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O tomto modulu
Původní studijní materiál modulu „Uznávání výsledků formálního a neformálního vzdělávání“
byl vytvořen italským partnerem projektu INNO-CAREER, který pojal problematiku uznávání
formálního a neformálního vzdělávání s ohledem na aktuální italskou situaci v této oblasti, která
je ale v České republice značně odlišná. Itálie totiž nemá vyřešenu jednotnou národní soustavu
povolání ani kvalifikací a nemá tuto problematiku legislativně zakotvenu do takové míry, jako je
tomu v České republice. Italský partner připravil studijní text tohoto modulu především se
záměrem zkoumat tuto problematiku na evropské úrovni s cílem porovnávat mezi sebou systémy
uznávání dalšího vzdělávání jednotlivých členských států a inspirovat se tím ve vlastní
poradenské práci.
Z našeho pohledu je pro české kariérové poradce daleko potřebnější znalost postupů uznávání
výsledků neformálního a informálního učení podle českých zákonů. Proto doporučujeme:
-

Prostudovat především kapitoly 1, 2 a 3. Přestože je text studijního materiálu krátký,
čeká Vás absolvování on-line kurzu a studium jednoho zákona.

-

Kapitolu č. 4 jen prolistujte. Pokud máte zájem seznámit se se systémy uznávání
neformálního a informálního vzdělávání v ostatních členských státech Evropské Unie,
doporučujeme vyhledat na stránkách CEDEFOPu Country reports k této problematice
http://www.cedefop.europa.eu/.

Výsledky učení
Absolvováním tohoto modulu studující získá základní přehled o procesech uznávání výsledků
neformálního a informálního učení, o české Národní soustavě povolání a Národní soustavě
kvalifikací.

1 Uznávání výsledků neformálního a informálního učení
Obecně se má za to, že zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel podporuje konkurenceschopnost
ekonomik. Jednotlivcům přináší výhodnější postavení na trhu práce, zaměstnavatelům dosažení
vyšší produktivity a adaptability na změny technologií a výrobního programu, společnosti obecně
3
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pak zejména posilování demokratických principů, rovnosti, solidarity a trvale udržitelného
rozvoje (Memorandum, 2000).
Zvyšování vzdělanostní úrovně se dosahuje různými cestami. Tou základní je formální vzdělávání
v rámci státem garantované vzdělávací soustavy. Doplňkové, ale ne méně významné, je
neformální vzdělávání ve vzdělávacích institucích, které neposkytují státem uznávané kvalifikace,
a vzdělávání informální, které probíhá při výkonu různých činností jako je zaměstnání, brigády,
stáže, volnočasové aktivity, práce v domácnosti atd.
Po tomto úvodu si možná kladete otázku, jakou má souvislost zvyšování kvalifikace s uznáváním
výsledků neformálního a informálního učení. Značnou. Počátky toho, co nazýváme uznávání
výsledků neformálního a informálního vzdělávání mají původ v zemích jako je Francie, Anglie a
Nizozemsko, kde na trhu práce chyběli pracovníci s dokladem o dosažené technické a řemeslné
kvalifikaci (profesní kvalifikaci). Přitom na trhu práce byli pracovníci schopní požadovanou práci
kompetentně vykonávat, které ovšem zaměstnavatelé nebyli ochotni bez patřičného dokladu
přijímat. Zaměstnavatelské svazy se snažily najít východisko a tak např. ve Francii byl od roku
1934 postupně zaváděn ve vybraných technických a řemeslných oborech základ dnešního
uznávání výsledků neformálního a informálního učení, během něhož pracovník před komisí
prokazuje své teoretické znalosti a praktické dovednosti v daném oboru bez nutnosti absolvovat
vzdělávací kurz. Při zkoušce před komisí prokazuje nejen své praktické dovednosti, ale také
teoretické znalosti. Tento proces se osvědčil a postupně jej začaly přebírat i další státy.
V posledních deseti letech se uznávání výsledků neformálního a informálního učení stává
nedílnou součástí naplňování konceptu celoživotního učení a zvyšování kvalifikační úrovně
obyvatelstva. Uznávání je chápáno jako jeho klíčový prvek a stává se prioritou národních i
evropské strategie rozvoje odborného vzdělávání a nástrojem slaďování nabídky poptávky trhu
práce.
K vytváření systémů uznávání výsledků neformálního a informálního učení již přistoupila většina
zemí Evropské unie. Přes snahy Evropské komise o harmonizaci vzdělávacích systému (např.
vytvořením Evropského rámce kvalifikací, European qualification framework) prozatím pro
uznávání výsledků neformálního a informálního učení neexistuje univerzální metodika a každá
země, region nebo subjekt hledá své vlastní řešení.
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2 Systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení
v České republice
Jedním z důvodů nedostatku pracovníků s dokladem o ukončení odborného vzdělávání je jeho
předčasné ukončování, což není ovšem případ České republiky. Patříme dlouhodobě mezi
evropské země s nejnižší mírou předčasného ukončování odborného vzdělávání. Také počet
obyvatel dosahujících pouze základního vzdělání neustále klesá. (V roce 2011 bylo 0,5% obyvatel
České republiky bez vzdělání, 17,6% mělo základní vzdělání, 33% mělo střední vzdělání
s výučným listem, 31,2% střední vzdělání s maturitní zkouškou, 12,5% vysokoškolské vzdělání, u
5,3% nebylo zjištěno).1 Potřeba uznávání výsledků neformálního a informálního učení u nás tedy
nebyla tak závažná, jako ve výše uvedených zemích.
Výsledky jeho zavedení Zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání však
svědčí o tom, že i u nás existují obory, pro které má tento systém význam. Důvody jsou různé.
Např. existují povolání, k nimž není přímá vzdělávací cesta, nebo se jedná o povolání, ve kterých
se lze sice vyučit, ale lze se je naučit i přímo v praxi, nebo si formou výkonu rozšířit původně
vystudovaný obor o novou specializaci atd. Uznávání výsledků neformálního a informálního
učení nabízí příležitost k získání osvědčení o profesní kvalifikaci bez potřeby absolvování
vzdělávacího programu.
Zákonem č. 179/2006 Sb., který je doplněn prováděcí vyhláškou tohoto zákona č. 208/2007 Sb.
byl zaveden národní, transparentní a objektivní způsob uznávání dovedností a vědomostí bez
ohledu na to, jakým způsobem byly nabyty. Prokázáním znalostí a dovedností podle stanovených
požadavků se získává osvědčení o profesní kvalifikaci, které je uznáváno zaměstnavateli stejně
jako kterýkoliv jiný státem garantovaný doklad o vzdělání (např. výuční list, maturitní zkouška,
vysokoškolský diplom atd.). Zákon definuje, kdo, u jakých institucí a za jakých podmínek a podle
jakých pravidel jakou úroveň profesní kvalifikace lze získat.
Podle tohoto zákona se uznávání dalšího (neformálního a informálního učení) nevztahuje na
uznávání odborné kvalifikace pro zahájení a výkon závislé nebo nezávislé regulované činnosti na
území České republiky.2 Získání dodatečné odborné způsobilosti mimo systém počátečního
vzdělávání je možné jen u tzv. neregulovaných povolání.
1
2

Zdroj Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů
Regulovaným povoláním nebo činností se rozumí takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou
právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba
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Zákon č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání je provázán s celou řadou zákonů.
Mimo jiné je jeho existence provázána i se živnostenským zákonem. Podle podmínek
konkrétního povolání lze složením zkoušky z profesní kvalifikace získat živnostenský list pro tzv.
volné živnosti. Pro získání živnostenského listu pro řemeslné živnosti se požaduje složení úplné
profesní kvalifikace.

Otázky k sebereflexi a zamyšlení

1)

Otázky
a úkoly

Absolvujte on-line kurz vypracovaný Národním ústavem pro
vzdělávání projektu Národní soustava kvalifikací, který je veřejně
přístupný na webové adrese: http://podpora.narodnikvalifikace.cz.
Seznámíte se zde se všemi potřebnými informacemi týkajícími se
uznávání dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. a především
zde pomocí interaktivních videí získáte povědomí a představu, jak s
tímto systémem pracovat, a jak své klienty, kteří si potřebují rozšířit či
doplnit profesní kvalifikaci, tímto systémem úspěšně provázet.
Nejvhodnější je vstoupit do kurzu záložkou Úřady práce (viz obr. č. 1).
Projděte si kurz celý a zodpovězte všechny otázky a vyplňte testy.
Obr č. 1: Vstupní obrazovka vzdělávacího kurzu Národní soustavy
kvalifikací

dané povolání nebo činnost vykonávat. Určení, která povolání a činnosti a v jakém rozsahu se
jednotlivé členské státy liší. Česká republika reguluje cca 390 povolání a odborných činností.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/databaze-regulovanych-povolani).
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Odpovězte na otázky v přiloženém souboru.

2)

Vyhledejte si zákon č. 179/2006 Sb. a prostudujte si jej. Soustřeďte
se na vztah mezi pojmy:
- „úplná profesní kvalifikace“ a „profesní kvalifikace“,
- „Národní soustava povolání“ a „Národní soustava kvalifikací“.
Popište krátce vztah mezi těmito pojmy.

3)

Níže uvedeným postupem se seznamte s Národní soustavou
povolání a Národní soustavou kvalifikací a zároveň s požadavky na
vykonání zkoušky pro profesní kvalifikaci „kariérový poradce pro
zaměstnanost“:
- V Národní soustavě povolání http://katalog.nsp.cz vyhledejte
povolání „kariérový poradce“. Klikněte na „kariérový poradce
pro zaměstnanost“ a pročtěte si zde uvedené informace.
- V Národní soustavě kvalifikací http://www.narodnikvalifikace.cz
vyhledejte typovou pozici „kariérový poradce pro
zaměstnanost“. Pod nadpisem „Ke stažení“ si stáhněte
„Hodnoticí standard“, vytiskněte si jej a pročtěte – celý včetně
požadavků na autorizované osoby.
- Do vytištěného hodnoticího standardu kariérového poradce pro
zaměstnanost (str. 2-5) ohodnoťte svoje znalosti a dovednosti v
jednotlivých kritériích hodnocení na hodnoticí škále 1-5 (jako ve
škole: 1-výborný, 5-nedostatečný).
- Do přiloženého souboru napište:
7
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i. Formulačně nesrozumitelná kritéria hodnocení:
kritéria hodnocení, jejichž zadání Vám není zcela zřejmé.
ii. Příliš obtížná kritéria hodnocení:
kritéria hodnocení, která považujete za příliš obtížná.
iii. Nadbytečná kritéria hodnocení:
kritéria hodnocení, která považujete za nadbytečná.
Vyplněný hodnoticí standard vezměte sebou na prezenční setkání
k případné diskusi.
4)

Představte si situaci, kdy se ve Vaší poradenské péči objeví klient,
který má pouze základní vzdělání, částečnou praxi z rozdílných
pomocných profesí a zvládá různé pracovní činnosti. Zkuste se zamyslet,
zda by u tohoto klienta bylo vhodné doplnění kvalifikace složením
zkoušky z profesní kvalifikace. A dále popište postup práce s tímto
klientem (krok za krokem), který klienta dovede k úspěšnému složení
zkoušky z profesní kvalifikace.

3 Uznávání vzdělání získaného v zahraničí (nostrifikace)
Vedle Zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání existuje Zákon č. 18/2004
Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států3. Tento zákon umožňuje státnímu příslušníku
EU a Švýcarska, který získal odbornou kvalifikaci k výkonu určitého povolání mimo Českou
republiku na území jakéhokoli členského státu EU, EHP a Švýcarska, posouzení a uznání této
kvalifikace a oprávnění k výkonu daného povolání v České republice. Zákon se vztahuje na tzv.
regulovaná povolání nebo činnosti, pro jejichž výkon jsou v České republice předepsány právními
předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba danou činnost vykonávat.4
Při uznávání akademické kvalifikace získané v zahraničí (vysokoškolských diplomů i jiných
dokladů o získaném vysokoškolském vzdělání – např. dokladů o absolvování části studia, dále jen

3

4

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn.
Databázi regulovaných povolání lze nalézt na stránkách MŠMT na adrese
http://uok.msmt.cz/uok/ru_list.php.
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„doklad“) se postupuje odlišně podle toho, zda Česká republika sjednala bilaterální dohodu o
uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a akademických
titulech (tzv. „ekvivalenční dohodu") se zemí, v níž je zahraniční vysoká škola, která vydala doklad
o vzdělání, zřízena a uznána. Seznam ekvivalenčních dohod je zveřejněn na www.msmt.cz.
Není-li povolání nebo činnost, kterou žadatel zamýšlí vykonávat na území České republiky,
regulovaná, je žadatel oprávněn toto povolání nebo činnost na území České republiky vykonávat
bez toho, že by musela být uznána jeho odborná kvalifikace.
Uznávacím orgánem oprávněným rozhodnout v konkrétní věci o uznání odborné kvalifikace je
ústřední správní orgán České republiky, do jehož působnosti regulované povolání náleží nebo
jehož působnost je regulovanému povolání nejbližší. V případě, že žadatel hodlá vykonávat
regulovanou činnost jako podnikatel ve formě živnosti nebo jako odpovědný zástupce držitele
živnostenského oprávnění, je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu. V případě,
že o oprávnění vykonávat regulovanou činnost rozhoduje podle zvláštního právního předpisu
profesní komora, je uznávacím orgánem tato komora.
Zákon č. 18/2004 Sb. se vztahuje i na české občany, kteří získali odbornou kvalifikaci na území
jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska a kteří chtějí vykonávat regulované povolání na
území České republiky.

Otázky k sebereflexi a zamyšlení

Otázky
a úkoly

5) Zamyslete se nad pojmy:
- uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání,
- uznávání odborné kvalifikace,
- profesní kvalifikace.
Je Vám zřejmé, v jakých souvislostech jsou tyto pojmy používány?
6)

Napište 1-2 témata do diskuse v rámci prezenční výuky k tomuto
modulu, ve kterých máte nejasnosti, jejichž znalost byste si chtěli
prohloubit nebo ověřit.

9

INNO-CAREER: Příprava prototypu
vzdělávacího programu pro kariérové
poradce

4 Původní text studijního materiálu
4.1 Evropská legislativa týkající se uznávání výsledků neformálního a informálního
učení
Souhrn kapitoly
Přehled základních dokumentů týkajících se neformálního a informálního učení. Další informace
jsou dostupné na webových stránkách EUR-Lex a CEDEFOP.

Autor
Evropská
rada

Evropští
ministři
školství,
evropští
sociální
partneři a
Evropská
komise
CEDEFOP

Rok
vydání
2012

Název dokumentu

Stručný obsah dokumentu

Doporučení Rady k uznávání
neformálního a
informálního učení
(2012/C 398/01)

Doporučení Rady k zavádění národních
procesů uznávání výsledků neformálního
a informálního učení jako nástroje pro
zlepšení kariérového růstu,
zaměstnatelnosti a podpory mobility
pracovní síly.
Evropští ministři školství, evropští sociální
partneři a Evropská komise vydali
společné prohlášení s výzvou k přípravě
národních procesů uznávání výsledků
neformálního učení, podporované, pokud
možno, národním kvalifikačním rámcem
nejpozději v roce 2015.

2010

Brugské prohlášení o
posílení Evropské
spolupráce v oblasti
odborného vzdělávání a
přípravy pro období 20112020.

2009

Evropské směrnice pro
validaci neformálního a
informálního učení

Tato publikace představuje závěry vice než
dvouleté intenzivní výměny zkušeností
mezi zástupci z více než 20 evropských
zemí o uznávání výsledků neformálního a
informálního učení.
Tyto směrnice nejsou rámce politiky
schválené zákonodárným orgánem; jsou
to praktické nástroje poskytování
odborného poradenství, které se používají
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Evropská
rada

2006

Usnesení Rady a zástupců
vlád členských států
zasedajících v Radě na
uznávání výsledků
neformálního a
informálního učení na poli
evropské mládeže.
(2006/C 168/01)

Evropská
rada

2004

Návrh usnesení Rady a
zástupců členských států
zasedajících v Radě o
posílení politik, systémů a
postupů v oblasti
celoživotního poradenství
v Evropě.

na základě čistě dobrovolné bázi. Jejich
vliv se spoléhá výhradně na jejich
relevantnost a schopnost zvýšit přidanou
hodnotu na vnitrostátní nebo místní
úrovni.
Usnesení obsahuje výzvu k přípravě
uznávání výsledků neformálního učení
v rámci schématu Europass tak, aby se
stal přehled získaných znalostí a
dovedností nedílnou součástí certifikátů
nebo jiných nástrojů uznání platnosti s
cílem usnadnit třetím osobám, aby
pochopili, co původní certifikát znamená z
hlediska znalostí, dovedností.
Usnesení prosadilo společné evropské
principy uznávání výsledků neformálního
a informálního učení.

4.2 Standardy profesního profilu
Souhrn kapitoly
Metodika vyvinutá pro uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Metodika vychází
ze specifického kritéria, kterým je definice standardů profesního profilu popsaného z pohledu
činností a kompetencí.
Šablona/předloha je založena na
 Základní část "jádro" odpovídající společnému profesnímu profilu, který obsahuje:
 popis profilu,
 oblasti činnosti, aktivity, úkoly,
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 klíčové kompetence – představení kompetencí požadovaných na trhu
práce, které umožňují plnění úkolů a činností,
 výsledky učení.
Další část se vztahuje k procesu učení (vyjádřené v okruzích studijních jednotek) pro
potřeby vzdělávání a podpory dosahování výsledků učení:
 může se skládat z formálních, neformálních a informálních aktivit,
 mohou se měnit podle kontextu,
 je individuální podle typu uživatelů a kompletnosti zdrojů (ekonomické,
profesionální, logistické...),
 závisí na volbách CTS (technický vědecký výbor),
 a také zahrnuje:
přístup ke vzdělávacím programům a možným akreditačním postupům,
organizační standardy, včetně všech kritérií pro kontrolu kvality,
hodnocení,
certifikace ve smyslu "kdo" potvrzuje a "postupy" certifikace.

Popis profilu
Profil podává zprávu o oblastech činnosti, o úrovni samostatnosti a odpovědnosti, prostředků
k výkonu činnosti, systémech vnitřní – vnější vztahů / kontextu, kontextu místního hospodářství
(typ společnosti / odvětví / velikost a jiné specifické vlastnosti).
Oblast činnosti je soubor specifických činností, které mohou být spojeny v časové a logické řady
(stejného nebo jiného procesu). Profil může mít čtyři nebo pět oblastí činnosti.
Aktivity: segment vztahující se k procesu nebo službě, který je tvořen sadou akcí, které generují
výstup / výsledek, který je významný ve srovnání s finálním výstupem, i když je to mezivýstup.
Tyto aktivity lze popsat jako seznam úkolů nebo slovní popis.
Úkoly: základní operace v činnosti, která může být přenášena nezávisle nebo podle předem
stanoveného postupu (je-li požadováno) s definovaným účelem (závěrečné vystoupení).
Klíčové kompetence či představení: klíčovými kompetencemi rozumíme chování vyžadované
trhem práce a je nezbytné konstatovat, že člověk je schopen dosáhnout konkrétního výkonu.
Klíčové kompetence skutečně odpovídají profesionálním požadavkům. Proto je nezbytné
shromáždit popisy úkolů a činností, role, pracovní procesy a základní provádění od profesionálů.
12
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Výsledky učení: jak je uvedeno v příloze 1 – ERK doporučení, výsledky učení znamenají
prohlášení, co žák zná, čemu rozumí a je schopen udělat pro dokončení procesu učení,
definované na základě znalostí, dovedností a schopností.
Vzdělávací dráha: sestává se z učebních jednotek a / nebo formativních jednotek vytvářejících
vzdělávací dráhu postavenou v clusterech (shlucích) a diachronicky vyvinuté.
Jednotky se zabývají různými vzdělávacími aktivitami: formálními, neformálními a informálními.
Cesta vzdělávání vychází z dobře strukturované a postupné realizace vzdělávacích aktivit.
Abychom to shrnuli, navrhovány jsou následující kroky:
1) popis profilu profesní činnosti nebo makro aktivity (4-5 skupiny) a úkolů na základě
národního profilu a specifické potřeby místního trhu práce;
2) identifikace výsledků učení z hlediska znalostí, dovedností a schopností potřebných pro
provádění každé činnosti; seskupování do jednotek;
3) synoptický rámec mezi jednotkami a formování jednotek;
4) podle definice očekávaných výsledků je nezbytné upozornit na ty prvky, které vedou k
dosažení odborné způsobilosti a tudíž odrážejí pokyny týkající se uspořádání testování
/hodnocení podle certifikací a akreditací.

4.3 Akreditační model
Souhrn kapitoly
Společná metodika procesu uznávání a potvrzování předchozího učení, konkrétně zaměřené na
migranty, která bude dokončena certifikací a Implementační plán modelu uznávání (odkazy na
standardy, metodologie aplikace a specifické nástroje apod.) (Evropský program MATCHInformal and non-formal competences matching devise for migrants’ employability and active
citizenship- 510739-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP22.)
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MODEL
Kroky procesu

Zúčastněné subjekty

Referenční zdroje

1) Poskytování
informací a
základního
poradenství

 klient
 poradci / zaměstnanci služeb
zaměstnanosti,
 poradci / zaměstnanci
vzdělávacích institucí,
 poradci / zaměstnanci
asistenční služby v případě
klienta ze země mimo EU

2) Poradenství a
vedení procesem
přípravy na
vykonání zkoušky
pro získání profesní
kvalifikace

 klient
 poradci / zaměstnanci služeb
zaměstnanosti,
 poradci / zaměstnanci
vzdělávací instituce,
 odborníci v zamýšleném oboru






3) Vykonání zkoušky
pro získání
osvědčení o
profesní kvalifikaci

 klient
 hodnoticí komise

 stanovený postup
hodnocení, se kterým je
klient předem seznámen

4) Vyhodnocení
průběhu zkoušky a
vydání osvědčení o
profesní kvalifikaci

 klient,
 hodnoticí komise

 stanovený postup
vyhodnocení průběhu
zkoušky

5) Nabídka práce

 klient,
 poradce / zaměstnanec služeb
zaměstnanosti,

existuje-li:
národní soustava povolání,
národní soustava kvalifikací,
adresář autorizovaných osob

Nástroje

Formuláře a dokumenty

 propagační materiály,
 webové stránky

 žádost o poskytnutí
informace,
 žádost o uznávání
výsledků neformálního a
formálního učení

 rozhovor
 bilance kompetencí v krátké
formě (soupis znalostí a
dovedností uplatnitelných na
trhu práce)

 klientovo profesní
portfolio,
 doklady Europass

 diferencované nástroje
 protokol z průběhu
hodnocení zajišťující objektivní
zkoušky,
posouzení znalostí a
dovedností (simulace,
praktická zkouška v reálné
nebo simulované situaci, testy
atd.)
 osvědčení o profesní
kvalifikaci,
 návrh na doplnění
znalostí a dovedností
 rozhovor

 nabídka volných
pracovních míst
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4.4 Koncepční zázemí a vývoj uznávání výsledků neformálního a informálního učení
na úrovni EU
Souhrn kapitoly
Tvorba a rozvoj společné terminologie je považována za základní aspekt slaďování procesů.
V kapitole je uveden výběr základních pojmů souvisejících s tématem modulu.
Uznávání neformálního a informálního učení se vztahuje na mnoho různých konceptů, které je
třeba připomenout.
Studium
Kumulativní proces, během kterého jednotlivci postupně vstřebávají stále složitější a
abstraktnější entity (pojmy, kategorie a vzory chování nebo modelů) a/nebo dovednosti a
kompetence.
Výsledky učení
Soubor vědomostí, dovedností a/nebo dovednosti, které jedinec získal a/nebo je schopen
prokázat po ukončení procesu učení. Definice používané Evropskou komisí jsou obzvláště
zajímavé, protože mohou být přijaty za hlavní operační nástroje v definování toho, jaká část
neviditelného učení by měla být validována a akreditována. CEDEFOP slovníček pojmů definuje
základní koncept formálního, informálního a neformálního vzdělávání následovně:
CEDEFOP slovníček
Formální učení se skládá z učení, které se vyskytuje v rámci organizovaného a strukturovaného
kontextu (formální vzdělání, trénink ve firmách) a je koncipován jako studium a může vést
k získání formálního uznání (diplom, osvědčení).
Neformální učení je tvořeno z učení vloženého do plánovaných aktivit, které nejsou výslovně
koncipovány jako učení, ale které obsahují důležité prvky učení.
Informální učení je definováno jako učení vycházející z každodenních aktivit vztahujících se
k práci, rodinnému životu nebo volnočasovým aktivitám. Často je označováno za učení skrze
prožitky a může být do určité míry chápáno jako náhodné učení.
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Trochu odlišné pojetí těchto tří pojmů je dán definicí Evropské komise ve Zprávě
k celoživotnímu učení. Tři základní pojmy jsou v tomto případě definovány následovně:
Evropská komise – Zpráva k celoživotnímu učení
Formální učení je obvykle poskytováno ve vzdělávacích institucích a institucích odborné přípravy,
strukturované (pokud jde o cíle, časové určení vzdělávání nebo podporu učení) a vede
k certifikaci. Formální učení je z pohledu žáka záměrné.
Neformální učení není poskytováno vzdělávacími institucemi nebo institucemi odborné přípravy
a obvykle nevede k certifikaci. A přesto, je strukturované pokud jde o cíle, časové určení
vzdělávání nebo podporu vzdělávání. Neformální učení je z pohledu učícího se záměrné.
Informální učení pramení z každodenních aktivit vztažených k práci, rodině a volnému času. Není
strukturované pokud, jde o cíle, časové určení vzdělávání nebo podporu vzdělávání. Informální
učení může být záměrné, ale v mnoha případech záměrné není.
Tyto dvě sady definicí zdůrazňují kontext, v rámci kterého se vzdělávání odehrává, stejně jako
záměrnost z pohledu učící se osoby jako hlavního ukazatele rozlišování mezi různými formami
učení se. Student/žák je považován za jádro vzdělávacího procesu (bráno z perspektivy
celoživotního učení). Dvě identifikované dimenze jsou užívány k rozlišení mezi formálním,
informálním a neformálním učením. Rozdílné perspektivy těchto tří typů vzdělávání jsou shrnuty
v následující tabulce:
Povaha vzdělávání: záměr a struktura
Struktura kontextu
Vzdělávání je záměrné
Plánované vzdělávací aktivity
Formální
učení
Plánované aktivity
Neformální
učení
Žádné plánování

Vzdělávání není záměrné

Informální učení
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5 Požadavky pro úspěšné ukončení modulu
Úspěšné ukončení modulu vyžaduje:


Účast na prezenční výuce.



Písemné zpracování úloh 1, 2, 3, 4, 6, které jsou označeny symbolem
tutorovi do data, který bude stanoven na začátku kurzu.



Vyplnění online testu, který obsahuje 10 otázek a 9 z nich odpovědět správně.



Vyplnění jednoho sebehodnoticího dotazníku před kurzem a druhého po kurzu.



Vyplnění zpětnovazebního dotazníku hodnoticího úroveň zpracování studijního
materiálu, průběh prezenční výuky, organizační zabezpečení kurzu atd.

, a jejich zaslání

6 Použitá literatura
CEDEFOP. European Inventory on validation of non-formal and informal learning (2010), Country
report: Czech Republic, by Daniela Uličná
CEDEFOP. European guidelines for validating non formal and informal learning (2009)
CEDEFOP. European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Thematic
Report: Assessment methods
CEDEFOP. European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Thematic
Report: Costs and Benefits of Validation
CEDEFOP. European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010 Thematic
Report – Validation for Specific Target Groups
CEDEFOP. Promotion and validation of non-formal and informal learning - report from the public
consultation
CEDEFOP. Use of validation by enterprises for human resource and career development
purposes – 2014
Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů
Council Recommendation on the validation of non-formal and informal learning (20/12/2012) 2012/C 398/01 , which calls on Member States to put validation arrangements in place by 2018
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European Commission, “Common European principles for validation of non-formal and informal
learning”, p.10.
http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/EC_common_principles_validation_20
040303.pdf
http://sektoroverady.cz/Partneri/Partner/RadBychSpolupracoval
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zakladni-informace-pro-zadatele
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/obecne-o-overovani-a-uznavani
MATCH project - Informal and non-formal competences matching devise for migrants'
employability and active citizenship - http://match.cpv.org/
Using ECVET to Support Lifelong Learning ANNOTATED EXAMPLES OF HOW ECVET CAN BE USED
TO SUPPORT LIFELONG LEARNING - Note prepared by the ECVET Users’ Group
Vyhláška č. 2008/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání
www.iskaweb.msmt.cz
www.msmt.cz
www.narodnikvalifikace.cz
www.podpora.narodni-kvalifikace.cz
www.sektoroverady.cz
Zákon č. 179/2009 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn.
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