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MMOOZZKKAAOO              

Ve čtvrtém zpravodaji našeho projektu bychom Vás rádi 

informovali nejen o aktuálním dění v projektu MOZKAO, 

ale i o návrzích opatření, která vzešla z monitorovacích 

návštěv zkoušek z profesních kvalifikací, realizovaných ve 

spolupráci autorizovaných osob a expertů monitoringu.  

Ke konci dubna 2017 bylo realizováno 40 monitorovacích 

návštěv zkoušek z profesních kvalifikací a autorizujícím 

orgánům a správci Národní soustavy kvalifikací byl 

předán aktualizovaný souhrn informací z těchto 

monitorovacích návštěv.  

Na zkouškách, navštívených v období od vydání bulletinu 

č. 3, byly ověřovány následující profesní kvalifikace: 

Skladník, Montér elektrických sítí, Evidence zásob zboží a 

materiálu, Montér hromosvodů, Stavební truhlář, 

Fotoreportér, Obsluha gumárenských zařízení, 

Autolakýrník přípravář, Zedník, Montér elektrických 

rozvaděčů, Montér slaboproudých zařízení, Malíř, 

Montér elektrických zařízení, Točíř keramiky. 

V rámci analýzy všech protokolů z monitorovacích 

návštěv byly dosud identifikovány problémy, které 

projektový tým navrhuje řešit čtyřmi komplexními 

opatřeními. Tato opatření byla diskutována se zástupci 

zaměstnavatelských a odborových organizací i se 

zástupci autorizujících orgánů. Jedná se o následující 

návrhy:  

Opatření 1 -  Zakotvení monitorování kvality (na 

základě monitorovacích návštěv) do systému ověřování 

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

Opatření zahrnuje varianty řešení zakotvení 

monitorovacích návštěv do legislativy formou novely 

Zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání či zabudování monitorovacích návštěv do 

pravidelné praxe autorizujících orgánů. Opatření rovněž 

řeší varianty financování realizace systému 

monitorovacích návštěv a zabývá se kvalitou expertů, 

kteří budou oprávněni monitorovací návštěvy realizovat.   

Opatření 2 -  Doplnění  autorizačního procesu pro 

autorizované osoby (AOs) 

V tomto opatření je navrhováno doplnit žádost o 

autorizaci o minimální časovou dotaci jednotlivých bloků 

zkoušky dle hodnoticího standardu a doplnit specifikaci 

maximálního počtu uchazečů o získání certifikátu 
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o profesní kvalifikaci, které je možno prozkoušet na 

uvedeném materiálně technickém vybavení za daný 

časový úsek. 

Opatření 3 -  Změny v informačních systémech ISKA a 

NSK  

Opatření zahrnuje zakotvení povinnosti uveřejňování 

informací o připravovaných zkouškách jednotnou 

formou a na předem jasně vymezeních informačních 

médiích tak, aby veškeré informace o připravované 

zkoušce (autorizované osobě, zařízeních, na kterých 

bude zkouška realizována, ceně, apod.).  

Proto je navrhováno efektivnější využívání existujících 

celonárodních webů ISKA a NSK, spravovaných gestorem 

zákona 179/2006 Sb., MŠMT. 

Opatření 4 -  Změny v procesu aktualizace profesních 

kvalifikací (PK) 

V průběhu pilotního ověřování systému monitorovacích 

návštěv se objevily požadavky na úpravu obsahu 

standardů PK. Tyto byly předány správci NSK a 

k posouzení relevantnosti návrhů předsedům 

sektorových rad. V případě zavedení systému 

monitorovacích návštěv by tento informační proces 

běžně navazoval na výstupy z monitorovacích návštěv. 

Proto je navrhováno rozšíření obsahu hodnotícího 

standardu profesní kvalifikace a pravidelná aktualizace 

na základě výstupů z monitorovacích návštěv.  

Navrhovaná opatření jsou průběžně diskutována v rámci 

sociálního dialogu na sedmi regionálních kulatých 

stolech, které se konají v průběhu května – září 

v následujících místech: 10. 5. – Plzeň, 11. 5. - České 

Budějovice, 17. 5. – Ostrava, 23. 5. – Brno, 1. 6. - Ústí 

nad Labem, 5. 6. - Hradec Králové. V září se bude 

konat kulatý stůl v Praze, a zde budou sumarizovány 

výsledky celého procesu projednávání návrhů 

opatření a představena konečná doporučení. 

Podrobnosti o konání kulatých stolů je možno nalézt v 

kalendáři akcí na www.spcr.cz nebo 

www.socialnidialog.cz, termín závěrečného kulatého 

stolu v Praze bude určen později. 

Po diskusi o navrhovaných opatřeních se zástupci 

zaměstnavatelů jsme požádali o názor zástupce 

http://www.spcr.cz/
http://www.socialnidialog.cz/
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Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR, ředitele Institutu Svazu podnikatelů ve 

stavebnictví v ČR, PhDr. Tomáše Majtnera, který se 

rovněž sám přímo účastnil monitorovací návštěvy. 

        Považujete systém 

ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání za důležitý? 

Nepochybně. Systém nabízí 

získání uznávaného certifikátu o 

kvalifikaci bez ohledu na způsob 

dosažení ověřovaných 

kompetencí. Mnoha lidem, kteří neprošli formálním 

vzděláváním v oboru, ve kterém pracují, certifikát 

poskytuje doklad o jejich kompetencích v dané profesní 

kvalifikaci a je pro ně bonusem na trhu práce. Stejně tak 

lidem, kteří své formální vzdělání uzavřeli před mnoha 

lety, umožňuje prokázat to, že jejich kvalifikace je na 

úrovni aktuálního vývoje oboru. Vzhledem k rychlým 

technologickým změnám v současném hospodářském 

světě je nepochybné, že každý pracovník musí svoji 

kvalifikaci aktualizovat a přizpůsobovat současným 

požadavkům trhu práce. A právě systém ověřování a 

uznávání profesních kvalifikací jim to umožňuje.      

 Jaká je Vaše zkušenost s uplatňováním zákona 

179/2006 Sb., máte signály o tom, že ne všechny 

zkoušky z PK probíhají dle předepsaného 

standardu? 

Jako v každém oboru podnikání se i mezi 

autorizovanými osobami vyskytují rozdíly ve 

kvalitě jejich práce. Většina autorizovaných osob má 

zájem na tom, aby jejich certifikáty opravdu odrážely 

skutečnou úroveň dovedností jejich držitelů, ale 

najdou se samozřejmě i tací, kteří se snaží udělit 

certifikát i uchazečům, které neprozkouší dostatečně 

ve všech bodech hodnotícího standardu. 

Ministerstva mají možnost činnost autorizovaných 

osob kontrolovat, ale kontrolní vzorek není velký a 

kontroly se převážně soustředí na kontrolu 

formálních náležitostí zkoušky.  

 Považujete monitorování kvality zkoušek z PK 

za důležité? 

Již z dříve uvedeného vyplývá, že obsahovému 

dodržování standardu profesní kvalifikace není ani 

nemůže být věnována dostatečná pozornost v rámci 

kontrol, protože zkoušek se neúčastní odborníci 

z praxe. Proto monitorování kvality prováděné 

praktiky z oboru považuji za velmi důležité a nemělo 

by se omezovat jen na autorizované osoby, které o 

monitorování projeví zájem, ale na základě určení 

rizikových faktorů provádět monitorovací návštěvy 

napříč celým spektrem zkoušek z profesních 

kvalifikací. 

 Považujete projednávané návrhy opatření za 

důležité a relevantní pro monitorování kvality 

zkoušek z profesních kvalifikací? 

Monitorovací kvality zkoušek z profesních kvalifikací 

považuji za velmi důležité a jako velmi potřebné 

vnímám zakotvení realizace monitorování do 

pravidelných činností celého systému ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Proto mi jako 

logické připadá nejen zabudování monitorování 

prováděné experty přímo do zákona 179/2006 Sb., 

ale i zpřehlednění informačních systémů pro širokou 

veřejnost i autorizované osoby. Rovněž zastávám 

názor, že uchazeč o profesní kvalifikaci, případně 

jeho zaměstnavatel, má nárok na podrobnou 

informaci o zkoušejícím, o průběhu zkoušky i o 

druhu technologického vybavení, na kterém bude 

zkouška z profesní kvalifikace realizována. 

 Jak vidíte roli sektorových rad a pracovních 

skupin v procesu monitorování kvality zkoušek 

z PK?   

Sektorové rady jsou iniciátory a tvůrci standardů 

profesních kvalifikací, a jako zástupci firem mají 

informace o aktuálních technologických požadavcích 

na pracovní sílu ve svých sektorech. Proto pro jejich 

práci je nesmírně důležitá zpětná vazba z realizace 

zkoušek z profesních kvalifikací. Případné podněty, 

vzešlé z monitorovacích návštěv, mohou sektorovým 

radám sloužit jako doporučení na aktualizaci 

standardů. 

 Na závěr bych si dovolil shrnout, že monitorování 

kvality zkoušek z profesních kvalifikací považuji za 

velmi důležitou a nedílnou součást celého systému 

uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání.  


