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MMOOZZKKAAOO              

V březnu letošního roku byla Svazem průmyslu a 

dopravy ČR a Českomoravskou konfederací 

odborových svazů zahájena realizace projektu 

„Spolupráce a komunikace sociálních partnerů 

s autorizovanými osobami“, zkráceně nazvaného  

MOZKAO (Monitorování zkoušek u autorizovaných 

osob). Projekt je financován z Operačního programu 

Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, je 

spolufinancován z prostředků Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt bude realizován 

po dobu 22 měsíců do konce roku 2017. Více na 

http://www.spcr.cz/projekty/probihajici-

projekty/9580-spoluprace-a-komunikace-socialnich-

partneru-s-autorizovanymi-osobami.  

V rámci projektu se sociální partneři zaměří na 

optimální nastavení mechanismů spolupráce a 

komunikace zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců 

s autorizovanými osobami (pověřenými k provádění 

zkoušek z profesních kvalifikací), za účelem zvýšení 

kvality zkoušek dle zákona 179/2006 Sb. o uznávání a 

ověřování výsledků dalšího vzdělávání. 

Na základě standardizované metodiky budou 

realizovány monitorovací návštěvy vybraných zkoušek 

z profesních kvalifikací. Monitorovací návštěvy jsou 

realizovány za účelem zjištění problémů a námětů ke 

zlepšení spolupráce, v žádném případě nenahrazují 

kontrolní mechanismy autorizujících orgánů 

(ústředních orgánů zodpovědných za autorizaci 

zkoušejících).  

Výběr zkoušek pro realizaci monitorovacích návštěv 

bude proveden na základě rozboru četností dříve 

realizovaných zkoušek i časového harmonogramu 

provádění zkoušek v období realizace projektu. 

Monitorovací návštěvy budou provádět experti 
z praxe, kteří jsou schopni posoudit, zda úroveň 
výstupů zkoušek z profesních kvalifikací odpovídá 
aktuálním požadavkům trhu práce. Zároveň to pro ně 
bude jedinečná zpětná vazba přímo ze zkoušky, která 
může pozitivně ovlivnit již samotnou tvorbu 
profesních kvalifikací.  Vyhodnocení zkoušek experty 
z podnikové praxe bude obohaceno o pohled 
autorizované osoby, provádějící danou zkoušku.  
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V rámci projektu se předpokládá realizace nejméně 60 

monitorovacích návštěv, z jejichž protokolů budou 

vytipovány vhodné náměty pro rozvoj komunikace a 

spolupráce mezi autorizovanými osobami, tvůrci 

profesních kvalifikací a autorizujícími orgány.  

Na základě vyhodnocení monitorovacích návštěv 

budou zpracovány návrhy postupů pro zvýšení kvality 

procesu ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání, které projdou širokou diskusí na 7 kulatých 

stolech. Pokud výstupy kulatých stolů naznačí nutnost 

formalizace spolupráce autorizovaných osob se 

zaměstnavateli formou monitorovacích návštěv, 

budou tato opatření připravena pro zabudování 

do legislativy a metodických materiálů. 

Celý projekt však dosáhne svého cíle pouze v případě, 

kdy se do něj zapojí nejen experti z podnikové praxe, 

ale hlavně autorizované osoby, které mají jedinečné 

poznatky z realizace zkoušek z profesních kvalifikací.  

V současné době probíhá výběr autorizovaných osob a 

expertů pro realizaci monitorovacích návštěv. 

Proto žádáme autorizované osoby, které mají zájem 

se do spolupráce při monitorovacích návštěvách 

zapojit, aby se obrátili přímo na člena realizačního 

týmu projektu p. Petra Jaroše, mail: pjaros@spcr.cz , 

mobil: 602 286 811. V rámci této spolupráce budou 

autorizovaným osobám poskytnuty aktuální informace 

o tvorbě nových profesních kvalifikací, jejich 

schvalování, revidování apod. 
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