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____________________________________________________________

ČÁST OZNAMOVACÍ
____________________________________________________________

Č.j. 

Metodický předpis 
k výpočtu měr studijní neúspěšnosti na vysokých školách

Čl. 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro účely sledování vývoje úspěšnosti studií 
a studentů na vysokých školách stanovuje jednotný způsob výpočtu Kohortní míry studijní 
neúspěšnosti vázané na rok zápisu a Kohortní míry úspěšnosti studentů vázané na první 
vstup do systému.

Čl. 2

Kohortní míra neúspěšnosti vázaná na rok zápisu

Kohortní míra neúspěšnosti vázaná na rok zápisu monitoruje ukončování jednotlivých studií 
na vysokých školách v jednotlivých letech po zápisu. Tento způsob výpočtu nesleduje 
studenta jako fyzickou osobu, ale vyhodnocuje úspěšnost každého jeho studia zvlášť, a je 
tedy využitelný pro porovnávání míry studijní neúspěšnosti mezi jednotlivými studijními
programy nebo jejich skupinami a mezi jednotlivými vysokými školami, případně jejich 
fakultami.
Kohortní míra neúspěšnosti vázaná na rok zápisu je stanovena jako poměr mezi počtem 
neúspěšně ukončených studií v jednotlivých letech studia a celkovým počtem studií 
započatých v daném roce zápisu.
Pro jednotlivé roky studia kohorty je pak neúspěšnost vypočítána podle vzorce:

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑇𝑇𝑇𝑇 =
∑ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖+ 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘
Kde:
KN je kohortní míra neúspěšnosti vázaná na rok zápisu.
k je zvolená kohorta, vymezená rokem zápisu a úrovní agregace.
T je rok studia.
i je rok zápisu.
r je kalendářní rok.
Nr je počet studií z dané kohorty ukončených neúspěšně v roce r.
Sk je velikost kohorty, tedy počet studií započatých v daném roce zápisu na zvolené úrovni 
agregace.
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Čl. 3

Kohortní míra úspěšnosti studentů vysokých škol 
vázaná na první vstup do systému

Kohortní míra úspěšnosti studentů vysokých škol vázaná na první vstup do systému
v souladu s definicemi nadnárodních organizací monitoruje, zda student ve sledovaném 
období po prvním vstupu do vysokoškolského systému získá vysokoškolské vzdělání, a to 
bez ohledu na to, zda ve sledované době neúspěšně ukončil původní studium a začal 
studovat v jiném. Předmětem výpočtu je student jako fyzická osoba a jeho dosažené (nebo 
nedosažené) vysokoškolské vzdělání. Tato míra je počítána pouze na nejvyšší úrovni 
agregace – tj. za celý vysokoškolský systém.
Kohortní míra úspěšnosti studentů vysokých škol vázaná na první vstup do systému je 
stanovena jako poměr mezi počtem absolventů vysokoškolského studia z dané kohorty 
prvního zápisu do vysokoškolského systému a celkovým počtem studentů z této kohorty.
Tato míra je vypočítána podle vzorce:

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝 =
∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝
Kde:
KU je kohortní míra úspěšnosti studentů vysokých škol vázaná na první vstup do systému.
p je rok prvního vstupu do vysokoškolského systému.
R je poslední kalendářní rok, za který jsou dostupná data v SIMS1.
A je počet absolventů z dané kohorty, kteří úspěšně absolvovali jakékoli bakalářské nebo 
nenavazující magisterské studium v období p až R, přičemž se započítává pouze první 
úspěšné ukončení.
ST je počet studentů, kteří v daném roce p poprvé vstoupili do vysokoškolského vzdělávání 
v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském programu.

Čl. 4

Vymezení použitých pojmů

Absolvent (A) je takový student, který úspěšně ukončil studium složením státní závěrečné 
zkoušky podle § 45 odst. 3 zákona zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů v platném znění (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“), 
státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky podle § 46 odst. 3 zákona, nebo 
složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce podle § 47 odst. 4 zákona.
Kohorta (k) je určena rokem zápisu do studia a zvolenou úrovní agregace. Kohorta je podle 
povahy konkrétního ukazatele tvořena množinou všech studií započatých v jednom roce 
(roce zápisu) na zvolené úrovni agregace.
Rok prvního vstupu do systému (p) je takový kalendářní rok zápisu, ve kterém se student 
poprvé zapsal do studia v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském studijním 
programu ve smyslu § 51 zákona. Tento rok se pro daného studenta v čase nemění, bez 
ohledu na to, zda se student později zapsal i do studia v jiných bakalářských a/nebo 
nenavazujících magisterských studijních programů. 
Rok studia (T) je odvozován od kalendářního roku ukončení. Úsek studia probíhající ve 
stejném kalendářním roce jako je rok započetí studia nebo v roce následujícím je pro potřeby 

1 Sdružené informace matrik studentů .
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ukazatelů popsaných v tomto předpisu považován za první rok studia (T = 1), úsek 
probíhající v následujícím kalendářním roce je považován za druhý rok studia (T = 2) atd.
Rok zápisu (i) je shodný s kalendářním rokem zápisu do studia ve smyslu § 51 zákona. 
Studia započatá od 1. 1. do 31. 12. jednoho roku jsou tedy považována za jeden rok zápisu.
Student (ST) vysoké školy je fyzická osoba, kterou lze v datových souborech jednoznačně 
určit pomocí identifikátoru, například rodného čísla. Podle § 61 zákona se studentem stává 
uchazeč o vysokoškolské studium v den zápisu do studia. Právo na zápis do studia vzniká 
uchazeči sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu. Aby se uchazeč o studium stal studentem 
vysoké školy, musí úspěšně absolvovat přijímací řízení.
Studium vysoké školy probíhá v rámci akreditovaného studijního programu. Studium je 
určeno studovaným studijním programem, vysokou školou, respektive fakultou, na které 
student tento studijní program studuje a datem zápisu do studia. Změna instituce nebo 
studijního programu znamená ukončení stávajícího studia a zahájení nového. Počet studií 
jednoho studenta není nijak omezen. Studovat lze současně v různých studijních 
programech na různých vysokých školách nebo fakultách. Lze studovat i více souběžných 
studií v témže studijním programu na téže vysoké škole nebo fakultě.
Úroveň agregace vymezuje množinu studií, pro které je ukazatel vypočítáván. Standardními 
úrovněmi agregace jsou: Česká republika (tedy všechna studia započatá na vysokých 
školách v ČR), vysoká škola, fakulta, studijní program, skupina studijních programů, typ 
studijního programu nebo kombinace předchozích. V případě potřeby může být zvolen i jiný 
způsob agregace.
Úspěšné ukončení studia je ukončení úspěšným složením státní závěrečné zkoušky podle 
§ 45 odst. 3 zákona, státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky podle § 46 odst. 
3 zákona, nebo složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce podle § 47
odst. 4 zákona.
Neúspěšné ukončení studia je každé ukončení studia způsobem jiným než úspěšně (viz 
Úspěšné ukončení studia) nebo úmrtím.
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Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených 
dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje v souladu se 
zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 
předpisů seznam schválených kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací.
Ministerstvo schválilo kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací, které jsou 
zveřejňovány v Národní soustavě kvalifikací (dále jen „NSK“) na adrese www.narodni-
kvalifikace.cz. NSK je databáze všech kvalifikací rozlišovaných a uznávaných na území 
České republiky, v současné době je postupně naplňována schválenými standardy
profesních kvalifikací. Podle schválených standardů mohou autorizující orgány (tj. příslušné 
správní orgány) vydávat autorizaci k ověřování výsledků dalšího vzdělávání. Autorizace 
opravňuje realizovat zkoušky vedoucí k ověřování výsledků neformálního vzdělávání 
a informálního učení, na základě kterého může být vydáváno osvědčení o získání profesní 
kvalifikace.

Seznam schválených kvalifikačních a hodnotících standardů

dne 12. 9. 2017 byly schváleny tyto profesní kvalifikace:

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název UPK Kvalifikační 
úroveň

Nová/
revize PK

Změna PK po revizi –
uvést typ změny 
(názvu, KÚ, struktury, 
MTZ, požadavky na 
AOs…)

Chemický	technik 4
Název PK

Chemický	technik	manažer	provozu 4 revize Pravidelná	revize	po 4
letech

Chemický	technik	operátor 4 revize Pravidelná	revize	po	4	
letech

Chemický	technik	mistr 4 revize Pravidelná	revize	po	4	
letech

Název UPK

Výrobce oděvů 3
Název PK

Švadlena 3 mimořádná 
revize

Dílčí změny ve způsobu 
ověřování, v době 
přípravy na zkoušku, v 
požadavcích	na	
odbornou způsobilost 
AOs a na materiálně 
technické zabezpečení 
zkoušky.
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Dělník v rukavičkářské výrobě 2 nová
Dělník v brašnářské výrobě 2 nová

Název UPK

Výrobce	obuvi 3
Název PK

Výrobce obuvnických komponentů a 
polotovarů 3 nová

Název UPK

Malíř skla 3
Název PK

Malíř skla dekoratér pestrou malbou 3 nová
Malíř skla podkladář 3 nová
Malíř skla reliéfní malbou smaltař 3 nová
Malíř skla dekoratér vánočních 
ozdob 3 nová

Sklářský technik kontrolor jakosti 4 nová

Název UPK

Rytec	skla 3
Název PK

Rytec skla pro průmyslové rytiny 3 nová
Rytec skla pro umělecké rytiny 3 nová

Polygrafický	technik	kontrolor	
jakosti 4 nová

Samostatný	polygrafický	technik	
pracovník řízení jakosti 6 nová

Manažer řízení jakosti v polygrafii 7 nová
Polygrafický	technik	mistr 4 nová
Polygrafický	technik	technolog 4 nová
Polygrafický technik dispečer 4 nová

Administrátor	pošt 4 nová

Technik	inženýrinku 4 nová

Samostatný kožařský technik 
technolog 6 nová

Kožařský technik návrhář a modelář 
rukavičkářských výrobků 4 nová

Název UPK
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Elektromechanik	kontroly	kvality 3
Název PK

Elektromechanik	kontroly	kvality 3 nová

Mechanik	motorových	lokomotiv	
motorář 3 nová

Mechanik	motorových	lokomotiv	
potrubář 3 nová

Řidič rypadla 3 mimořádná 
revize

Upřesnění MTZ, 
požadavků na AOs, 
upřesnění pokynů ke 
zkoušce, doplnění 
nových	formulací	
k organizačnímu 
zabezpečení zkoušky dle 
upravené	metodiky	
tvorby standardů

Řidič pásového vozu 3 mimořádná 
revize

Upřesnění MTZ, 
požadavků na AOs, 
upřesnění pokynů ke 
zkoušce, doplnění 
nových	formulací	
k organizačnímu 
zabezpečení zkoušky dle	
upravené	metodiky	
tvorby standardů

Řidič kolesového nakladače 3 mimořádná 
revize

Upřesnění MTZ, 
požadavků na AOs, 
upřesnění pokynů ke 
zkoušce, doplnění 
nových	formulací	
k organizačnímu 
zabezpečení zkoušky dle 
upravené	metodiky	
tvorby standardů

Řidič velkostroje 4 mimořádná 
revize

Upřesnění požadavků na 
AOs, upřesnění pokynů 
ke zkoušce, doplnění 
nových	formulací	k	
organizačnímu 
zabezpečení zkoušky dle 
upravené	metodiky	
tvorby standardů

Vedoucí těžebního střediska ropy a 
zemního	plynu 4 mimořádná 

revize

Upřesnění požadavků na 
AOs, upřesnění pokynů 
ke zkoušce, doplnění 
nových	formulací	k	
organizačnímu 
zabezpečení zkoušky dle 
upravené	metodiky	
tvorby standardů
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Provozní těžař ropy a plynu 3 mimořádná 
revize

Upřesnění požadavků na 
AOs, upřesnění pokynů 
ke zkoušce, doplnění 
nových	formulací	k	
organizačnímu 
zabezpečení zkoušky dle 
upravené	metodiky	
tvorby standardů

Obsluha těžebního zařízení na 
plovoucím	stroji 3 mimořádná 

revize

Upřesnění požadavků na 
AOs, upřesnění pokynů 
ke zkoušce, doplnění 
nových	formulací	k	
organizačnímu 
zabezpečení zkoušky dle 
upravené	metodiky	
tvorby standardů

Mechanik	geologicko-průzkumných 
zařízení 3 mimořádná 

revize

Upřesnění požadavků na 
AOs, upřesnění pokynů 
ke zkoušce, doplnění 
nových	formulací	k	
organizačnímu 
zabezpečení zkoušky	dle	
upravené	metodiky	
tvorby standardů

Název UPK

Mechanik opravář motorových 
vozidel 3

Název PK

Mechanik	pneuservisu	jednostopých	
vozidel 3 nová

Mechanik hnacích agregátů osobních 
automobilů 3 nová

Název UPK

Mechanik opravář nákladních 
vozidel a autobusů 3

Název PK

Mechanik podvozkových systémů 
nákladních vozidel a autobusů 3 nová

Mechanik hnacích agregátů 
nákladních vozidel a autobusů 3 nová

Mechanik nástaveb, návěsů a přívěsů 
nákladních	vozidel a autobusů 3 nová
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Název UPK

Zedník
Název PK

Zedník šamotář 3 nová

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury

Název PK Kvalifikační 
úroveň

Nová/
revize 
PK

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu, 
KÚ, struktury, MTZ, 
požadavky na AOs…)

Správce depozitáře 4 nová
Technik	památkové	obnovy 5 nová
Památkář průzkumník 7 nová
Výrobce	digitálních	3D	loutek	pro	
animovaná	audiovizuální	díla 5 nová

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství

Název PK Kvalifikační 
úroveň

Nová/
revize 
PK

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu, 
KÚ, struktury, MTZ, 
požadavky na AOs…)

Technik pro řízení mlýnské výroby 4 nová
Technolog	mlýnské	výroby 4 nová

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury

Název PK Kvalifikační 
úroveň

Nová/
revize 
PK

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu, 
KÚ, struktury, MTZ, 
požadavky na AOs…)

Kastelán	malého	památkového	
objektu 7 nová

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název PK Kvalifikační 
úroveň

Nová/
revize 
PK

Změna PK po revizi –
uvést typ změny (názvu, 
KÚ, struktury, MTZ, 
požadavky na AOs…)

Odborný	pracovník	v oblasti	
mezinárodní	spolupráce	s dětmi a 
mládeží

5 nová

Garant bezpečnosti pro oblast práce 
s dětmi a mládeží v zájmovém	a	
neformálním vzdělávání

5 nová
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Distribuce:	 předplatné,	 jednotlivé	 částky	 na	 objednávku	 i	 za	 hotové	 –	 SEVT,	 
a.	s.,	Pekařova	4,	181	06	Praha	8-Bohnice,	telefon:	283	090	354,	fax:	233	553	422;	
drobný	prodej	v	prodejnách	SEVT,	a.	s.	–	Brno,	Česká	14,	tel./fax:	542	233	962	–	České	
Budějovice,	Česká	3,	tel./fax:	387	319	045	a	ve	vybraných	knihkupectvích.	Distribuč-
ní podmínky předplatného:	jednotlivé	částky	jsou	expedovány	předplatitelům	ne-
prodleně	po	dodání	z	tiskárny.	Objednávky	nového	předplatného	jsou	vyřizovány	do	 
15	dnů	a	pravidelné	dodávky	jsou	zahajovány	od	nejbližší	částky	po	ověření	úhrady	
předplatného	nebo	jeho	zálohy.	Částky	vyšlé	v	době	od	zaevidování	předplatného	do	
jeho	úhrady	jsou	doposílány	jednorázově.	Změny	adres	a	počtu	odebíraných	výtisků	
jsou	prováděny	do	15	dnů.	Lhůta	pro	uplatnění	reklamací	je	stanovena	na	15	dnů	
od	data	rozeslání,	po	této	lhůtě	jsou	reklamace	vyřizovány	jako	běžné	objednávky	
za	úhradu.	V	písemném	styku	vždy	uvádějte	IČ	(právnická	osoba),	rodné	číslo	bez	
lomítka	(fyzická	osoba)	a	kmenové	číslo	předplatitele.	Podávání novinových zási-
lek	povoleno	ŘPP	Praha	č.	j.	1172/93	ze	dne	9.	dubna	1993.	Podávanie	novinových	
zásilek	v	Slovenskej	republike	povolené	RPP	Bratislava,	pošta	12,	č.	j.	445/94	zo	dňa	
27.	12.	1994.
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