představu (např. „obsluhovat kvalitně, efektivně a 

dodržovat zásady techniky obsluhy"; problémovým vyjádřením byly 

„zásady techniky obsluhy"). Další činností, kterou průvodce realizoval 

společně s kandidátem, bylo seznámení se s pracovištěm, na kterém mělo 

uznávání probíhat. Není dosti dobře možné, aby kandidát předváděl 

požadované kompetence v prostředí, ve kterém se nevyzná, neví, kde je 

který nástroj uložen, nezná parametry a možnosti technologického 

vybavení apod. 

Součástí práce na seminářích bylo i seznámení se s protokolem o 

průběhu ověřování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení 

a pokyny k jeho vyplnění. Další část seminářů pak směřovala k otázkám 

zabezpečení procesu uznávání ve škole a k propočtu nákladů na pilotní 

ověřování. 

Pilotní ověřování bylo v rámci projektu realizováno celkem na 54 DK, 

které se vztahovaly celkem k 23 kvalifikacím úplným. Některá pilotní 

ověřování probíhala ve spolupráci se sociálními partnery přímo na 

pracovištích spolupracujících zaměstnavatelů (např. pekaři v Jizerských 

pekárnách; slévači v Třineckých slévárnách; líhňaři v Třeboňském rybářství; 

manipulace se zbožím a materiálem v FC Logistic; zpracovatel ryb v Fish 

Market a.s. apod.). Řady ověřování zúčastnili i zástupci autorizujících 

orgánů (MPO; M M R ; Mze), popř. zástupci tzv. střechových zaměstnavatelů 

- Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Důvodem jejich 

účasti byla příležitost vidět, jak fungují procesy, na jejichž vzniku se 

významně podílejí. 

Pilotního ověřování se zúčastnilo 208 kandidátů, 8 z nich nebylo 

úspěšných. Protože ověřování probíhalo jako pilotní v rámci projektu, často 

podle standardů, které ještě nebyly schváleny, získávali úspěšní kandidáti 



pouze projektový certifikát. Jedním z obtížných úkolů proto bylo zajistit 

kandidáty, kteří byli ochotni podstoupit hodnocení svých kompetencí bez 

možnosti získání celostátně platného certifikátu. 

Kandidáty uznávání bylo možné rozdělit do následujících skupin: 

+ bývalí žáci školy, která realizovala pilotní ověřování: 

Nejčastěji se jednalo o žáky, kteří předčasně ukončili své vzdělávání 

(většinou na konci 2. či na začátku 3. ročníku), ale pracovali v oboru, 

pro který se nedoučili. Časem pochopili, že certifikát o vzdělávání 

má na trhu práce svou hodnotu, proto byli ochotni přijít, nechat 

ověřit své kompetence a tak zjisti, zda mají šanci na získání výučního 

listu. V jiných případech se jednalo o bývalé žáky školy, kteří své 

vzdělávání úspěšně zakončili, získali výuční list či maturitní 

vysvědčení, ale nezískali ve svém oboru pracovní uplatnění. 

Pracovali proto v jiném oboru, pro tuto práci však žádný certifikát 

neměli, což pociťovali jako nevýhodu. 

• zaměstnanci podniku spolupracujícího se školou: 

Řada středních odborných škol velmi úzce spolupracuje s podniky či 

firmami které jsou potenciálními zaměstnavateli jejich absolventů. 

Někdy jde o školy, které bývaly součástí takových podniků (např. 

Třineckých železáren); v době ekonomického propadu v 90. letech 

se podniky vesměs „svých" škol zříkaly, zhruba od roku 2005 naopak 

některé podniky usilovaly o „odkoupení" svých škol zpět. Když se po 

letech podařilo realizovat kroky potřebné k návratu škol do podniků, 

začíná ekonomická krize a je otázkou, jak se školám vráceným 

podnikům povede. Školy velmi úzce spolupracující s podniky nabídly 

podnikům využít bezplatného pilotního ověřování k posouzení 

kompetencí svých zaměstnanců, kteří neměli odpovídající kvalifikaci. 



• zaměstnanci školy: 

Pokud pracuje na pozici učitele odborného výcviku absolvent střední 

či vysoké školy bez příslušného výučního listu, není pro svou práci 

plně kvalifikován. Školy proto využily této možnosti k ověření 

kompetencí těchto pracovníků. 

• jednotlivci, kteří získali informace o dané možnosti: 

Tato skupina kandidátů pilotního ověřování byla početně nejslabší, 

jak se informace o realizaci pilotního ověřování k zájemcům dostali, 

nikdo nezjišťoval. Možná lze do této skupiny zařadit absolventy 

rekvalifikačních kurzů, které realizovaly některé školy. Školy si 

zapojením těchto absolventů vytvořily možnost srovnání úrovně 

absolventů rekvalifikace a nároků hodnotícího standardu. 



8.5 Vliv projektů na zavádění procesů uznávání do praxe 

Oba uvedené projekty výrazně přispěly k rozvoji procesu uznávání a 

jeho zavádění do běžné praxe. Projekt NSK vytvořil základ - standardy 

(kvalifikační a hodnotící), které slouží jako měřítko pro ověřování 

kompetencí kandidáta. Pro realizaci procesu uznávání jsou - v případě, že 

má vést ke získání kvalifikace - standardy nezbytné. Centrální tvorba 

standardů, které jsou závazné pro všechny realizátory uznávání 

(autorizované osoby), má své jasné výhody - měla by totiž zajistit 

srovnatelnost získávaných kvalifikací a současně provázanost těchto 

kvalifikací s úplnými kvalifikacemi získávanými v počátečním vzdělávání. 

Z hlediska srovnatelnosti získávaných dílčích kvalifikací lze 

konstatovat, že příprava standardů je jakýmsi prvním krokem. Standardy, 

resp. kritéria v nich uvedená nejsou formulovány na shodné míře 

obecnosti; ty standardy, které příliš obecně formulovaná kritéria bude 

nutné konkretizovat. Všechny autorizované osoby by po přečtení 

kompetencí a kritérií pro jejich ověřování, měly získat velmi podobnou 

představu o tom, jakými kompetencemi a v jaké kvalitě má kandidát 

disponovat. 

Z hlediska provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání jsou 

v současné době standardy vytvořené NSK využívány při práci na 

rámcových vzdělávacích programech pro jednotlivé obory odborného 

vzdělávání. Tak tomu bylo po celou dobu realizace projektu, lze se proto 

domnívat, že ve většině případů existuje provázanost mezi počátečním 

(úplná kvalifikace) a dalším vzděláváním (dílčí kvalifikace) vedoucí k získání 

daných kvalifikací. 

Velkým kladem projektu NSK je široké zapojení sociálních partnerů 

(hlavně prostřednictvím sektorových rad) do tvorby standardů. Projekt NSK 

plně vycházel ze znění zákona a v jeho intencích dotvářel potřebné. 



Projekt UNIV svým způsobem ověřoval jak využitelnost zákona, tak 

využitelnost výsledků práce projektu NSK. Nepostupoval vždy pouze podle 

zákona, snažil se přinášet prvky, o kterých byli jeho realizátoři přesvědčeni, 

že do uznávání patří; to ovšem vedlo k občasným konfliktům s pracovníky 

M Š M T , kteří tak bránili využít mimořádnou příležitost pilotního ověřování 

k ověření i v zákoně neobsažených postupů (např. důkazy, průvodci). 

Nakonec i M Š M T připustilo, že práce průvodce je užitečná; průvodce tedy 

může v procesu uznávání vystupovat. Problémem je ovšem úhrada jeho 

činnosti, náklady na uznávání, které hradí kandidát, jsou už tak dost vysoké. 

Náklady na realizaci uznávání jsou velkým úskalím, kterému byla 

v projektu věnována soustředěná pozornost; ke všem pilotním ověřováním 

byl vytvářen rozpočet uznávání, které by se konalo za reálných podmínek 

(tzn. bez finanční dotace projektu). Ukázalo se, že reálné náklady na 

ověřování některých dílčích kvalifikací dosahují až několika (i desítek) tisíc 

korun (nejdražší dílčí kvalifikace Omítkář - cca 60 tisíc). 

Výše uvedené hodnocení standardů, které je uvedeno v části týkající 

se NSK, je výsledkem práce projektu UNIV. Proto byl v rámci pilotního 

ověřování zpracován hodnotící formulář, ve kterém byly v případě potřeby 

konkretizovány hodnotící znaky. Současně vznikl problém s konkrétním 

zadáním - M Š M T mělo požadavek vytvořit soubory konkrétních zadání pro 

jednotlivé dílčí kvalifikace. Autorizované osoby by pak při uznávání pouze 

volili jedno zadání. Tento nápad má své příznivce i odpůrce, je diskutabilní. 

Jisté je, že soubor zadání pro jednu kvalifikaci by musel být velmi obsáhlý, 

aby se předešlo přístupu naučit se pouze to, co je součástí zadání. 

Při realizaci pilotního ověřování se ukázal i další nedostatek 

hodnotících standardů - nedostatečná specifikace materiálního vybavení 

pracoviště, ne kterém má uznávání probíhat. V některých případech museli 

kandidáti z uznávání odstoupit, protože se sice domnívali - není důvodu jim 

nevěřit - že disponují všemi v hodnotícím standardu uvedenými 

kompetencemi, ale byli zvyklí pracovat s jinými prostředky (např. s jiným 



softwarem, CNC stroji v jiném programovacím jazyce apod.). Autorizovaná 

osoba by proto měla ve své nabídce autorizace vždy specifikovat své 

materiální vybavení, aby k případům odstoupení z tohoto důvodu 

nedocházelo. 

Mezi metodami hodnocení výrazně chyběly důkazy, které jsou v ČR 

odmítány jako nespolehlivé. Důkazy by však proces uznávání výrazně 

zkrátily, a proto i zlevnily. Jejich nespolehlivosti se dá předcházet např. tím, 

že by bylo možné namátkově ověřit některou z kompetencí obsažených 

v důkazu a samozřejmě i postihem zaměstnavatele, který vydá zavádějící 

informace. 

Všichni pedagogičtí pracovníci zapojených škol, kteří působili v roli 

hodnotitelů, splňovali hodnotícími standardy stanovené kvalifikační 

požadavky. Přesto všichni hodnotitelé v dotazníkovém šetření uvedli, že jim 

při přípravě a realizaci uznávání pomohl kurz pro hodnotitele, kterého se 

zúčastnili. 

Jako omezující se ukázalo pojetí uznávání jako „zkoušky" s časově 

omezeným trváním (doba trvání zkoušky je uvedena v každém hodnoticím 

standardu) a místem (prostory autorizované osoby). V mnoha případech by 

bylo efektivnější, kdyby autorizovaná osoba ověřovala v prostředí, na které 

je kandidát zvyklý, tedy přímo na jeho pracovišti. To se v rámci projektu 

v několika případech podařilo, kandidáti pracovali na svém pracovišti, 

hodnotitelé ze škol pracoviště dobře znali, využívali jej totiž k odbornému 

výcviku. Kandidáti byli jistější, méně podléhali nervozit. Tento přístup opět 

snižuje náklady - kandidát pracuje na produktivní práci. V některých 

případech to ani v budoucnu jinak nepůjde (např. pro potřeby zkoušky 

nikdo nezaplatí odstřel v lomu). 

Velmi ošidnou oblastí je při realizaci uznávání zabezpečení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na proškolení kandidátů je ve 

standardech zahrnutý čas, který umožňuje pouze formálně zajistit 

proškolení a získat potřebný podpis. S tím souvisí otázka pojištění, školy -



stejně jako jiné subjekty - jsou sice pojištěné, ale pokud by škodu způsobil 

ten, kdo není s pojištěným pracovištěm v pracovně právním vztahu (což 

kandidát uznávání zpravidla není), pojištění by se na vytvořenou škodu 

nevztahovalo. V případě ověřování některých dílčích kvalifikací (např. 

Těžební činnost - součást úplné kvalifikace mechanizátor lesní výroby)byli 

hodnotitelé, pokud chtěli skutečně zodpovědně hodnotit výkon kandidátů, 

nuceni překračovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 



9 Závěr 

V současné době jsou v České Republice realizovány kroky vedoucí 

k postupnému naplňování evropského konceptu celoživotního učení. Tyto 

kroky se odehrávají v několika rovinách: 

• systémové; 

• institucionální; 

• legislativní; 

• finanční. 

Uvedené roviny se v realitě prolínají, nicméně pro každou z nich lze 

charakterizovat silné a slabé stránky. 

Ze systémového hlediska se jedná především o vytváření Národní 

soustavy kvalifikací a v ní zahrnutých kvalifikačních a hodnotících 

standardů. Pozitivem je fakt, že NSK se připravuje, a to v souladu 

s Evropským kvalifikačním rámcem členěna do osmi úrovní, což vytváří 

předpoklad lepší srovnatelnosti kvalifikací v mezinárodním kontextu. 

Problematická je však z určitého pohledu příprava zejména hodnotících 

standardů, které: 

• nejsou vytvářeny na obdobné míře konkrétnosti (hodnotící kritéria v 

nich uváděná nejsou vždy kritérii, ale spíše kompetencemi nižšího 

řádu); 

• se zvyšující se obecností hodnotících standardů klesá srovnatelnost i 

transparentnost výsledků uznávání; 

• nezahrnují jednotné požadavky na kvalifikaci hodnoti telů; 

• nedostatečně specifikují materiální vybavení pracovišť, na kterých bude 

uznávání probíhat; 

• je potřebné vytvářet i pro kvalifikace odpovídající vzdělávací úrovni 

ISCED 3A a terciárnímu vzdělávacímu sektoru. 



Z institucionálního hlediska lze uvažovat o tom, že pro naplňování 

konceptu celoživotního učení bude potřebné: 

• vytvořit síť autorizovaných osob, tedy míst nabízejících uznávání jako 
specifickou vzdělávací službu; 

• podpořit realizaci procesů uznávání nabídkou modulově koncipovaných 

programů dalšího vzdělávání; tyto programy DV pochopitelně nemusí a 

snad ani nemůže nabízet každá autorizovaná osoba, ale musí být pro 

kandidáta dosažitelné, aby - v případě potřeby - mohl doplnit své 

neprokázané kompetence; 

• připravit odpovídající počet hodnotitelů (autorizovaných osob) pro 

jednotlivé kvalifikace, sjednotit jejich pojetí procesu uznávání; 

• podpořit roli průvodce, zajistit odpovídající přípravu průvodců, kteří 

zajistí nejen vedení kandidáta procesem uznávání, ale poskytnou mu i 

poradenství po ukončení ověřování jeho kompetencí. 

Stávající zajištění procesů uznávání z institucionálního hlediska se jeví 

povrchní, nepropracované. Požadavky stanovené v hodnotících 

standardech pro autorizaci zohlednily především postoje a zájmy některých 

střechových zaměstnavatelů (zejména HK ČR), ti však primárně nesledují 

kvalitu procesu uznávání a jeho výsledků, ale možnost vlastního zapojení 

do realizace procesu. Za výrazný problém lze považovat absenci průvodce; 

uznávání se tak stává pro podstatnou část jednotlivců s nízkou úrovní 

vzdělání obtížně dosažitelné. Přitom by mělo sloužit jako jedna z možností 

jak ovlivnit negativní postoje kandidátů k vzdělávání. 

Posuzovat stávající stav uznávání výsledků předchozího učení v ČR 

z legislativního hlediska znamená vyjádřit se znovu i k problémům již 

uvedeným; nelze třeba očekávat výrazné rozšíření role průvodce, pokud 

pro ni nebude vytvořena legislativní opora. Jednoznačně je však třeba 

pozitivně hodnotit již pouhou existencí zákona č. 179/2006 Sb., který 

legislativně zaštítil procesu uznávání. Zákon byl vytvářen úzkou skupinou 

odborníků, pak byl sice široce diskutován s představiteli dalších 



ministerstev, svazů zaměstnavatelů i zaměstnanců apod. Ti však většinou 

neměli dostatek informací o realizaci procesů uznávání v zahraničí. Příprava 

zákona probíhala zhruba v první třetině realizace uvedených systémových 

projektů, bylo proto možno využít projektů k ověření návrhu zákona, k jeho 

zpřesnění a dopracování. Na místo toho byly projekty nuceny respektovat v 

podstatě „od zeleného stolu" vytvořený zákon. Na základě realizace 

zejména projektu UNIV je formulovány řada doporučení k úpravě zákona: 

• rozšířit repertoár metod ověřování (doplnit jej především o možnost 

důkazů, zavést metodu portfolia, která je nejkomplexnějším způsobem 

ověřování kompetencí kandidáta); 

• neověřovat již jednou ověřené kompetence; 

• uznávání by nemělo být realizováno pouze jako jednorázová zkouška, je 

třeba připustit i možnost dlouhodobého pozorování kandidáta při práci 

v jeho „domovském" prostředí; 

• zvýšit věk kandidáta alespoň na 21 let; 

• podpořit existenci průvodce. 

Finanční hledisko bývá často tím rozhodujícím. V případě zákona č. 

179/2006 Sb. by finanční nároky z jeho realizace plynoucí patrně zastavily 

jeho projednávání. Zákon je koncipován tak, že z jeho realizace prakticky 

nevyplývají nároky na státní rozpočet. Co může být pozitivně hodnoceno 

v procesu projednávání a schvalování zákona, nemusí být prospěšné vlastní 

praxi. Tak je tomu i se zákonem č. 179/2006 Sb. Pro potenciální kandidáty 

uznávání je povinnost úhrady nákladů nejen odrazující, ale v řadě případů 

se stává nepřekonatelnou podmínkou. Zájemci o uznávání na zaplacení 

zkoušky často nemají prostředky. Situace je zatím řešena tak, že do 

hodnotících standardů je cena uznávání stanovena v uzavřeném intervalu 

od nuly do stanovené horní hranice. Řešení je ve skutečnosti řešením pro 

pouze úzkou skupinu kandidátů, jejichž zaměstnavatel je současně 
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autorizovanou osobou, která navíc podporuje formální zvýšení kvalifikace 

svých zaměstnanců. 

Nevhodné nastavení finančního zajištění procesu uznávání se stává 

určitou brzdou jeho rozšíření. To si uvědomují zaměstnavatelé, kteří 

vyvolali na toto téma diskusi. V současné době je ze strany M Š M T viditelná 

snaha o domluvu s MPSV. Cílem domluvy je změnit existující přístupy 

k rekvalifikacím; napříště by měly existovat pouze rekvalifikace připravující 

na jednotlivé dílčí kvalifikace. Pokud účastník rekvalifikace splní dané 

podmínky (uvažuje se o zhruba 70 - 80 % docházky), uhradí za něj úřad 

práce zkoušku podle hodnotícího standardu. Tím bude vytvořena možnost 

získání dílčí kvalifikace. Účastník rekvalifikace, který danou podmínku 

nesplní, získá pouze osvědčení o účasti. Snad se tento přístup podaří 

domluvit, pak by uznávání - i když ne v ideální podobě - mohlo začít v ČR 

fungovat. 

Uznávání výsledků předchozího učení u nás ještě není rozšířené, 

většina obyvatel o nové možnosti získání kvalifikace neví, stejně jako 

převaha zaměstnavatelů apod. Pro plné rozšíření procesu uznávání bude 

třeba vykonat ještě mnoho práce. Jsem však přesvědčen, že tato práce má 

smysl a uvedený systém může pomoci mnoha jednotlivcům zlepšit jejich 

postavení na trhu práce a tak zvýšit celkovou kvalitu jejich života. 
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Následující přílohy jsou ukázkou materiálů, se kterými jsem při 
přípravě své diplomové práce pracoval. 

Příloha č. 1 Protokol o průběhu ověřování výsledků neformálního vzdělávání a 

informálního učení 

Do protokolu byl zaznamenáván průběh pilotního ověřování podle 

dané osnovy. Jednalo se formální materiál projektu, který nebyl 

informačně bohatý. Jeho součástí bylo- ne však ve všech případech 

- i konkrétní zadání. 

Příloha č. 2 Kvalifikační standard dílčí kvalifikace Příprava teplých pokrmů 

Příloha č. 3 Hodnotící standard dílčí kvalifikace Příprava teplých pokrmů 

Příloha č. 4 Přehled úplných a dílčích kvalifikací, kterých se týkalo pilotní 

ověřování realizované v projektu UNIV 

Příloha č. 5 

Záznam pilotního ověřování 

Jedná se o zcela neveřejné poznámky, které si zaznamenávali 

manažeři projektů, jsou informačně bohaté. V ukázce přílohy jsem 

jména zúčastněných osob nahradil velkými písmeny 



Protokol o průběhu ověřování výsledků neformálního vzdělávání a 
informálního učení 



Projekt UNIV 
Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací 

služby pro dospělé 

PROTOKOL 
o průběhu ověřování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení 

Uplná/dílčí 
kvalifikace 
podle HS N S K 
Škola, adresa Škola, adresa 

Místo 
realizace 

Datum realizace 

Jméno 
kandidáta 

Příjmení 
kandidáta 

Datum 
narození 

Místo narození 

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky: 
(nezbytné je uvést následující údaje 

a) konkrétní zadání úkolů kandidáta - pokud nebude součástí přílohy; 
b) čas zahájení činnosti kandidáta; 
c) čas ukončení/zahájení významných dílčích činností kandidáta, „uzlových bodů" 

v činnosti; 
d) čas ukončení činností kandidáta.) 

Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, www.nuov.cz,sekrelarial@nuov.cz 
>el.: 274 022 111, fax: 274 863 380, číslo účtu ČNB Praha 1: 73833-011/0710,' IČ: 00022179, DIČ: CZ00022179 

mailto:sekrelarial@nuov.cz


M i N i ň T E R S v o Š k o l s t v í 

t , . Projekt UNIV 
Uznávání výsledku neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací 

služby pro dospělé 

Celkové hodnocení ověřovaných kompetenci kandidáta: 

1. V případě, že kandidát prokáže všechny příslušným hodnotícím standardem požadované 
kompetence uvádí se „Kandidát prokázal, že disponuje všemi hodnotícím 
standardem požadovanými kompetencemi." 

2. V případě, že kandidát některou z požadovaných kompetencí neprokázal, uvede se 
název a kód kompetence v souladu s přís lušným hodnotícím standardem a budou 
uvedeny jednoznačné důvody, proč uvedenou kompetenci komise neuznala (popis 
nedostatku, kterých se kandidát dopustil). 

Hodnotící komise 
Jméno, příjmení - hůlkovým 
písmem 

Podpis 

Předseda 
Clen 

IC Ien 

Uatum 1 Místo i 

Nedíhiou~sôučást protokolu tvoří následující přílohy: 
osobní portfolio kompetencí kandidáta; 
studijní a profesní životopis kandidáta; 

3- vyplněné hodnotící formuláře od všech členů hodnotící komise; 
4 konkrétn[zadání, pokud nen[uvedeno výše. 

Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, www.nuov.cz, sekretariat@nuov cz 
tel-: 274 0 2 2 111, fax: 274 863 380, číslo účtu ČNB Proha 1: 73833-011/0710, IČ: 00022179, DIČ: CZ00022179 

http://www.nuov.cz


Kvalifikační standard dílčí kvalifikace Příprava teplých pokrmů 
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Pi l i soustava kvalifikaci L ť w o l í f í L r o A r i í c l o i i r l o y ^ 

úprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) 
Zřizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj 
,üPina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) 
Volání: Kuchař 
'Klady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci 

"borná způsobilost 

Úroveň 

°'ba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů 3 
: , 

6Jirnka potravinářských surovin 3 

'p°čty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy 3 

Otavováni jídelního lístku a sledu pokrmů 3 
L 

'^ava surovin pro výrobu jídel 2 

íľava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání 3 

'frava teplých pokrmů podle receptur 3 
» 
Ďrava a úprava pokrmů pro dietní stravování 3 

L lf)rava pokrmů národních kuchyní a dalších specialit 3 
• 
prava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti 3 

i 

dování a úprava polotovarů 3 

tení a příprava moučníků 3 

^ava teplých nápojů 2 

S á n i 

s inventářem 2 

dováni potravinářských surovin 3 

technologických zařízení v provozu 3 

Snižování práce v provozu a při gastronomických akcích 3 fâdônl hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a 
bezpečnosti potravin 
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Pořizované osoby 
Hospodářská komora České republiky 

Hotelová škola Teplice se sídlem v Teplicích, Smetanovo náměstí 786, 415 01 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod se sídlem v Havlíčkové 
Brodé, Bratříků 851, 580 02 

Freyova 82/27, 19000 Praha -
Vysočany (praha 9) 

Smetanovo Náměstf 786/1, 
41501 Teplice - Trnovany 

Bratříků 851, 58002 Havlíčkův 
Brod 

Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov, příspěvková organizace se sídlem v Zborovská 519 51101 Turnov 
Tůmové, Zborovská 519, 511 01 

Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Černovická 2901/26, 43003 
Chomutov, příspěvková organizace Chomutov 

první soukromá hotelová škola, spol. s r.o. se sídlem v Praha 8 Svídnická 506/1, 18100 Trója 

SOU a SOŠ, SČMSD , Žatec, s. r. o. se sídlem v Žatci, Hošťálkovo nám. 132, 438 Hošťálkovo Náměstí 132, 
0 1 43801 Žatec 

SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o. se sídlem ve Znojmě, Přímétická 1812/50 Přímětická 1812/50 66941 

® 41 Znojmo 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim 
Čáslavská 205 

Čáslavská 205, 53701 Chrudim 
- Chrudim Iv 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu, služeb a provozu hotelů, Nade Mží 734/1, 31800 Plzeň -
s r o., se sídlem v Plzni-Skvrňanech Skvrňany 

Kpt.Jaroše 862, 44128 
Podbořany 

28.října 2707, 47006 Česká 
Lípa 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková 
0r9anizace 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, příspěvková organizace se 
s|dlem v České Lípě, 28. října 2707, 470 06 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště se sídlem v Poličce, Čs. Armády Čsl. Armády 485, 57201 
485, 572 01 Polička - Horní Předměstí 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín se sídlem ve Vsetíně, Benátky Benátky 1779, 75501 Vsetín 
1 7 ?9, 755 01 

Střední odborná škola Luhačovice se sídlem v Luhačovicích, Masarykova 101, 763 Masarykova 101, 76326 
vO I i iho^nvíioA 

přední odborné učiliště obchodní Prostějov se sídlem v Prostějově, nám. 
drnunda Husserla 1, 796 55 

Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8 

Střední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují 

Středni škola a Vyšši odborná škola cestovního ruchu České Budějovice 

Str, <ec|ní škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711 

Luhačovice 

Nám. E. Husserla 30/1, 79655 
Prostějov 

U Jatek 916/8, 79001 Jeseník 

Teplice nad Metují 218, 54957 

Senovážné Nám. 239/12, 
37001 České Budějovice -
České Budějovice 6 

Jana Palacha 711/2, 43401 
Most 

*t>l*Ch Pokrmů, 28 3.2009 18:09:12 Strana^ 3_ 



Hodnotící standard dílčí kvalifikace Příprava teplých pokrmů 



Jiprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) 
^izující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj 

'Pina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) 

'°lání: Kuchař 

^dy potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci 

W n á způsobilost 
*ev Úroveň 

^ postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů 3 

i|rnka potravinářských surovin 3 

ÍQčty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy 3 

dován i jídelního lístku a sledu pokrmů 3 

ír3va surovin pro výrobu jídel 2 

9va jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání 3 

!r^va teplých pokrmů podle receptur 3 
l 
íľava a úprava pokrmů pro dietní stravování 3 

í 
ava pokrmů národních kuchyní a dalších specialit 3 

l 
3ľava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti 3 

c°vání a úprava polotovarů 3 

i 

^ " a příprava moučníků 3 

1
9va teplých nápojů 2 

' ^ n l s inventářem 2 

"0ván[ potravinářských surovin 3 

Hlh 
I 'a technologických zařízení v provozu 3 

^ v á n í práce v provozu a při gastronomických akcích 3 

hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržováni bezpečnostních 
a zásad bezpečnosti potravin 

standardu 
ľclje platný od: 7.8.2007 



isk • • • 
' Nm soustava kvalifikaci H n H n n t i n í ^ t ř í n f i ŕ i ľ f j 

a způsoby hodnocení 
0,ba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů 

foéria hodnocení Způsoby ověření 

'Svolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu Praktické předvedení + slovní zdůvodnění 

Vybrat, připravit a upravit vhodné suroviny pro připravovaný pokrm Praktické předvedení 

Svolit a připravit k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel Praktické předvedení 

,řeba splnit všechna kritéria 

Viníka potravinářských surovin 

It. Itér"a hodnocení 

V o r i c k y posoudit nezávadnost a kvalitu surovin a polotovarů 

Wo lova t deklarovaný druh surovin a gramáž 
V, 
hotovit doklad o převzetí zboží 

6ba splnit všechna kritéria 

Způsoby ověření 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení + metrologický 

Písemně 

w 'Očty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy 

k 6r 'a hodnocení 

V r t normování na daný počet porcí podle stanovené receptury 

V 

Vh°tovit kalkulační list 

1)9 splnit obě kritéria 

Způsoby ověření 

Písemně + výpočet 

Písemně 

dován í jídelního lístku a sledu pokrmů 

hodnocení 

^ ' t nabídkový (jídelní, nápojový apod.) lístek podle 
0rnických pravidel 

Stav't menu pro danou příležitost 

b Stav't jídelní lístek pro dietní stravování s uvedením živin 

X 
\ 

°tov 't kalkulaci ceny pokrmů 

Způsoby ověření 

Písemně 

Písemně 

Písemné 

Písemně 

t6rii stačí jedno z kritérií a) až c), + d). 



V a v a surovin pro výrobu jídel 

^éria hodnocení Způsoby ověření 

Vykonávat přípravné práce, opracovávat suroviny s minimálními ztrátami Praktické předvedení 

lpoužít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení 

dodržovat ekologické předpisy při nakládání s odpady Praktické předvedení 

třeba splnit všechna kritéria 

ír3va jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání 

L lté|ïa hodnocení 
:'0i Pracovat suroviny 

Způsoby ověření 

Praktické předvedení 

N r ž e t technologický postup zpracování a připravit surovinu pro další P r a k t j c k é p ř e d vedení 
nVňskou úpravu 

'P> 
°u*it odpovídající technologické vybavení 

V 
° a splnit všechna kritéria 

i 
a va teplých pokrmů podle receptur 

hodnocení 

°dr*et technologický postup přípravy pro daný pokrm 

dobu přípravy, teplotu a dodržovat množství surovin podle 

řřj 
Pľ3vit pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi 

p 
C V é s t úpravu a estetizaci pokrmu, kontrolu kvality a hmotnosti a 

l c % zhodnotit pokrm před expedicí 

°Užít technologické vybavení určené pro tepelnou úpravu pokrmů 

Praktické předvedeni 

Způsoby ověření 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

% 

''t 

a úprava pokrmů pro dietní stravování 

hodnocení 
Způsoby ověření 

S 

> technologický postup přípravy a hygienické předpisy dodržovat p r a k t j c k é p ř e d v e d e n í 
M[Pravy, teplotu a další parametry odpovídající způsobů úpravy 

Vhr\,J_ j j- ciirnvin Dodle receptur Metrologický 



sk 
Nni soustava kvalifikaci - , ; 

[Připravit pokrm s typickými požadovanými senzorickými vlastnostmi a P r a k t i r k A nřpHwpHpní 
dovídající nutriční hodnotou Praktické predveoeni 

Provést úpravu a estetizaci pokrmu, provést kontrolu kvality a hmotnosti D r ... , a . n l 
senzoricky zhodnotit pokrm před expedicí Praktické předvedeni 

Použít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení 

î eba splnit všechna uvedená kritéria. Splnění této kompetence již nevyžaduje nutnost plnit kompetence 
''Prava teplých pokrmů podle receptur" a "Příprava pokrmů národních kuchyní a dalších specialit". 

'Prava pokrmů národních kuchyní a dalších specialit 

r'téria hodnocení Způsoby ověření 

dodržet technologický postup přípravy a hygienické předpisy Praktické předvedení 

Udržet dobu přípravy a teplotu zpracování Praktické předvedení 

Udržet množství surovin podle receptur Metrologický 

Opravit pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi Praktické předvedení 

frovést úpravu a estetizaci pokrmu, provést kontrolu kvality a hmotnosti D r „ u t i „ , , A 
^nzoricky zhodnotit pokrm před expedicí Praktické předvedeni 

Oužít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení 

' H a splnit všechna uvedená kritéria. Splnění této kompetence již nevyžaduje nutnost plnit kompetence 
'Prava teplých pokrmů podle receptur" a "Příprava a úprava pokrmů pro dietní stravování". 

'^ava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti 

L -
iena hodnoceni Způsoby ověření 

Svrhnout vhodné pokrmy a zvolit vhodné suroviny pro danou příležitost Praktické předvedení + slovní zdůvodnění 

Udržet technologický postup přípravy Praktické předvedení 

Opravit pokrmy pro slavnostní příležitosti Praktické předvedení 

dovést úpravu a estetizaci pokrmu před expedicí Praktické předvedeni 

/eba splnit všechna uvedená kritéria. Splnění kompetence lze nahradit splněním kompetencí "Příprava 
,'ch pokrmů podle receptur", "Příprava a úprava pokrmů pro dietní stravování" nebo "Příprava pokrmů 
ödnich kuchyní a dalších specialit". 

Ľ 
*cování a úprava polotovaru 

L 
^ a hodnocení Způsoby ověření 

çacovâvat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým Praktické předvedení 

5va teplých pokrmu, 28.3.2009 18:09:52 Strana 2 z 10 



Použít odpovídající technologické vybavení 

''Připravit pokrm z polotovarů ke konzumaci 

! třeba splnit všechna kritéria 

^ení a příprava moučníků 

L . 
'l°na hodnocení 

'Udržet technologický postup přípravy a hygienické předpisy 

'Dodržovat sortiment a množství surovin podle receptur 

'^Pravit moučník s typickými požadovanými senzorickými vlastnostmi 

dovést dohotovení a zdobení moučníku před expedicí 

V í t odpovídající technologické vybavení 
L eba splnit všechna kritéria 

i ̂
ava teplých nápojů 

L r|a hodnocení 

°Užft odpovídající technologické vybaveni 

^ržovat sortiment a množství surovin podle receptur 

^Pravit teplý nápoj s požadovanými senzorickými vlastnostmi 

V 
splnit všechna kritéria 

V 9c,ání s inventářem 

k a hodnocení 

6třovat a udržovat inventář 

'e2Pečit a uskladnit inventář po ukončení provozu 

V 

H 

Oznamy o pohybu inventáře 

a splnit všechna kritéria 

°vání potravinářských surovin 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Způsoby ověření 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení + metrologický 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Způsoby ověření 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení + metrologický 

Praktické předvedení + senzorické 
hodnocení 

Způsoby ověření 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Písemné nebo slovné 

!fia hod noceni 
Způsoby ověření 
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Skladovat suroviny podle hygienických norem 

Evidovat pohyb skladových zásob 

Zhotovovat doklady o příjmu a výdeji 

^kontrolovat, převzít a vydat požadované zboží 

'Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny 

lřeba splnit všechna kritéria 

^luha technologických zařízení v provozu 

^téria hodnocení 

Opravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k 

V u 

e2pečné používat technologická zařízení v souladu s jejich určením 

dluhovat kuchyňské stroje a zařízení 

dluhovat zařízení na tepelnou úpravu pokrmů 

dluhovat čisticí a mycí zařízení 

dluhovat chladicí a mrazicí zařízení 

šetřit a zabezpečit kuchyňská zařízení po ukončení provozu 

tfeba splnit všechna kritéria 

Praktické předvedení +slovní vysvětlení 

Písemné nebo slovní vysvětlení 

Písemné 

Praktické předvedení 

Praktické předvedeni + slovné 

Způsoby ověření 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

Praktické předvedení 

d o v á n í práce v provozu a při gastronomických akcích 

Způsoby ověření 
' a hodnocení 

pravit pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost Praktické předvedení 

\ 6v*it pracovní úkoly podle pracovních plánů 
Praktické předvedení + slovné 

Praktické předvedení 
Olizovat práci při gastronomických akcích 

^ o v a t časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení 

Praktické předvedení 
J'Stit zabezpečení inventáře po ukončení provozu 

V s t -, 

V k y U d Pracovišté po ukončení provozu v souladu s hygienickými P r a k t j c k é pŕedvedení 
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Svádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování 
^pečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 

lritéria hodnocení Způsoby ověření 

Júodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních p r g k t i c k é p f e d v e d e n ( 

Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Praktické předvedení + slovně 

N h e m provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Praktické předvedení 

l^ba splnit všechna kritéria 



rganizační a metodické pokyny 

ktodická doporučení 

"orizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními 
Sdpisy. 

zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. 
'echny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství, 
^otlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se buď na proces, nebo na výsledek (zřídka i na 
oje). 
pořizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních pokrmů, které zadá. 
Sazeči bude zadána příprava nejméně dvou pokrmů teplé kuchyně. Sestavu pokrmů a počet připravovaných porcí určí 
Zřizovaná osoba. 
celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a technologických 

stupů, dodržování časového harmonogramu. 
hodnocení hotového pokrmu se provede ochutnávka, budou posouzeny požadované typické vlastnosti. Bude 
Jedena kontrola kvality, hmotnosti a pokrm bude senzoricky zhodnocen. 

'siedné hodnocení 

^šející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o zkoušce. Pro zápis 
focení jednotlivých kritérií lze použít různé značky, ale výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít 
/Wěl" nebo "nevyhověl" v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé 
J^Petence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď "vyhověl", pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, 
1)0 "nevyhověl", pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Konečné hodnocení uchazeče probíhá na 
y|adě těchto návrhů podle § 18 odst. 7 zákona č. 179/2006 Sb 

°žení zkušební komise 

0lJška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem. 

Padavky na odbornou způsobilost autorizované osoby 

j°rizovaná osoba musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně musí splňovat jednu z 
^dujících variant požadavků: 
^ní vzdělání s výučním listem + maturitní zkouška a alespoň 5 let praxe ve funkci mistra (vedoucího) provozu nebo 
Au zahrnujícího pracoviště s činnostmi předmětné kvalifikace, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou 
fed podáním žádosti o autorizaci. 
?Poň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru gastronomie, z toho minimálně jeden rok v období 
Nn í ch dvou let před podáním žádosti o autorizaci. 
j^ní vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti gastronomie a alespoň 5 let praxe ve funkci mistra (vedoucího) provozu 

úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi předmětné kvalifikace, z toho minimálně jeden rok v období posledních 
;u let před podáním žádosti o autorizaci. 

odborné vzdělání v oblasti gastronomie, hotelnictví a alespoň 5 let praxe ve funkci mistra (vedoucího) provozu 
0 úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi předmětné kvalifikace, z toho minimálně jeden rok v období posledních 
y let před podáním žádosti o autorizaci. 
ÍQkoškolské vzdělání se zaměřením na potravinářskou technologii, veterinární hygienu, gastronomii, zemědělství + 
|Poň 5 let praxe ve funkci mistra (vedoucího) provozu nebo úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi předmětné 
'fikace, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci. 

požadavky. 
Zřizovaná osoba musí mít zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 
'Zřizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci dle příslušných ustanoveni dle zákona č. 563/2004 Sb., o 
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Padavky na materiálně technické zázemí 

tutory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům 
°dné pracovní oblečení a pomůcky bezpečnosti práce 
,°viny pro přípravu pokrmů 
ř6Ptury pro výrobu teplých pokrmů nebo jiné receptury 
|firnky, výdejky zboží a surovin 
Jýkuchyňský inventář a vybavení 
hiologické vybavení kuchyně - např. zařízení pro opracování a zpracování surovin (kráječe škrabky zařízení pro 

k n í surovin - šlehače, hnětače, zařízení pro tepelné zpracování a úpravu pokrmů - sporáky chladicí a mrazicí 
<ení apod.). 

p°četní technika 

^a přípravy na zkoušku 

I 
°vá doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je do 10 minut. 

vykonání 

í°vá doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). 
S|<a může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů. 

i)(iniální cena za zkoušku 

^hrady za zkoušku je v rozmezí 1 700 až 4 600 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé 
'*°vané osoby. 
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Pořizované osoby 
Hospodářská komora České republiky Freyova 82/27, 19000 Praha -

Vysočany (praha 9) 

Hotelová škola Teplice se sídlem v Teplicích, Smetanovo náměstí 786, 415 01 Smetanovo Náměstí 786/1, 

41501 Teplice - Trnovany 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod se sídlem v Havlíčkové Bratříků 851 58002 Havlíčkův 
Brodě, Bratříků 851, 580 02 Brod 

Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov, příspěvková organizace se sídlem v Zborovská 519, 51101 Turnov 
Turnově, Zborovská 519, 511 01 

Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Černovická 2901/26, 43003 
Chomutov, příspěvková organizace Chomutov 

První soukromá hotelová škola, spol. s r.o. se sídlem v Praha 8 Svídnická 506/1, 18100 Trója 

SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s. r. o. se sídlem v Žatci, Hošťálkovo nám. 132, 438 Hošťálkovo Náměstí 132, 
0 1 43801 Žatec 

SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o. se sídlem ve Znojmě, Přímětická 1812/50 Přímétická 1812/50 66941 
6 6 9 41 Znojmo 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 53701 Chrudim 
Čáslavská 205 . Chrudim Iv 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu, služeb a provozu hotelů, Nade Mží 734/1, 31800 Plzeň -
s-r.o., se sídlem v Plzni-Skvrňanech ' skvrňany 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková Kpt.Jaroše 862, 44128 
organizace Podbořany 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, příspěvková organizace se 28 října 2707 47006 Česká 
sídlem v České Lípé, 28. října 2707, 470 06 Lípa 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště se sídlem v Poličce, Čs. Armády Čsl. Armády 485, 57201 
485, 572 01 Polička - Horní Předměstí 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín se sídlem ve Vsetíně, Benátky Benátky 1779, 75501 Vsetín 
1779, 755 01 

Střední odborná škola Luhačovice se sídlem v Luhačovicích, Masarykova 101, 763 Masarykova 101, 76326 
26 Luhačovice 

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov se sídlem v Prostějově, nám. Nám. E. Husserla 30/1, 79655 
^munda Husserla 1, 796 55 Prostějov 

Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8 U Jatek 916/8, 79001 Jeseník 

úřední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují Teplice nad Metují 218, 54957 

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice Senovážné Nám. 239/12, 
37001 České Budějovice -
České Budějovice 6 

Stfední škola qastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711 Jana Palacha 711/2, 43401 
a Most 
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Přehled úplných a dílčích kvalifikací, kterých se týkalo pilotní ověřování 
realizované v projektu UNIV 



Přehled dílčích a úplných kvalifikací, kterých se týkalo pilotní ověřování projektu UN IV 

Úplná kvalifikace Dílčí kvalifikace Počet 
kandidátů 

PEKAŘ Výroba chleba a běžného pečiva 9 
Výroba jemného pečiva 

Výroba perníků 

Výroba trvanlivého pečiva 

CUKRÁŘ Výroba restauračních moučníků 14 
Výroba zákusků a dortů 

Řemeslná výroba perníků 

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové 
hmoty 

PRODAVAČ Práce na pokladně a pokladních systémech 4 
KADEŘNÍK Holič 8 

Asistent kadeřníka (DK vytvořená v rámci projektu 
UNIV) 

KUCHAŘ Příprava teplých pokrmů 19 
Příprava minutek 

Příprava pokrmů studené kuchyně 

ČÍŠNÍK Jednoduchá obsluha hostů 26 
Složitá obsluha hostů 

Barman 

Sommeliér 

CUKRÁŘ Výroba restauračních moučníků 9 
Výroba zákusků a dortů 

Řemeslná výroba perníků 

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové 

hmoty 

ELEKTRIKÁŘ Elektrikář silnoproud 7 

Montér elektrických zařízení 

KADEŘNÍK Asistent kadeřníka (DK vytvořená v rámci projektu 

UNIV) 

4 

KUCHAŘ příprava teplých pokrmů 12 

Příprava minutek 

Příprava pokrmů studené kuchyně 

MECHANIZÁTOR 

LESNÍ VÝROBY 

Pěstební činnost a ochrana lesa 13 

Těžební činnost 

Doprava dříví 

Údržba lesních cest 

Výroba sazenic v lesních školkách 

MANIPULANT 
POŠTOVNÍHO 

Poštovní doručovatel 4 



PROVOZU 

OBRÁBĚČ KOVŮ Obsluha CNC obráběcích strojů 14 

Základní kovoobráběčské práce 

OPERÁTOR 

SKLADOVÁNÍ 

Manipulace se zbožím a materiálem 2 

OPRAVÁŘ 

ZEMĚDĚLSKÝCH 

STROJŮ 

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin 15 

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat 

Opravář malé zemědělské mechanizace 

PODLAHÁŘ Podlahář plovoucích podlah 4 

RYBÁŘ Líhňař 7 

Zpracovatel ryb 

ŘEZNÍK UZENÁŘ Bourání masa 1 

SLÉVAČ Výroba slévárenských forem a jader 3 

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 11 

TISKAŘ Tiskař na ofsetových archových strojích 3 

ZEDNÍK Základní činnosti 11 
Omítkář 

Obkladač-základní činnosti 

ŽELEZNIČÁŘ Obsluha dopravní cesty 8 
Obsluha nákladní dopravy 

Obsluha osobní dopravy 

208 



Záznam pilotního ověřování 



Pilotní ověřování DK 6 Obsluha CNC obráběcích strojů ve VOŠ, SŠ, COP 
Sezimovo Ústí 22. 4. 2008 

dílčí kvalifikace 

úplná kvalifikace 

datum pilotáže 

místo pilotáže 

jména kandidátů 

jména 

hodnotitelů 

jméno průvodce 

Obsluha CNC obráběcích strojů (DK 6) 

Obráběč kovů 

22. 4. 2008 

učebny a dílny odborného výcviku COP S. Ústí 

LB, * 12. 2.1975 v Táboře 

PK, * 27. 10.1980 v Prachaticích 

MV, * 1. 7.1977 v Ústí nad Labem 

MŠ, * 17.3. 1970 v Liberci 

Ing. TV - předseda hodnotící komise 

DK 

JV 

Ing. M R 

Kandidáti 

LB 

33 let absolvoval 3 ročníky SOU strojírenského v Soběslavi, obor strojní 

mechanik se zaměřením na stroje a zařízení, závěrečnou zkoušku neabsolvoval, 

nezískal tedy výuční list. Studoval s podprůměrnými výsledky, a to i v odborných 

předmětech a odborném výcviku. Dovednosti v oboru svařování dokladuje opisy 

několika osvědčení o zkouškách svářeče. V r. 2008, před pilotáží úspěšně 

absolvoval kurz „Konstruování s podporou PC - AutoCad1 " a kurz „Obsluha CNC 

strojů2" na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. Tato dlouhodobá spolupráce školy a 

kandidáta je významná pro průběh a výsledek pilotáže. Dále kandidát v r. 2005 

absolvoval státní zkoušku ZK 135-C02. Dále jeřábnické a vazačské zkoušky. 

V době pilotáže zaměstnán ve firmě Tamos s.r.o. na plný úvazek na pozici mistr 

kovovýroby, přičemž všechny profesní činnosti dané hodnotícím standardem 

provádí v rámci tohoto svého zařazení. Jako dělník v kovovýrobě pracuje od 

2003. 

V osobní SWOT analýze, kterou vypracoval s průvodcem (na formulář z kurzu 

hodnotitelů a průvodců) identifikoval silné stránky: cílevědomost, pracovitost, 

1 Rekvalifikační kurz Konstruování s podporou PC - AutoCad v rozsahu 50 hodin probíhal od 26. 

11. do 11. 12. 2007 v COP S. Ústí prakticky v týchž prostorách a na identických HW a SW, na 

kterých probíhala pilotáž. V dokumentaci je kopie osvědčení. Kurz probíhal v rámci projektu 

Středisko pracovní motivace a rehabilitace financovaného z programu podpory SROP (EU a 

Jihočeský kraj). 
2 Rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů v rozsahu 40 hodin probíhal od 15. 4. do 19. 4. 2008 

v COP S. Ústí prakticky v týchž prostorách a na identických strojích, na kterých probíhala pilotáž. 

Kurz byl tedy ukončen pouze několik dní před pilotáží. V dokumentaci je kopie osvědčení, jehož 
součástí je výčet znalostí a dovedností absolventa kurzu, které se do značné míry kryjí s HS, 

který byl předmětem pilotáže. 



chuť se učit novým věcem; slabé stránky: „pod špatným vědomím ztrácím 

trpělivost"; příležitosti: profesní růst; ohrožení: slabá pozice na trhu práce. 

Průvodce s kandidátem vypracovali i vstupní dotazník (podle vzoru z kurzu pro 

průvodce a hodnotitele) - viz dokumentace. V dotazníku mimo jiné uvádí, že jeho 

cílem je získání výučního listu v oboru strojní zámečník a že je ochoten se na 

realizaci tohoto cíle finančně podílet. 

PK 

28 let, v letech 1995 - 1997 studoval 2 ročníky na ISŠ elektrotechnické - COP 

Hluboká nad Vltavou studijní obor Elektronické počítačové systémy, ve druhém 

ročníku neprospěl z anglického jazyka a matematiky. Z odborných předmětů měl 

velmi špatné výsledné známky. Poté absolvoval na té samé škole první ročník 

tříletého učebního oboru Elektromechanik pro rozvodná zařízení. Je tedy 

nevyučen. V červnu 2005 absolvoval v COP S. Ústí rekvalifikační kurz „CNC 

technika v progresivních technologiích se řídícím systémem Sinumerik 840D" 

v rozsahu 30 hodin (osvědčení je přílohou dokumentace; součástí osvědčení je 

výčet získaných dovedností, které se do značné míry kryjí s požadavky pilotáže). 

V r. 2008, těsně před pilotáží úspěšně absolvoval kurz „Obsluha CNC strojů3" na 

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. Tato dlouhodobá spolupráce školy a kandidáta je 

významná pro průběh a výsledek pilotáže. 

V době pilotáže zaměstnán ve firmě LARM, a.s. Netolice na pozici dělník 

v obrobně s hlavní náplní obrábění kovových dílců a jejich následné měření. Před 

tím pracoval chronologicky směrem do minulosti jako: barman - provozní, 

pracovník na výrobu zmrzliny, kompletář ve výrobě propagačních předmětů, 

dělník ve stavebnictví, podlahář - viz životopis v dokumentaci. 

V osobní SWOT analýze, kterou vypracoval s průvodcem (na formulář od z kurzu 

hodnotitelů a průvodců) identifikoval silné stránky: schopnost adaptace v novém 

sociálním a pracovním prostředí, dobré organizační dovednosti, nekonfliktnost a 

zodpovědnost; slabé stránky: „horší schopnost učit se cizím řečem"; příležitosti: 

„ Využít této formy externího doplnění vzdělání pro budoucí lepší možnost získat 

dobrou pracovní pozici"; ohrožení „Žádné necítím". Průvodce s kandidátem 

vypracovali i vstupní dotazník (podle vzoru z kurzu pro průvodce a hodnotitele) -

viz dokumentace. Kandidát uvedl, že jeho cílem je získání výučního listu. 

M V 

31 let, v roce 1994 absolvoval SOU stavebních a řemeslných oborů v Liberci 

v oboru instalatér a získal výuční list. V r. 2008, těsně před pilotáží úspěšně 

3 Rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů v rozsahu 40 hodin probíhal od 15.4. do 19.4. 2008 v COP 

S. Ústí prakticky v týchž prostorách a na identických strojích, na kterých probíhala pilotáž. Kurz 

byl tedy ukončen pouze několik dní před pilotáží. V dokumentaci je kopie osvědčení jehož 

součástí je výčet znalostí a dovedností absolventa kurzu, které se do značné míry kryjí s HS, 

který byl předmětem pilotáže. 



absolvoval kurz „Obsluha CNC strojů4" na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. Tato 

dlohodobá spolupráce školy a kandidáta je významná pro průběh a výsledek 

pilotáže. 

V době pilotáže zaměstnán ve firmě KSM Castings s.r.o. v Hrádku nad Nisou 

(automobilový průmysl) na plný úvazek na pozici mistr seřizovač - technolog 

obrábění, přičemž všechny profesní činnosti dané hodnotícím standardem 

provádí v rámci tohoto svého zařazení. Konkrétně spadá do jeho pracovních 

povinností: seřizování a korekce daného dílu, měření daného dílu na 3D, změna 

technologií, běžné opravy CNC. Je vedoucím směny. Úhrnem pracuje pro firmu 

od 2003. 

Průvodce uvádí vpotrfoliu dobrou spolupráci s kandidátem a „spolupráci se 

zaměstnavatelem na kvalitní úrovni". 

38 let, v roce 1987 absolvoval SOU stavební v Liberci v oboru instalatér a získal 

výuční list. V r. 2008, těsně před pilotáží úspěšně absolvoval kurz „Obsluha CNC 

strojů5" na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. Tato dlohodobá spolupráce školy a 

kandidáta je významná pro průběh a výsledek pilotáže. V září 2007 absolvoval 

15hodinový kurz Kvalita u dodavatele automobilového průmyslu (Agentura 

Ámos, Chrudim). Součástí certifikátu je výčet obsahových témat kurzu - viz 

dokumentace. 

V době pilotáže zaměstnán ve firmě KSM Castings s.r.o. v Hrádku nad Nisou 

(automobilový průmysl) na plný úvazek na pozici seřizovač, technolog obrábění a 

obráběč NC stroje, přičemž všechny profesní činnosti dané hodnotícím 

standardem provádí v rámci tohoto svého zařazení. Konkrétně spadá do jeho 

pracovních povinností: seřizování a korekce daného dílu, měření daného dílu na 

3D, zmena technologií, běžné opravy a seřízení CNC stroje Je vedoucím směny. 

Úhrnem pracuje pro firmu od 2002. Předtím pracoval ve firmě Praga - Hrádek 

nad Nisou jako obráběč NC stroje. 

Průvodce uvádí v potrfol iu dobrou spolupráci s kandidátem a „spolupráci se 
zaměstnavatelem na kvalitní úrovni". 

4 Rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů v rozsahu 40 hodin probíhal od 15.4. do 19.4. 2008 v COP 
S. Ústí prakticky v týchž prostorách a na identických strojích, na kterých probíhala pilotáž. Kurz 
byl tedy ukončen pouze několik dní před pilotáží. V dokumentaci je kopie osvědčení jehož 
součástí je výčet znalostí a dovedností absolventa kurzu, které se do značné míry kryjí s HS, 
který byl předmětem pilotáže. 

5 Rekvalifikační kurz Obsluha CNC strojů v rozsahu 40 hodin probíhal od 15.4. do 19.4. 2008 v COP 
S. Ústí prakticky v týchž prostorách a na identických strojích, na kterých probíhala pilotáž. Kurz 
byl tedy ukončen pouze několik dní před pilotáží. V dokumentaci je kopie osvědčení jehož 
součástí je výčet znalostí a dovedností absolventa kurzu, které se do značné míry kryjí s HS, 
který byl předmětem pilotáže. 



Hodnotitelé 

Ing TV1 předseda hodnotící komise pro pilotáž UNIV, ve škole 

působí jako zástupce ředitele pro praktické vyučování a 

odborný výcvik 

DK učitel odborného výcviku oboru strojírenství 

JV učitel odborného výcviku oboru strojírenství 

Někteří hodnotitelé se podíleli v rámci UNIVu na posuzování KS pro 

Obráběče kovů a následně vypracovali návrh HS 

Průvodce 

Ing. MR pracuje v úseku dalšího vzdělávání COPSU. Velmi zkušený a 

vstřícný člověk. Takto si lze představit dobrého průvodce. 

Hodnotící standard 

Pro účely pilotáže byl využit hodnotící standard v pracovní verzi. Tento HS nebyl 

redukován. 

Komunikace průvodce s kandidáty před samotnou zkouškou 

Kandidáti se před samotnou zkouškou sešli s průvodcem v prostorách školy. Se 

všemi kandidáty byla spolupráce dlouhodobá - viz podrobnější informace u 

jednotlivých kandidátů. 

Průběh pilotní zkoušky 

Pilotáž měla proběhnout podle následujícího harmonogramu 

Uchazeč 
/ čas 

8.30 - 8.50 9.00-9.15 9.20-11.40 12.10-14.30 14.30 -16.50 17.00-17.15 

MŠ 
školení 
B O Z P 

Zahájeni 
zkoušky Pracoviště I 

Pracoviště 
IIa. Pracoviště III 

Ukončení a 
vyhlášení výsledku 

LB 
školení 
B O Z P 

Zahájení 
zkoušky 

Pracoviště 
IIa Pracoviště III Pracoviště I. 

Ukončení a 
vyhlášení výsledků 

MV 
školeni 
B O Z P 

Zahájení 
zkoušky 

Pracoviště I Pracoviště III. 
Pracoviště 

IIa. 
Ukončení a 

vyhlášení výsledku 

PK 
školení 
B O Z P 

Zahájení 
zkoušky 

Pracoviště III. Pracoviště I. 
Pracoviště 

lib. 
Ukončení a 

vyhlášení výsledků 

Při realizaci se ale vyskytly určité nepodstatné časové odchylky od tohoto 

harmonogramu - viz jednotlivé protokoly, kde jsou uvedeny uzlové body 

zkoušky. 

6 Ing TV jsem měl ve skupině při přípravě hodnotitelů na kurzu na Tanečnici v listopadu 07. Je to 

člověk, který dokáže o věci do hloubky přemýšlet, má nápady a velmi dobře zná profesi. 

Myslím, že sdílí mírné nadšení pro služby uznávání a spojuje to s výhodami pro školu. 
7 Tento harmonogram byl vypracován na samostatném papíře (viz dokumentace) a byl umístěn 

na nástěnce v dílnách, kde probíhala zkouška. 



Před samotnou zkouškou byli kandidáti poučeni o bezpečnosti práce a toto 

poučení stvrzovali podpisem pod dokument „Záznam o vstupním obecném 

školení BOZP pro zaměstnance, zaměstnance v pracovním poměru na základě 

uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a pro účastníky 

aktivit v rámci projektů" (součást dokumentace)8. Dále podepsali dokument 

„Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů". 

Zkoušku zahájil a ukončil ředitel školy Ing. FK, průběhu se s přestávkami zúčastnil. 

Na pilotáž byl pozván ředitel odboru dalšího vzdělávání a koncepce M Š M T JK, 

který pozoroval pilotáž a diskutoval s managementem školy a UNIV. Dalším 

hostem byla manažerka UNIV JB a Mgr. PŠ z Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Poněkud formální atmosféra daná přítomností hostů nemusela působit na 

kandidáty pozitivně, rozhodně prohloubila trému. 

Všichni kandidáti prošli všemi částmi zkoušky na všech třech pracovištích. Rozdíl 

byl pouze v čase, neboť rotovali. Všichni plnili v zásadě stejné úkoly, výraznějším 

rozdílem byla pouze skutečnost, že zatímco MV, M Š a LB zhotovovali výrobek na 

obráběcím centru MCV 1000 Quick, tak PK pracoval na CNC soustruhu MASTURN 

50CNC. V plnění kritérií však tento rozdíl nehraje roli. 

Pracoviště měření měl na starosti výhradně hodnotitel JV. Pracoviště s CNC stroji 

a pracoviště s počítačovým simulátorem obsluhovali hodnotitelé DK a předseda 

komise ing. TV, přičemž předseda se pohyboval po všech pracovištích a sledoval 

průběh, návaznost a řešil situace. Kandidáti kladli v průběhu zkoušky dotazy, na 

které hodnotitelé přiměřeně odpovídali. Komunikace byla živější v porovnání 

s pilotáží v ISŠTE Sokolov, neboť zde nehrozilo bezprostřední nebezpečí úrazu 

tak, jako na konvenčních strojích. 

Prakticky celé pilotní zkoušky se zúčastnil průvodce, který ale do průběhu 

nezasahoval a myslím, že ani výrazně nekontaktoval kandidáty. 

Všechny pracoviště se nacházejí v jednom členitém prostoru dílen a není mezí 

nimi výrazná bariéra, takže bylo možné pohodlně procházet mezi stanovišti, i 

když z jednoho na druhé nebylo většinou přímo vidět. 

Hodnotící formulář a protokol o zkoušce 

Škola iniciativně zpracovala vlastní hodnotící formulář - viz dokumentace, který 

byl po věcné stránce zpracován podle pracovní verze hodnotícího standardu. 

Hodnotící znaky jsou ve formuláři uvedeny jako doplnění v kolonce způsob 

ověření. 

8 V Záznamu kandidát svým podpisem stvrzuje, že byl toho dne seznámen s: a) všeobecnými 

zásadami BOZP, b) pracovními úrazy a nemocemi z povolání, c) s předpisy o zacházení s el. 

zařízením, d) se zákonem o požární ochraně, e) s vnitřními předpisy, f) s platným pracovním 

řádem. 



kritérium hodnocení způsob ověření 
b J Číst výrobní výkres, rozměry 
součástí, tolerance, jakost povrchu, 
lícování součástí, obrobitelnost 
materiálu apod. 

Slovně i prakticky s vyhledáním 
v dílenských normách a normativech, 
strojírenských tabulkách 

Oproti formuláři UNIV se vyskytuje kolonka „Pracoviště", která indikuje, kde bylo 

příslušné kritérium plněno. U každého kritéria se vyskytuje kolonka pro podpis 

hodnotitele, který měl dané pracoviště v kompetenci. Nevyskytuje se kolonka pro 

komentáře. V řádku, kde je určeno, které z kritérií musí být splněny pro získání 

kompetence je navíc ještě kolonka pro ano/ne a podpis předsedy komise. Na 

konci formuláře jsou kolonky pro celkové hodnocení zkoušky a pro podpisy členů 

komise. 

Protokol o zkoušce má standardní podobu podle vzoru projektu UNIV. 

Výkon a hodnocení kandidátů 

LB: Hodnotitelé měli k dispozici důkazy o tom, že kandidát vykonává činnosti 

indikované v HS v rámci svého zaměstnání a že prakticky pár dní před pilotáží 

ukončil úspěšně kurz obsluhy CNC strojů, ale do Portfolia uvedli, že žádnou 

z kompetencí nelze uznat na základě důkazů. Při zkoušce podal velmi dobrý 

výkon. Splnil všechna kritéria a „získal DK". 

PK: Hodnotitelé měli k dispozici důkazy o tom, že kandidát vykonává činnosti 

indikované v HS v rámci svého zaměstnání a že prakticky pár dní před pilotáží 

ukončil úspěšně kurz obsluhy CNC strojů, ale do Portfolia uvedli, že žádnou 

z kompetencí nelze uznat na základě důkazů. Při zkoušce splnil všechna kritéria a 

„získal DK". 

MV : Hodnotitelé měli k dispozici důkazy o tom, že kandidát vykonává činnosti 

indikované v HS v rámci svého zaměstnání a že prakticky pár dní před pilotáží 

ukončil úspěšně kurz obsluhy CNC strojů, ale do Portfolia uvedli, že žádnou 

z kompetencí nelze uznat na základě důkazů. Při zkoušce splnil všechna kritéria a 

„získal DK". 

MŠ : Hodnotitelé měli k dispozici důkazy o tom, že kandidát vykonává činnosti 

indikované v HS v rámci svého zaměstnání a že prakticky pár dní před pilotáží 

ukončil úspěšně kurz obsluhy CNC strojů, ale do Portfolia uvedli, že žádnou 

z kompetencí nelze uznat na základě důkazů. Při zkoušce splnil všechna kritéria a 

„získal DK". 

Konkrétní zadání zkoušky 

Zadání bylo provedeno prostřednictvím dokumentu Zadání pilotní zkoušky (viz 

dokumentace). Kandidáti měli možnost při studování zadání se zeptat. Po 



prostudování a pochopení stvrdili podpisem na konci dokumentu, že rozumí 

zadání. Pokud by zaškrtli „nerozumím", skončila by tím zkouška. V dokumentu 

jsou uvedeny následující informace: rozdělení zkoušky na části a pracoviště, 

harmonogram střídání na pracovišti, stručný popis jednotlivých pracovišť, výčet 

povolených prostředků pro zkoušku, pokyny k psaní poznámek a zejména jsou 

v dokumentu uvedeny úkoly, které mají být plněny na jednotlivých pracovištích. 

V dokumentu jsou uvedeny stručně a navazovaly další dokumenty a ústní 

instruktáže. Další dokumenty zadání: výkres jako podklad pro zhotovení 

programu, výkres pro výrobu součásti na CNC soustruhu. Pro účely plnění 

písemných a grafických úkolů byly k dispozici další formuláře (viz dokumentace): 

„Seřizovači list nástrojů", „Technologický postup", „Protokol o měření dílce". 

Každý z těchto formulářů obsahoval kromě názvu projektu UNIV: kolonky pro 

jméno kandidáta a pro datum zkoušky, dále kolonky pro řešení úkolu, kolonku 

pro podpis kandidáta a kolonku pro jméno a podpis hodnotitele. Na formuláři se 

zatrhávalo z možností ANO/NE, jako hodnocení výkonu kandidáta. V některých 

formulářích bylo i určení konkrétního dílce, který měl kandidát analyzovat. 

Zkouška měla dle zadání tři části: 

• zhotovení programu na počítačovém simulátoru; 

• práce na CNC soustruhu; 

• měření. 

Zadání (citace z dokumentu „Zadání pilotní zkoušky"): 

1. Na pracovišti počítačového simulátoru vyhotovte program dle výkresu a 

program ověřte grafickou simulací. Dále vyhotovte a zapište technologický 

postup. Vysvětlete princip ovládání řídícího systému Sinumerik. 

2. Na pracovišti obráběcího centra či číslicového soustruhu seřiďte stroj pro 

výrobu součásti dle přiloženého výkresu. Proveďte korekci nástrojů, posuňte 

nulový bod a obrobte součást pomocí uloženého programu. Předveďte 

ovládání stroje, jeho obsluhu a údržbu. 

3. Na pracovišti měření změřte zadanou první součást a výsledky měření zapište 

do přiložené tabulky. Druhou zadanou součást naskicujte na připravené 

orazítkované papíry pomocí pravoúhlého promítánizměřte a okótujte. 

Výstupy zkoušky 

Veškeré výstupy zkoušky byly zdokumentovány a dány do archivu školy. Škola 

poskytla projektu UNIV složku „Dokumentace výstupů zkoušky UNIV", která 

obsahuje fotodokumentaci výrobků a výpisy CNC programu a výstupy grafické 

simulace jednotlivých kandidátů - viz dokumentace. Z fotek i výpisů je 

jednoznačně identifikovatelné autorství. 

Materiální zabezpečení pilotní zkoušky 

• Zkouška probíhala na strojích školy a byl využíván materiál školy, a to včetně 

nástrojů, měřících přístrojů, etalonů, tabulek, vzorníků. Konkrétně se 

pracovalo na: 



a) počítači s programem Sinutraín simulujícím stroj s ŘS Sinumerik 840D, 

b) na obráběcím centru MCV 1000 Quick s ŘS Fanuc 21i nebo na číslicovém 
soustruhu MASTURN 50CNC, 

c) pracovišti pro měření a kontrolu jakosti. 

• Kandidáti měli dále k dispozici prostředky uvedené v dokumentu „Zadání" 

jako povolené prostředky pro zkoušku: Psací a kreslící prostředky, kalkulačka, 

strojnické tabulky, posuvné měřítko, mikrometry, kontrolní měrky, 

hloubkoměr, rádiusové měrky, prizma, manuál k řídícím systémům. 

• Kandidáti si přinesli svoje montérky a ochranné osobní prostředky: rukavice, 
ochranné brýle. 

Náklady pilotní zkoušky 

Škola fakturovala částku 2.200,- na jednoho kandidáta. Při kalkulaci ceny zkoušky 
v nepilotním režimu tedy spočítala škola náklady na všechny 4 kandidáty ve výši 
8.800,- Kč. 

Záznam pilotáže pro účely UNIV 
• Videozáběry: Veškerý materiál je k dispozici u Vládi Š, který pro účely prezentace 

záběry sestříhal do krátkého filmu. 

• Fotky: Je k dispozici asi 20 

Komentáře, poznámky, souvislosti a zhodnocení procesů této pilotáže 

• Výrazným kladem této pilotáže byla vysoká profesionalita provedení, jak od 

managementu školy, tak hlavně od hodnotitelů a průvodce. V této škole je 

kultura na vysoké úrovni, takže se s nimi dá počítat do jakéhokoliv složitého 

úkolu. Hlavně bych chtěl zdůraznit, že se s nimi dá o věcech diskutovat na 

odborné úrovni, není to povídání insitních učitelů. 

• Většinu kritérií konkretizovali hodnotitelé do hodnotících znaků. Pro 

hodnotící znaky však nebyla vytvořena kolonka v hodnotícím formuláři, ale 

byly přidány do sloupce Způsob ověření. 

• Co se týče dokumentace, nechal jsem této škole poměrně volnou ruku, takže 

došlo k úpravám formulářů UNIV. Považuju to v této fázi za užitečné, protože 

z věcného hlediska byly všechny standardní požadavky projektu UNIV 

naplněny a navíc se tam objevilo několik inspirativních nápadů. 

• Hodnotící formulář také neobsahoval kolonky pro poznámky hodnotitelů. 

Tuto skutečnost jsem s hodnotiteli nediskutoval, ale bylo zřejmé, že paměť 

v tomto případě stačí pro uchování informace o detailech výkonu konkrétních 

kandidátů. 

• Nebyl zde model, kdy hodnotitelé přecházejí mezi jednotlivými pracovišti a 

snaží se sledovat výkon všech kandidátů. Pracoviště měření měl na starosti 

výhradně hodnotitel JV. Pracoviště s CNC stroji a pracoviště s počítačovým 

simulátorem obsluhovali hodnotitelé DK a předseda komise ing. TV, přičemž 

předseda se pohyboval po všech pracovištích a sledoval průběh, návaznost a 



řešil situace. Do hodnotícího formuláře pak zaznamenávali ohodnocení vždy 

jen ti hodnotitelé, kteří měli pracoviště „na starosti", v gesci. Celkově každou 

kompetenci potvrzoval předseda svým podpisem. Nevznikl tedy soubor tří 

hodnotících formulářů pro každého kandidáta. 

Důležitým aspektem této pilotáže byl fakt, že kandidáti nebyli pro školu jako 

„uznávající instituci" novými lidmi. Všichni 4 kandidáti spolupracují se školou 

v oblasti vzdělávání jako klienti rekvalifikačních programů. Všichni absolvovali 

kurz CNC, který obsahoval výcvik v prakticky totožných dovednostech, na 

které pak byla zaměřena pilotní zkouška. Z tohoto pohledu byli kandidáti 

z hlediska školy absolventi, o kterých je hodně informací, také zejména proto, 

že výuku v kurzu vedli ti samí učitelé, kteří potom hráli roli hodnotitelů. Takže 

na jednu stranu byla zkouška logickým vyústěním kurzu a na druhou stranu 

nelze říct, že škola byla institucí nezávislou na vzniku dovedností kandidátů. 

Mysl ím, že v této pilotáži proběhl model, který má značnou budoucnost: 

škola vzdělá uchazeče v kurzu postaveného na základě DK a jeho absolventi 

se přihlásí na zkoušku podle HS DK. Z hlediska zákona je to čisté, je to 

naprosto logické, je to efektivní a má to marketingovou hodnotu. Navíc tím 

vzniká partnerské pouto mezi podnikem a školou. Dovoluje to systematickou 

spolupráci. 

Nicméně je to téma na teoretickou diskusi, zda tam není konflikt zájmů, 

jestliže výsledky vzdělávání ověřuje ta samá instituce, která kandidáty 

trénovala. To je u nás naprosto běžný model, ale o jeho legitimitě se dá 

diskutovat. M y tvrdíme, že hodnotitel hodnotí výkon kandidáta nestranně -

může být zachována nestrannost, pokud hodnotitel kandidáta zná z dřívějška 

- třeba jako lektor z kurzu? 

To, že kandidáti nebyli pro školu „novými" lidmi, však nezpochybňuje roli a 

důležitost průvodce. V tomto modelu však získává nové funkce, zejména jako 

poradce a prostředník pro kariéru v rámci trojúhelníku ZAMĚSTNANEC -

ZAMĚSTNAVATEL - PORADCE. 

Předsedu hodnotící komise ing. TV jsem měl jako lektor ve skupině na kurzu 

pro hodnotitele a průvodce na Tanečnici. Vzpomínám si, že tam otevřel 

v diskusi téma jednotných zadání pro DK. Považuje to za reálné. 

Zajímavé je, že hodnotitelé uvedli do portfolií, že kandidátům neuznávají 

absolvování kurzu školy (který sami vedli) jako důkaz pro přiznání 

souvisejících kompetencí bez nutnosti absolvovat zkoušku. 

V téhle pilotáži se sešli kandidáti, kteří měli velké potíže ve škole, buď ji 

nedokončili, nebo mají jiný obor, ovšem skoro vždy z jejich vysvědčení 

vyplývá špatný prospěch, a to i v odborných předmětech a výcviku. 

Kandidáti M V a M Š jsou z podniku z Hrádku nad Nisou. Je zajímavé, že COP 

Sezimovo Ústí, má podnikové klienty ve městě vzdáleném přes 200 km. 

Fenomén „přítomnost průvodce při zkoušce" by stála za promyšlení. 

Při této pilotáži nebylo riziko úrazu veliké, a to díky zabezpečení CNC strojů. 

Při této pilotáži se znovu objevilo velké téma: odpovědnost za škodu 

způsobenou chybou nebo neodbornou manipulací kandidáta při zkoušce. 

Tyto stroje stoií miliony a nástroje tisíce. Z rozhovorů s hodnotiteli vím, že 



škola by nešla do rizika, že by bez zkušenosti s konkrétními lidmi je pustila 

rovnou ke strojům při zkoušce. Pokud by to byli kandidáti pro školu neznámí, 

muselo by být před samotnou pilotáží provedeno zaškolení. Je možný případ, 

že se přihlásí uchazeč, který prohlašuje, že přesně na takovémto stroji nebo 

podobném v práci dělá. To by ovšem pro školu nestačilo k tomu, aby je hned 

pustila ke strojům. Tohle je všeobecný problém u těch DK, které by se měly 

ověřovat na drahých mašinách. Jde o jednu z možných bariér, kvůli kterým by 

školy nemusely chtít podstupovat riziko vyplývající z role autorizované osoby, 

protože „zisk" z ověřování by nějaký průšvih na mašině mohl vynulovat. S tím 

souvisí i otázka pojištění odpovědnosti za škodu - tohle není vůbec 

propracované. 

• S předcházejícím bodem souvisí i další funkce hodnotitele, o které jsme zatím 

moc nemluvili: Je to role hlídače, který musí pozorně sledovat výkon 

kandidáta při práci na drahé mašině, aby v případě hrozícího průšvihu zasáhl, 

aby nedošlo k poškození. Jako když má učitel autoškoly nohu permanentně 

přichystanou na brzdě pro případ, když by frekventant udělal chybu. 


