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Devátá pracovní verze metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů profesních 

kvalifikací v NSK je zpracována jako návrh, který využívá zkušenosti z pilotního ověřování využitelnosti 

v oborových skupinách. V souladu s tím nově obsahuje i příklady jednotek vybraných z materiálu 

Ověřování možnosti propojení NSK a ECVET v oborových skupinách. 

 

Nově je zařazen text reflektující evropskou diskusi k možné revizi Doporučení EP a Rady pro ECVET. 

 

Tato verze textu nereaguje na výsledky revize Doporučení EP a Rady o zavedení Evropského rámce 

kvalifikací pro celoživotní učení ani na revizi kurikulárních dokumentů zahájenou v domácím 

prostředí.  

 

Text je pracovní a neprošel jazykovou ani redakční úpravou. 
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1. Úvod 
 

Rozvoj počátečního i dalšího (odborného) vzdělávání a zvyšování jeho kvality je možné podporovat 

různými nástroji. Mezi nejvýznamnější domácí zajisté patří Národní soustava kvalifikací (NSK), 

významným reprezentantem těch evropských je Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a 

přípravu (ECVET).  

Přednosti obou nástrojů lze uplatňovat nejen používáním každého z nich samostatně, ale také 

využíváním jejich klíčových aspektů souběžně. Zpracování následujícího textu je výrazem snahy 

přispět ke sbližování a vzájemnému propojování NSK a ECVET. 

 

Hlavním cílem zpracování tohoto metodického textu je poskytnout jeho uživatelům návod, jak 

využívat oba nástroje intenzivně, efektivně a ve vzájemných souvislostech.  

Metodika je určena především poskytovatelům počátečního a dalšího (odborného) vzdělávání. Může 

se uplatnit při aktivitách zaměřených na to, aby učící se získali některou z profesních kvalifikací v NSK 

nebo její část. Příkladem v počátečním vzdělávání je příprava a realizace vzdělávacích (studijních i 

pracovních) domácích či zahraničních mobilit, při nichž jsou žáci vysíláni na určité období do jiné 

organizace, aby si tam osvojili předem určené odborné znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou 

součástí určité kvalifikace. V dalším vzdělávání se může metodika dobře uplatnit při tvorbě různých 

vzdělávacích modulů nebo celých kurzů, jejichž absolventi mají získat určitou profesní kvalifikaci nebo 

její část.  

 

Metodika předpokládá, že její uživatelé již znají hlavní rysy NSK i ECVET. Proto se podrobně nezabývá 

vysvětlením podstaty těchto nástrojů ani jejich technickými specifikacemi. Je zaměřena zejména na 

to, aby její uživatelé dovedli s využitím NSK co nejkvalitněji zpracovat stěžejní dokument ECVET - 

jednotku výsledků učení. 

 

Metodika obsahuje několik oddílů. V nich se nejprve popisuje přístup k vymezování jednotek 

výsledků učení. Následují doporučené postupy při formulaci očekávaných výsledků učení a návrh 

konkrétních kroků, vedoucích k vypracování jednotky výsledků učení směřující k dosažení profesní 

kvalifikace či její části. V závěrečné části text obsahuje příklady jednotek zpracovaných na základě 

standardů profesních kvalifikací v NSK a odkazy na metodické materiály a na další zdroje informací. 
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2. Východiska návrhu propojení NSK a ECVET 
 

NSK je veřejně dostupný registr profesních kvalifikací a jejich kvalifikačních a hodnoticích standardů. 

Součástí NSK je sada úrovní (rámec) pro tyto kvalifikace, která obsahuje osm úrovní přiřazených 

k úrovním Evropského rámce kvalifikací (EQF).  

 

ECVET je evropský nástroj podporující celoživotní učení, mobilitu učících se v Evropě a flexibilitu cest 

vedoucích k získání kvalifikace. Umožňuje přenos, uznávání a shromažďování zhodnocených výsledků 

učení jednotlivců. Jedním ze základních prvků ECVET je jednotka výsledků učení.  

 

Hlavními důvody pro hledání cesty k propojení NSK a ECVET je logická souvislost kvalifikačních a 

kreditních systémů daná zejména tím, že oba nástroje se zaměřují na podporu transparentnosti a 

dostupnosti kvalifikací, pracují s výsledky učení a mají jasný vztah k EQF. 

 

________ 

 

 

ECVET má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace. Učící se tak může získat 

kvalifikaci shromažďováním požadovaných jednotek, které obdržel v různých institucích, zemích a 

v různých kontextech celoživotního učení (formálním, případně neformálním a informálním) při 

současném dodržování vnitrostátních právních předpisů týkajících se shromažďování jednotek a 

uznávání výsledků učení.  

ECVET působí prostřednictvím partnerství mezi institucemi a eliminuje potřebu dvojího hodnocení 

pro učící se, kteří se mezi těmito institucemi pohybují. A tam, kde to národní systém odborného 

vzdělávání a přípravy umožňuje, mohou být jednotky výsledků učení uznány bez ohledu na to, kde a 

jak byly získány. Poté mohou být využity na trhu práce a k získání plné kvalifikace. 

 

Návrh propojení respektuje na straně ECVET technické specifikace obsažené v Doporučení EP a Rady 

o vytvoření ECVET a v navazujících dokumentech, a to zejména ve vztahu ke klíčovému postavení 

jednotek výsledků učení. 

 

 
Jednotka výsledků učení (jednotka) je složka kvalifikace. Je tvořena uceleným 
souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a validovat.  
 
Kvalifikace sestává z více jednotek - je tvořena souborem jednotek.  
 

 

 

Výsledky učení jsou prohlášením o tom, co učící se zná, čemu rozumí a co je schopen po dokončení 

procesu učení vykonávat. Jsou vyjádřeny pomocí znalostí, dovedností a kompetencí.  

 

Validace je proces potvrzování, že dané ohodnocené výsledky učení, jichž učící se dosáhl, odpovídají 

specifickým výsledkům, které mohou být vyžadovány pro získání jednotky nebo kvalifikace. 
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S ohledem na úvodní vymezení jednotek výsledků učení je zřejmé, že i ve vztahu k NSK platí: 

 

 
Profesní kvalifikace v NSK je možné popsat jako kombinace jednotek výsledků 
učení. 
 

 

Protože profesní kvalifikace v NSK již vymezeny jsou, je nutné využít základní schéma přístupu tak, že 

se budou vybírat a popisovat takové složky profesních kvalifikací v NSK, které budou ucelené, vnitřně 

soudržné a hodnotitelné.   

 

2.1 Přístup k vymezování jednotek výsledků učení 

 

Výhodou zvoleného přístupu je to, že nevytváří kvalifikace nově, ale plně respektuje vše, co již bylo 

v NSK vytvořeno a schváleno.  

 

Základní schéma přístupu doplňuje tento předpoklad: 

 

 
Jednotky výsledků učení by se většinou mohly krýt s jednotlivými odbornými 
způsobilostmi v kvalifikačních standardech profesních kvalifikací,   
případně s jejich částmi, či naopak s jejich shluky. 
 

 

Poznámky 

1. Text tohoto návrhu metodiky předpokládá, že kvalifikací v NSK je míněna profesní kvalifikace. 

2. Táž jednotka může být součástí několika profesních kvalifikací. 

3. Tato verze metodiky řeší pouze tvorbu jednotek na základě existujících a schválených standardů 

profesních kvalifikací. Případy, kdy bude třeba koncipovat jednotky výsledků učení bez opory 

v NSK, protože standardy „odpovídajících“ profesních kvalifikací nejsou vytvořeny, bude řešit další 

verze. 

4. Odborné způsobilosti popsané ve standardech NSK nemají vždy charakter kompetencí. 

V některých případech se jedná o znalosti či dovednosti a jednoznačná klasifikace může být 

obtížná. 

Na straně NSK návrh musí respektovat požadavek neměnnosti základních principů jejího fungování.  

 

 
Prvním krokem při vymezování jednotky výsledků učení na základě NSK je 
rozhodnutí, zda jednotka bude vycházet z jediné odborné způsobilosti, či zda 
bude sdružovat způsobilostí více.  
Následuje převzetí formulace odborné způsobilosti (způsobilostí) z příslušného 
kvalifikačního standardu a její rozpracování.  
 
V závěrečné fázi tvorby návrh jednotky přebírá formulaci „kritérií hodnocení“ a 
„způsobů ověření“ z příslušného hodnoticího standardu v NSK.  
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Poznámky 

1. Jednotky výsledků učení, které odpovídají jedné odborné způsobilosti ve standardu NSK, se mohou 

tvůrci jednotky v některých případech jevit jako příliš malé. V takovém případě je vhodné 

navrhovat jednotky tak, aby odpovídaly několika odborným způsobilostem. 

2. Pokrytí odborných způsobilostí jednotkami výsledků učení by v rámci určité profesní kvalifikace 

mělo být úplné. Případné disproporce zjištěné autorem jednotky mohou být impulsem pro 

následnou úpravu standardu. Podnět je třeba zaznamenat (www.narodni-kvalifikace.cz). O jeho 

relevantnosti rozhodne příslušná sektorová rada v rámci pravidelné revize standardů v NSK. 

 

 

2.2 Popis tvorby jednotek výsledků učení na základě kvalifikačních standardů NSK 

 

Pro popis jednotek výsledků učení je připraven jednoduchý formulář obsahující nezbytné položky. 

Výčet těchto položek je komentován v tabulce: 
 

Kód a název jednotky 
výsledků učení 

Kód a název slouží k jednoznačné identifikaci dané jednotky. 
 
V současné fázi vývoje propojování NSK a ECVET postačí pracovní 
stanovení kódu. Vlastní pravidla si určí tvůrce jednotky.  
Název jednotky je dán názvem příslušné odborné způsobilosti v NSK, 
případně je od něho odvozen. 
 
Jakmile dojde k založení veřejně přístupného souboru vytvořených 
jednotek výsledků učení, bude otázka kódu a názvu řešena systémově. 
V další verzi metodiky případně formou metodického listu. 

Název kvalifikace, k níž 
se jednotka vztahuje 

Je uveden název a kód profesní kvalifikace (jedna nebo více) v NSK, 
jíž je daná jednotka součástí. 
 
Pokud je určitá jednotka součástí několika profesních kvalifikací, bude 
na tomto místě uveden výčet všech kvalifikací, které obsahují alespoň 
část některé odborné způsobilosti zahrnuté do dané jednotky.  
 
Pokud žádná z profesních kvalifikací nebude obsahovat jednotku 
celou, bude na tomto místě uvedena obsahově nejbližší profesní 
kvalifikace. 

Úroveň kvalifikace Číselné vyjádření převzaté z NSK. 
 

V NSK mají úroveň nejen celé profesní kvalifikace, ale i jednotlivé 
odborné způsobilosti. Tyto úrovně nemusí být vždy stejné.  
Může se také stát, že jednotka bude součástí několika kvalifikací, 
jejichž úrovně budou různé.  
Ve všech uvedených případech se kvalifikační úroveň stanoví na 
základě většinové úrovně dotčených odborných způsobilostí. 

Výsledky učení, které 
jednotka obsahuje 

Rozpracovaný soupis výsledků učení, které odpovídají odborné 
způsobilosti v NSK. 
 
V této položce je prostor pro převzetí odborné způsobilosti z NSK. 
Převzatou způsobilost je při vymezování jednotky výsledků učení 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/
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nutné dále rozpracovat s využitím informací a návrhů obsažených 
v dalším textu.  
Rozpracování výsledků učení skýtá významný prostor pro tvůrčí vstup 
autora, viz text dále v části 3. 
Jak je vysvětleno dále, výsledky učení by měl být formulovány jako 
znalosti, dovednosti a kompetence. 

Způsoby ověření 
výsledků učení 

Soubor postupů a kritérií pro hodnocení stanovených výsledků 
učení. 
 
Soubor postupů a kritérií hodnocení je přebírán z NSK tak, aby byl 
v souladu s hodnoticím standardem.  
Informace o tom, kolik kritérií je třeba splnit, je též převzata 
z informačního systému NSK. 
V rámci jednotky výsledků učení je nezbytné ověřovat všechny 
odborné způsobilosti (uvedené ve standardu), které jsou součástí 
dané jednotky. 

 

Z komentářů ve druhém sloupci je zřejmé, že základ textu většiny položek bude přebírán z NSK. 

Výjimkou je položka, v níž budou rozpracovány výsledky učení. 

Pro využití k popisu jednotek výsledků učení je (v souvislosti s následujícím textem (část 3) připraven 

prázdný formulář (šablona): 

 

 
Kód a název jednotky 

výsledků učení 
 

Xxx 

 
Název kvalifikace, k níž 

se jednotka vztahuje 
 

Xxx 

 
Úroveň kvalifikace 

 

Xxx 

 
 

Výsledky učení, které 
jednotka obsahuje 

 
 

Znalosti Dovednosti Kompetence 

Xxx Xxx Xxx 

 
Způsoby ověření 
výsledků učení 

 

Xxx 

 

Systémové řešení způsobu ukládání popisů jednotek bude řešit některá z dalších verzí metodiky. 
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3. Vymezování výsledků učení  
 

Vymezování výsledků učení poskytuje tvůrcům jednotek značný prostor pro jejich vlastní tvořivost. To 

není samoúčelné a souvisí to zejména s tím, že komplexní informaci o požadavcích spojených s NSK 

mohou využít různé skupiny uživatelů, např.: 

 

 Tvůrci vzdělávacích programů pro počáteční i další vzdělávání 

Detailní rozpracování a vhodná strukturace výsledků učení, které zahrnují jednotky vztažené k určité 

profesní kvalifikaci, usnadní naplňování významného cíle spojeného s rozvojem NSK – být 

východiskem pro počáteční i další (odborné) vzdělávání. Zejména v počátečním vzdělávání může NSK 

lépe naplňovat roli komplexního a věrohodného východiska pro vymezování struktury a obsahu 

oborů vzdělání prostřednictvím standardů profesních kvalifikací. A to jak ve směru k rámcovým 

vzdělávacím programům, tak i jako významné východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů.   

 

 Navrhovatelé či realizátoři mezinárodních projektů mobility učících se osob 

S ohledem na domácí i mezinárodní vývoj lze předpokládat, že předkladatelé projektů v rámci 

programu Erasmus+ budou ve stále větší míře také autory jednotek výsledků učení. Vytvořená 

jednotka je v tomto typu projektů zpravidla nejen výrazem dohody partnerských stran na konkrétním 

obsahu stáže, ale stanovuje i kritéria pro hodnocení výsledků učení získaných účastníky mobilit. 

 

 Zájemci o získání příslušné profesní kvalifikace v NSK 

Přímí klienti NSK mohou díky detailnímu rozpracování požadavků získat podrobnější, případně jinak 

strukturované informace o požadavcích NSK. To jim umožní lépe zmapovat své možnosti, přesněji 

zjistit konkrétní stav a zahájit vhodné aktivity směřující k odstranění případných mezer 

v připravenosti ještě před tím, než se podrobí zkoušce podle zákona o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. 

 

 Zaměstnavatelé formulující své požadavky nebo nabídku 

Dosavadní zkušenosti ukazují, že jednotka výsledků učení může být vhodným nástrojem, pomocí 

něhož zaměstnavatelé formulují své požadavky na počáteční vzdělávání, např. s cílem zajistit žádoucí 

specializaci či aktualizaci odborného výcviku nebo odborné praxe ve školním vzdělávacím programu. 

Velmi dobře se jednotky mohou uplatnit i v opačném směru – jako formalizace nabídky či možností 

zaměstnavatele pro zajištění praxe žáků škol v reálném pracovním prostředí. 

 

3.1 Formulace výsledků učení 

 

 
Výsledky učení vyjadřují to, co učící se zná, čemu rozumí a co je schopen po dokončení procesu 
učení vykonávat. 
 
Jsou vyjádřeny pomocí znalostí, dovedností a kompetencí. 
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Tento způsob vyjadřování výsledků učení využívá i Evropský rámec kvalifikací (EQF). Každá z osmi úrovní EQF je definována souborem deskriptorů 

označujících výsledky učení, které odpovídají kvalifikacím na dané úrovni v jakémkoli systému kvalifikací (v tabulce jsou uvedeny pro čtyři úrovně). 

 

 Znalosti 
 
Znalosti jsou v souvislosti s 
EQF popisovány jako 
teoretické nebo faktické. 

Dovednosti 
Dovednosti jsou v souvislosti s EQF 
popisovány jako kognitivní (používání 
logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) a 
praktické (zahrnující manuální zručnost a 
používání metod, materiálů, nástrojů a 
přístrojů). 

Kompetence 
 
Kompetence jsou v souvislosti s EQF popisovány ve 
smyslu odpovědnosti a samostatnosti. 

Úroveň 3 
 
Výsledky učení 
odpovídající 
úrovni 3 

Znalosti faktů, zásad, 
procesů a obecných pojmů v 
oboru práce nebo studia 

Řada kognitivních a praktických dovedností 
požadovaných při plnění úkolů a řešení 
problémů výběrem a použitím základních 
metod, nástrojů, materiálů a informací 

Nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu  

Při řešení problémů přizpůsobovat své chování 
okolnostem 

Úroveň 4 
 
Výsledky učení 
odpovídající 
úrovni 4 

Faktické a teoretické znalosti 
v širokých souvislostech v 
oboru práce nebo studia 

Řada kognitivních a praktických dovedností 
požadovaných při řešení konkrétních 
problémů v oboru práce nebo studia 

Schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech 
práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale 
mohou se měnit 

Dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou 
odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či 
studijních činností 

Úroveň 5 
 
Výsledky učení 
odpovídající 
úrovni 5 

Rozsáhlé a specializované 
faktické a teoretické znalosti v 
oboru práce nebo studia a 
uvědomování si hranic těchto 
znalostí 

Rozsáhlá škála kognitivních a praktických 
dovedností požadovaných při rozvíjení tvůrčích 
řešení abstraktních problémů 

Řídit a kontrolovat pracovní či vzdělávací činnosti, při nichž 
dochází k nepředvídatelným změnám 
posuzovat a rozvíjet své vlastní výkony a výkony ostatních 
 

Úroveň 6 
 
Výsledky učení 
odpovídající 
úrovni 6 

Pokročilé znalosti v oboru práce 
nebo studia zahrnující kritické 
chápání teorií a zásad 

Pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí 
oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány 
při řešení složitých a nepředvídatelných 
problémů ve specializované oblasti práce nebo 
studia 

Řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést 
odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné 
pracovní nebo vzdělávací náplně 
nést odpovědnost za řízení odborného rozvoje jednotlivců a 
skupin 

Formulace výsledků učení je velkým evropským tématem. Je to dáno hlavně tím, že s výsledky učení pracují nejen tvůrci vzdělávacích programů, ale i nástroje 

podporující transparentnost a flexibilitu kvalifikací. Tedy vedle EQF a národních rámců i kreditní systém ECVET. 
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Na formulaci výsledků učení se zaměřuje metodický text „Jak vytvořit jednotku výsledků učení“, který vydal Dům zahraniční spolupráce v roce 2014. 

Z tohoto textu je převzata a volně upravena následující část věnovaná tzv. aktivním slovesům.  

 

Při sestavování jednotek výsledků učení je doporučováno používání tzv. aktivních sloves. Jsou to slovesa, popisující přesně ty činnosti (žáka), kterými 

prokazuje osvojené znalosti a dovednosti. Takový popis bývá často problémovým krokem při tvorbě jednotky výsledků učení. Autoři v některých případech 

používají spojení, která jsou příliš vágní a pro žáky i pro školy a zaměstnavatele může být těžké si představit si konkrétní aktivity. 

Příklady nedostatečně rozpracovaných vyjádření kompetencí jsou v levé části v níže uvedených tabulkách, spolu s příklady aktivních sloves a ukázek vhodněji 

formulovaných výsledků učení na pravé straně. 

Pro větší přehlednost jsou slovesa rozdělena do 4 kategorií; zapamatování poznatků, porozumění poznatkům, používání znalostí v typových situacích a 

používání vědomostí v problémových situacích (Jde o tzv. Niemierkovu taxonomii, která je zjednodušenou verzí často doporučované Bloomovy taxonomie). 

Při tvorbě jednotky výsledků učení samozřejmě není nutné striktně dodržovat tyto 4 kategorie a kompetence je možné definovat napříč těmito skupinami 

(např.: Popíše úkony spojené s opracováním dřeva – řezání, pilování, hoblování, smirkování a vybrané činnosti předvede.) 

 

 

Zapamatování poznatků 

Typická aktivní slovesa: definovat, napsat, opakovat, pojmenovat, reprodukovat… 

 

 

Nedostatečně rozpracovaná vyjádření 

 

Vhodněji popsané výsledky učení 

 

Řezání, pilování, hoblování, smirkování 

 

Popíše úkony spojené s opracováním dřeva – řezání, pilování, hoblování, smirkování. 

 

Orientace v základních principech marketingu 

 

 

Vyjmenuje základní principy marketingu. 
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Porozumění poznatkům 

Typická aktivní slovesa: popsat, přeformulovat, ilustrovat, objasnit, odhadnout, přeložit, převést, říci vlastními slovy... 

 

 

Nedostatečně rozpracovaná vyjádření 

 

Vhodněji popsané výsledky učení 

 

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice 

 

Formuluje a vysvětlí základní pojmy a vztahy v elektrotechnice. 

 

Orientace v technické dokumentaci a normách 

 

 

Popíše vlastními slovy obsah technické dokumentace a norem. 

 

 

 

 

Používání vědomostí v typových situacích  

Typická aktivní slovesa: aplikovat, použít, prokázat, diskutovat, vyzkoušet, demonstrovat, načrtnout, předvést, registrovat.. 

 

 

Nedostatečně rozpracovaná vyjádření 

 

Vhodněji popsané výsledky učení 

 

Obsluha frézky 

 

Předvede obsluhu frézky. 

 

Dodržování sanitačních postupů, provádění 
hygienicko–sanitační činnosti v mlékárenském 
provozu 

 

Předvede dodržování sanitačních postupů, demonstruje hygienicko-sanitační činnosti v 
mlékárenském provozu. 
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Používání vědomostí v problémových situacích 

Typická aktivní slovesa: rozhodnout, provést rozbor, kombinovat, prověřit, zhodnotit, posoudit, vyvrátit... 

 

 

Nedostatečně rozpracovaná vyjádření 

 

Vhodněji popsané výsledky učení 

 

Zvolit správnou barvu a provést nátěr štětcem a 
válečkem 

 

Posoudí konkrétní situace a vybere správnou barvu a provede nátěr štětcem a válečkem. 

 

První pomoc při úrazu elektrickou energií 

 

 

Zhodnotí situaci a aplikuje zásady první pomoci při úrazu elektrickou energií. 

 

 

 

 

Následující doporučení jsou převzata z jiného zdroje (Dubline Institute of Technology). Týkají se celkového kontextu formulování výsledků učení: 

• Buďte realističtí a co nejstručnější. 

• Vyhněte se výsledkům učení, které jsou z hlediska rozsahu příliš široké nebo příliš úzké. 

• Vyhněte se slovesům „znát“, „porozumět“ nebo „naučit se“, neboť jsou vágní a subjektivní pro interpretaci.  

• Uvědomte si, že počet výsledků učení musí být zvládnutelný. 

• Používejte jazyk, kterému uživatelé rozumí. 

• Ujistěte se, že stanovené výsledky učení jsou hodnotitelné.  
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3.2 Stanovování způsobů ověření výsledků učení 

 

Soubor postupů a kritérií hodnocení je přebírán z NSK tak, aby byl v souladu s hodnoticím standardem. I v tomto případě je možné přebíraný základ dále 

rozpracovat. Při tom mohou být opět využita aktivní slovesa a další termíny zmíněné v předchozím textu. 

 

 

 

 

Závěrečnou fází vytváření popisu jednotky výsledků učení by měla být nějaká podoba „výstupní kontroly“. Jejími hlavními body by mohlo být zamyšlení se 

nad následujícími otázkami: 

 

 
Odpovídají výsledky učení názvu jednotky a tvoří ucelený soubor? 

 
Odpovídají si navzájem výsledky učení a způsoby jejich ověřování? 
 
Odpovídají výsledky učení a kritéria hodnocení kvalifikační úrovni přiřazené dané jednotce? 

 
Jsou kritéria hodnocení dostatečně podrobná, aby umožnila v daném hodnocení posoudit, zda výsledků 
učení bylo či nebylo dosaženo?  
 
Je jednotka sepsána způsobem, kterému budou její uživatelé rozumět? 

 

 

Záporná odpověď na některou z otázek přitom nemusí nutně znamenat, že chyba je ve vytvořené jednotce. Může být signálem nedostatku ve standardu 

profesní kvalifikace a může tak být následně iniciována jeho revize.  
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4. Návrh postupu práce při vymezování jednotky výsledků učení na základě standardů v NSK 
 

 

 

 
Postupný krok 

 

 
Vysvětlující komentář a poznámky 

 
Výběr profesní kvalifikace 

 
Záleží na potřebách zpracovatele a na jeho odborném zaměření. 
 
První jednotky výsledků učení vznikají na základě NSK od roku 2014. Většina profesních kvalifikací v NSK se tedy 
dosud nestala podkladem pro vytvoření jednotky. Práce tvůrce jednotky tak zpravidla nebude nijak ovlivněna 
činností jeho předchůdců. 
 

 
Výběr odborné způsobilosti, která bude 
základem pro vymezení jednotky. 

 
Záleží na potřebách zpracovatele a vhodnosti dané odborné způsobilosti být východiskem pro zpracování 
jednotky. Významným faktorem je i struktura příslušné profesní kvalifikace a logika osvojování příslušných 
znalostí, dovedností a kompetencí. 
 
Východiskem pro vytvoření jednotky může být jediná odborná způsobilost. Pokud zpracovatel potřebuje pro 
stanovení jednotky využít více odborných způsobilostí v NSK, může vhodným způsobem modifikovat v textu 
doporučené postupy a případně konzultovat postupy s dalšími experty (www.ecvet.cz). 
 
Z hlediska postupného vytváření systému jednotek výsledků učení bude přínosem, pokud bude zpracováván větší 
soubor či celek zaměřený na určitou část NSK. V jeho rámci mohou vzniknout i jednotky, které budou složkami více 
profesních kvalifikací. Problematiku „průřezových jednotek“ bude řešit další verze této metodiky.  
 

 
Převzetí základního rámce vytvářené 

Bez změny či nějakého dopracovávání je nutné převzít z informačního systému NSK příslušnou odbornou 
způsobilost, její postavení v rámci profesní kvalifikace i schválený způsob a kritéria hodnocení. Dána je i úroveň 
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jednotky z NSK kvalifikace. 
 
Postupy při přebírání většího počtu odborných způsobilostí bude podrobněji řešit další verze metodiky. 
 

 
Podrobný popis výsledků učení 
 

 
Vlastní tvůrčí přínos zpracovatele k vytváření systému jednotek. 
 
Možné přístupy jsou popsány v části 3. 
 

 
Zpracování úplného popisu jednotky 
výsledů učení 

 
Vyplnění jednotného formuláře pro zápis a jeho finální kontrola 
 
V této fázi je hlavní úkol splněn a je možné začít jednotku či jednotky využívat. 
 

 
Žádost o zařazení jednotky do systému 
jednotek výsledků učení vytvářených 
v ČR na základě NSK 

 
Pokud zpracovatel chce umožnit dalším zájemcům využívání vytvořené jednotky, může požádat NÚV o zařazení 
do systému. 
NÚV zajistí - prostřednictvím Koordinačního centra pro ECVET a ve spolupráci s MŠMT - posouzení návrhu, 
případnou úpravu a stanovení jednoznačného kódu jednotky. Pokud úspěšně proběhnou všechny stanovené 
aktivity, bude popis jednotky zpřístupněn všem potenciálním uživatelům. 
 
Postupné uveřejňování jednotek výsledků učení zpracovaných na základě profesních standardů v NSK bude 
zahájeno v roce 2016.  
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5. Příklady jednotek zpracovaných na základě této metodiky 
 

Pro inspiraci zájemců o vytváření jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních 

kvalifikací v NSK jsou dále uvedeny tři příklady jednotek. 

Tyto jednotky byly zpracovány postupem popsaným v předchozí kapitole. S využitím pracovních verzí 

jednotek popsaných v materiálu Ověřování možnosti propojení NSK a ECVET v oborových skupinách. 

 

Finální úprava byla provedena s využitím zkušeností s formulováním výsledků učení tak, aby při této 

úpravě nedošlo k významnější negaci toho, co do formulace vnesli odborníci (členové sektorových 

rad a oborových skupin), kteří navrhli předchozí vymezení jednotek. 

 

 

 

 
(Kód a) název jednotky 

výsledků učení 
 

 
Seřizování šicích strojů při zhotovování pánských plášťů a bund 

 
Název kvalifikace, k níž 

se jednotka vztahuje 
 

  
31-007-H Zhotovování pánských plášťů a bund 

 
Úroveň kvalifikace 

 

 
3 

 
 

Výsledky učení, které 
jednotka obsahuje 

 
 

 Znalosti Dovednosti Kompetence 

Zná zásady seřizování 
a údržby šicího stroje 
se stehem vázaným 
se stehem 
řetízkovým, se 
stehem klikatým, 
obnitkovacího stroje, 
zapošívacího stroje, 
konfekční dírkovačky, 
závorovacího stroje, 
knoflíkovacího stroje. 
 
Zná zásady seřizování 
strojů podle 
materiálu. 
 
Zná zásady seřizování 
stroje podle 

Dovede seřídit šicí 
stroj se stehem 
vázaným, se stehem 
řetízkovým, se 
stehem klikatým, 
obnitkovací stroj, 
zapošívací stroj, 
konfekční 
dírkovačku, 
závorovací stroj, 
knoflíkový stroj. 
 
Dovede provést 
údržbu šicího stroje 
se stehem vázaným, 
se stehem 
řetízkovým, se 
stehem klikatým, 

Kompetence 
pracovat samostatně. 
 
Kompetence 
kontrolovat 
bezpečné provádění 
technologických 
operací na šicích 
strojích potřebných 
pro zhotovení 
pánských plášťů a 
bund. 
 
Kompetence 
pracovat bezpečně. 
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zpracovávaného 
výrobku. 

obnitkovacího stroje, 
zapošívacího stroje, 
konfekční dírkovačky, 
závorovacího stroje, 
knoflíkového stroje. 
 
Dovede vyměnit 
jehlu a nit u 
jednojehlového 
šicího stroje, 
obnitkovacího stroje, 
konfekční dírkovačky. 

 
Způsoby a kritéria 

ověření výsledků učení 
 

Ústní vysvětlení zásad seřizování šicího stroje se zadaným stehem – 
kritéria: věcná správnost a úplnost zásad seřizování, vhodnost volby 
požadovaných parametrů stroje 
 
Ústní vysvětlení zásad seřizování šicího stroje se zřetelem 
k používanému materiálu a zpracovávanému výrobku – kritéria: 
přiměřenost seřizovaných parametrů stroje podle používaných 
materiálů a zpracovávaných výrobků 
 
Praktické předvedení kontroly parametrů šicího stroje a 
obnitkovacího stroje a úprava zadaných parametrů – kritéria: úplnost 
kontroly, správnost upravovaných parametrů se zřetelem 
k používanému materiálu, dodržení zásad bezpečné práce 
 
Praktické předvedení údržby zapošívacího stroje – kritéria: úplnost 
údržby, vhodnost se zřetelem ke zhotovovanému oděvu, popř. 
k dalším dispozicím 
 
Praktické předvedení výměny jehly a nitě u jednojehlového šicího 
stroje, obnitkovacího stroje a dírkovacího stroje – kritéria: správnost 
a úplnost použitého postupu, rychlost výměny      
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(Kód a) název jednotky 

výsledků učení 
 

 
Broušení výrobků ze skla  

 
Název kvalifikace, k níž 

se jednotka vztahuje 
 

 
28-013-H Brusič skla 

 
Úroveň kvalifikace 

 

 
3 

 
 

Výsledky učení, které 
jednotka obsahuje 

 
 

Znalosti Dovednosti Kompetence 

Zná pracoviště pro 
mechanické 
opracování skla. 
 
Zná technologické 
postupy pro broušení 
skla. 
 
Zná principy 
pískování skla 
Zná druhy brusiv a 
leštiv. 
 
Zná druhy kotoučů 
pro broušení skla. 
 
Zná druhy 
pískovacích zařízení. 
  

Dovede předkreslit 
dekor na skleněný 
polotovar podle 
technologického 
výkresu s použitím 
rozdělovacího 
strojku. 
 
Dovede mechanicky 
opracovat skleněný 
polotovar na 
konkrétním stroji 
podle výrobní 
dokumentace. 
 
Dovede zvolit vhodné 
pískovací zařízení, 
brusivo a ochranný 
kryt pro pískování 
konkrétního výrobku. 
  

Kompetence 
pracovat samostatně. 
 
Kompetence 
dodržovat zásady 
bezpečnosti práce. 
  
Kompetence chránit 
životní prostředí. 

 
Způsoby a kritéria 

ověření výsledků učení 
 

Ústní vysvětlení technologických postupů pro broušení skla – kritéria: 
věcná správnost a úplnost popisu technologických postupů, vystižení 
specifik jednotlivých technologických postupů 
 
Ústní vysvětlení principů pískování skla – kritéria: věcná správnost, 
úplnost a používání správné odborné terminologie 
 
Ústní vysvětlení druhů brusiv, leštiv a kotoučů pro broušení skla – 
kritéria: výstižnost a úplnost popisu jednotlivých druhů brusiv, leštiv a 
kotoučů 
 
Ústní vysvětlení pracoviště pro broušení skla (dílna pro obrušování a 
zabrušování, pracoviště pro předkreslování, dílna pro vybrušování a 
pro mechanické leštění skla) – kritéria: úplnost popisu, věcná 
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správnost 
Praktické předvedení zhotovení dekoru do předkreslené sítě podle 
technického výkresu s použitím rozdělovacího strojku – kritéria: 
kvalita zhotovení dekoru, správnost manipulace s rozdělovacím 
strojkem 
 
Praktické předvedení mechanického opracování skleněného 
polotovaru na konkrétním stroji (hladinářský stroj nebo stroje na 
zabrušování nebo vybrušování skla podle výrobní dokumentace) – 
kritéria: kvalita mechanického opracování skleněného polotovaru, 
správnost manipulace s používaným strojem  
 
Praktické předvedení přípravy volného brusiva, kotouče a leštiva 
podle zadané receptury – kritéria: úplnost přípravy, přiměřenost 
parametrů používaného brusiva, kotouče a leštiva k zadané receptuře 
 
Praktické předvedení volby pískovacího zařízení, brusiva a 
ochranných krytů pro pískování zadaného výrobku – kritéria: 
správnost volby pískovacího zařízení, brusiva a ochranných krytů 
vzhledem k zadanému výrobku       
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(Kód a) název jednotky 

výsledků učení 
 

 
Výchovný řez ovocných dřevin 

 
Název kvalifikace, k níž 

se jednotka vztahuje 
 

 
41-005-H Ovocnář 

 
Úroveň kvalifikace 

 

 
3 

 
 

Výsledky učení, které 
jednotka obsahuje 

 
 

Znalosti Dovednosti Kompetence 

Zná používané 
pěstitelské tvary a 
technologie 
pěstování na 
opěrných 
konstrukcích. 
 
Zná druhy řezu 
k založení 
požadovaného 
pěstitelského tvaru 
s ohledem na kvalitu 
a typ použitého 
výsadbového 
materiálu a dané 
pěstitelské 
podmínky. 
 
Zná druhová 
specifika výchovného 
řezu. 
 
Zná technické 
pomůcky při 
tvarování dřevin 
v závislosti na 
zvoleném 
pěstitelském tvaru. 
  

Dovede zvolit 
správný řez 
k založení 
požadovaného 
pěstitelského tvaru. 
 
Dovede provést 
výchovný řez u 
různých tvarů, druhů 
i věku rostlin včetně 
stromků s neúplnou 
nebo poškozenou 
korunkou. 
 
Dovede vysvětlit 
význam výchovného 
řezu i jeho rozdílnost 
v závislosti na věku 
rostliny, intenzitě 
jejího růstu vzhledem 
ke kombinaci odrůdy, 
podnože a místních 
podmínek a důsledky 
zanedbání tohoto 
řezu. 
 
Dovede využít letní 
řez jako doplněk 
k výchovnému řezu. 
 
Dovede provést řez 
dřevin po podzimní a 
jarní výsadbě. 
 
Dovede provést 

Kompetence 
pracovat samostatně. 
 
Kompetence 
dodržovat zásady 
bezpečnosti práce a 
ochrany životního 
prostředí. 
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opravný řez. 

 
Způsoby a kritéria 

ověření výsledků učení 
 

Ústní vysvětlení používaných pěstitelských tvarů a technologie 
pěstování na opěrných konstrukcích – kritéria: věcná správnost, 
úplnost 
 
Ústní vysvětlení druhů řezu k založení požadovaného pěstitelského 
tvaru – kritéria: věcná správnost, úplnost, uplatnění specifik 
z hlediska kvality a typu použitého výsadbového materiálu a 
pěstitelských podmínek 
 
Ústní vysvětlení druhových specifik výchovného řezu – kritéria: věcná 
správnost, vystižení zvláštností druhových specifik výchovného řezu 
Ústní vysvětlení technických pomůcek při tvarování dřevin – kritéria: 
věcná správnost, úplnost, vystižení specifik v závislosti na zvoleném 
pěstitelském tvaru, dodržení zásad bezpečnosti práce 
 
Praktické předvedení volby správného řezu k založení požadovaného 
pěstitelského tvaru – kritéria: vhodnost volby řezu vzhledem ke 
kvalitě a typu použitého výsadbového materiálu a daným 
pěstitelským podmínkám 
 
Praktické předvedení výchovného řezu – kritéria: správnost řezu 
vzhledem k danému tvaru, druhu a věku rostliny 
 
Praktické předvedení vysvětlení významu a důležitosti výchovného 
řezu laikům – kritéria: věcná správnost, srozumitelnost, vystižení jeho 
zvláštností ve vztahu k věku rostliny, intenzitě růstu, místním 
podmínkám apod. 
 
Praktické předvedení využití letního řezu jako doplňku k výchovnému 
řezu – kritéria: věcná správnost provedení, vysvětlení a zdůvodnění 
přínosu letního řezu 
 
Praktické předvedení opravného řezu – kritéria: věcná správnost, 
míra odstranění závad stavu před opravným řezem      
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6. Evropská diskuse k možné revizi Doporučení EP a Rady pro ECVET 
 

V této části textu jsou uvedeny vybrané výsledky činnosti pracovní skupiny, která byla součástí 

Uživatelské skupiny ECVET zřízené Evropskou komisí.  

Výsledky diskuse o možné revizi Doporučení EP a Rady pro ECVET formulovali vybraní zástupci 

některých států EU, mezi nimiž byl i zástupce České republiky. 

 

6.1 Celkový rámec diskuse  

 

Panuje shoda – potvrzená evaluací z roku 2014 – v tom, že definice ECVET jako „kreditního systému“ 

je sama o sobě zavádějící. Tak byly v posledních několika letech často zmiňovány „principy a nástroje 

ECVET“, určené ke sledování cílů ECVET. Taková pojetí nejsou definována v Doporučení pro ECVET, 

ačkoliv jsou neformálně používána v kontextu ECVET v tomto smyslu: 

A. ECVET má tyto cíle: 
■ usnadnit přenos, uznávání a shromažďování ohodnocených výsledků učení, 

■ podporovat flexibilní a individualizované cesty, 

■ podporovat celoživotní vzdělávání a mobilitu. 

 

B. ECVET sleduje svůj cíl používáním těchto „principů“: 
■ Kvalifikace jsou složeny z jednotek výsledků učení, které mohou být jednotlivě hodnoceny a 

validovány; 

■ Hodnocené jednotky výsledků učení mohou být shromažďovány za účelem získání úplné 

kvalifikace a přenášeny do jiné země nebo jiného uspořádání.  

 

C. ECVET počítá s praktickými „nástroji“ a metodikami pro realizaci těchto principů: 
■ Transfer výsledků učení je podporován specifickými nástroji, včetně Memoranda o porozumění 

a Studijní smlouvy (pro kterou jsou k dispozici evropské šablony) a také Osobního záznamu; 

■ Body ECVET mohou být přiděleny k jednotce výsledků učení, jako dodatečné informace 

o významu jednotky v rámci kvalifikace.  

 

Pracovní skupina ECVET vzala v úvahu diskuse a zkušenosti získané v průběhu posledních let a došla 

k závěru, že je stále důležité zlepšovat přenos a uznávání znalostí, dovedností a kompetencí žáků i 

možnosti využívat flexibilní a individualizované cesty odborného vzdělávání a přípravy.  

Pracovní skupina dále souhlasila s tím, že termín „evropský kreditní systém“ by v budoucnu neměl 

být používán a že je důležité rozlišovat mezi koncepčními aspekty („principy“) a aspekty, které se 

vztahují k praktické realizaci („nástroje, směrnice“).  

Proto bylo rozhodnuto  

■ Identifikovat, které principy by byly nezbytné pro podporování flexibilních cest OVP; 
■ Shromáždit představy o tom, jaké nástroje a směrnice by měly doprovázet tyto principy a uvést 

je do praxe. 
 

Diskuse o „principech“ se specificky nezmiňuje ani o revizi současného Doporučení pro ECVET, ani 

o vytváření širšího rámce odborného vzdělávání a přípravy. Bylo však zdůrazněno, že tyto úvahy jsou 

užitečné pro jakýkoliv budoucí vývoj v tomto kontextu. 
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6.2 Osm principů souvisejících s flexibilními vzdělávacími programy 

 

Princip 1: Kvalifikace by měly být složeny z jasně definovaných skupin výsledků učení. 

■ Tento princip se vztahuje k utváření kvalifikací. 

■ Termín „skupiny“ je použit místo termínu „jednotky“ výsledků učení, aby vyjadřoval širší pojetí. 

Jinou možností je použití termínu „soubory“ výsledků učení; avšak termín „soubory“ se vztahuje 

k matematickému pojetí a může být považován za příliš technický. 

 

Princip 2: Skupiny výsledků učení v rámci kvalifikace by mělo být možné samostatně hodnotit.  

■ Tento princip se vztahuje k utváření skupin výsledků učení. 

■ Věta „by mělo být možné samostatně“ ukazuje, že skupiny výsledků učení mohou být hodnoceny 

odděleně od celé kvalifikace. 

■ Z praktických důvodů by mohlo mít smysl hodnotit dvě nebo více skupin výsledků učení 

dohromady (například kompetence v cizím jazyce a provázení vyhlídkové turistické cesty mohou 

tvořit oddělené skupiny výsledků učení, mohou však být hodnoceny společně v kontextu určité 

činnosti, například činnosti průvodce, který prezentuje turistické pamětihodnosti v cizím jazyce 

během provádění skupiny cizinců).   

 

Princip 3: Hodnocení každé skupiny výsledků učení by mělo být řádně zdokumentováno. 

■ Jsou-li výsledky učení hodnoceny, ale po hodnocení nenásleduje jeho dokumentace, pak není 

možné přenést ohodnocené výsledky učení (např. do jiného programu) nebo je využít na trhu 

práce. 

 

Princip 4: Poskytování příležitostí k učení by mělo být uspořádáno tak, aby usnadňovalo lidem 

dosáhnout skupin výsledků učení.  

■ PS se shodla na významu tohoto tvrzení/na tom, co by mělo vyjadřovat; jeho přesné znění však 

nebylo společně akceptováno, takže budou potřebné další diskuse. 

■ Tento princip se vztahuje k uspořádání, které by mělo být zavedeno, aby umožnilo lidem 

dosáhnout skupin výsledků učení (složek kvalifikací). Například programy by měly být dodávány 

v modulech založených na koherentních skupinách výsledků učení, které mohou být absolvovány 

nezávisle na sobě. 

■ „Poskytování“ zahrnuje všechny různé aspekty nabízení učebních příležitostí (například 

organizace nabídek profesní přípravy, finanční uspořádání, aspekty délky trvání/času atd.). Navíc 

specifické individuální situace – např. dospělí nebo starší žáci, žáci pracující na zkrácený úvazek, 

rodiče – by měly být brány v úvahu. Je třeba zajistit dostatečnou flexibilitu a podporu. Bylo však 

poukázáno na to, že v určitém kontextu mohou mít poskytovatelé OVP nedostatek struktur nebo 

možností, aby mohli přizpůsobit programy a zajistit flexibilitu. 

■ Někteří členové považují termín „učební příležitosti“ za nejasný; ten je však také používán pro 

evropský portál a zahrnuje tradiční kurzy, online zdroje a jakékoliv jiné formy poskytování. 

 

Princip 5: Lidé by měli mít příležitost nechat si své výsledky učení validovat, bez ohledu na to, jak a 

kde je získali. 

■ „Validováno“ je zde chápáno jako zahrnující hodnocení. PS se shodla na tom, že zde není třeba 

dodávat „hodnoceno“. 
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■ Tento princip se vztahuje na výsledky učení z jakéhokoliv učebního kontextu včetně formálního, 

neformálního a informálního.  

 

Princip 6: Lidé by měli mít příležitost shromažďovat své ohodnocené skupiny výsledků učení pro 

dosažení kvalifikace. 

■ Shromažďování a přenos kreditů byl rozdělen do dvou odlišných principů (6. pro shromažďování, 

7. pro přenos), protože nejsou vzájemně svázány. 

■ Nedošlo zde k žádné konečné dohodě o použití termínu „hodnoceno“. Někteří členové PS dávají 

přednost termínům „validováno“ nebo „dosaženo“. 

■ Předpokladem pro to je zaznamenání hodnocených výsledků učení. Diskutovalo se o tom, zda by 

měl být přidán oddělený princip: „Hodnocené skupiny výsledků učení by měly být zaznamenány“.  

 

Princip 7: Lidé by měli mít příležitost přenést své skupiny výsledků učení validované v jednom 

kontextu do jiných kontextů (např. do programů, kvalifikací, celostátních/regionálních systémů nebo 

do jiných zemí).  

■ Nedošlo k žádné konečné dohodě o tom, zda zde používat termín „dosaženo“. Někteří členové PS 

upřednostňovali „validováno“ nebo „hodnoceno“. Bylo navrhováno použít „validováno v jednom 

kontextu“. 

■ Předpokladem pro tento princip je také zaznamenání hodnocených výsledků učení. 

■ Obtíže při dohodnutí nejvhodnějšího termínu také spočívají v rozdílnosti provádění validace 

v rámci mobility nebo mimo ni: V procesech mobility mohou být výsledky učení hodnoceny 

v zahraničí (tzn. v jiném učebním kontextu) a validovány a uznávány vysílající institucí. Mimo 

mobilitu (např. v učení na pracovišti, v pracovní praxi) mohou být výsledky učení hodnoceny a 

validovány v jednom kontextu a přeneseny do druhého; v tomto novém kontextu, se hodnocení 

nemusí opakovat, ale výsledky učení musí být validovány z hlediska požadavků tohoto kontextu 

(byl zmíněn termín „vrátného“ – toho, kdo kontroluje, zda výsledky učení, které mají být 

přeneseny, odpovídají výsledkům učení vyžadovaným v novém kontextu). 

 

Princip 8: Procesy vývoje, hodnocení, validace a uznávání souborů výsledků učení by měly být 

transparentní a podepřené zaručováním kvality. 

■ Nedošlo ke společné shodě o užívání termínu „utváření“ (‘design’) nebo „vývoj“ (‘development’). 

Ten druhý byl chápán v širším pojetí. Vhodný termín by měl zahrnovat víc, než pouhé psaní 

výsledků učení (proces identifikace výsledků učení a jejich shromažďování do koherentních 

skupin, formulování výsledků učení). 

■ Bylo navrhováno, že „přenos“ a „shromažďování“ by mohly být přidány, aby pokrývaly všechny 

procesy. Bylo zdůrazněno, že na zaručování kvality musí být pamatováno ve všech procesech, od 

vývoje/utváření kvalifikací a skupin výsledků učení (včetně hodnoticích kritérií) k poskytování 

flexibilních učebních příležitostí, od přenosu a shromažďování výsledků učení k certifikaci. 

Zaručování kvality má dalekosáhlou roli a musí být bráno v úvahu ve všech ostatních principech, a 

proto by se mohlo zvážit jeho odebrání ze seznamu principů a udělení specifického statusu. 
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7. Zdroje dalších informací 
 

Na tomto místě jsou uvedeny hlavně nejdůležitější internetové stránky. Na nich je možné získat další 

informace a případně i konkrétní materiály nebo kontakty na odborné pracovníky. 

 

Informace o NSK 

www.narodni-kvalifikace.cz   

www.vzdelavaniaprace.cz  

www.msmt.cz  

www.nuv.cz  

www.nuv.cz/nsk2  

 

Informace o ECVET 

www.nuv.cz  

www.ecvet.cz 

www.naep.cz 

 http://www.ecvet-projects.eu/ 
http://www.ecvet-toolkit.eu/ 

www.ecvet-team.eu 
 

Informace k tématu propojování NSK a ECVET 

www.ecvet.cz 

www.nuv.cz/pospolu 

http://pospolu.rvp.cz/ 

 

Jako doplněk tohoto metodického textu byl zpracován soubor tzv. Listů ECVET.  

Listy mají charakter internetově dostupných souborů (vždy 2 strany textu), které stručně a přehledně 

zpracovávají určitá dílčí témata.  

 

Soubor obsahuje listy tohoto zaměření: 

1. Základní pojmy ECVET 

2. Přínosy spojené s používáním jednotek 

3. Propojování NSK a ECVET 

4. Postup při vymezování jednotky ECVET na základě standardů v NSK 

5. Využití ECVET na školách – zahraniční mobility 

6. Využití ECVET na školách – praxe u zaměstnavatelů 

7. Memorandum o porozumění 

8. Smlouva o učení 

9. Příklady jednotek ECVET vytvořených na základě standardů profesních kvalifikací  

v Národní soustavě kvalifikací 

10. ECVET při vývoji flexibilních vzdělávacích programů 

 

Individuální konzultace je možné řešit s využitím adresy: miroslav.kadlec@nuv.cz. 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.nuv.cz/nsk2
http://www.nuv.cz/nsk2
http://www.nuv.cz/nsk2
http://www.nuv.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.ecvet.cz/
http://www.naep.cz/
http://www.ecvet-projects.eu/
http://www.ecvet-toolkit.eu/
http://www.ecvet.cz/
mailto:miroslav.kadlec@nuv.cz

