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1. EVROPSKÝ POHLED
Evropská rada dospěla k závěru při svém zasedání v Lisabonu v roce 2000, že větší
transparentnost v systému kvalifikací a celoživotním vzdělávání by měla být podpořena
přijetím a implementací jednotného rámce do všech evropských vzdělávacích systémů. To
umožní reflektovat požadavky současné znalostně orientované společnosti a také vzrůstající
potřebě širší nabídky kvalitních pracovních příležitostí. Další diskuze a vývoj vedly k tvorbě
klíčového nástroje pro podporu celoživotního vzdělávání, tzv. Evropského rámce kvalifikací
(dále jen ERK).

SOUČASNÝ STAV IMPLEMENTACE ERK
Evropský parlament a Evropská rada doporučily členským státům zavést (mezi již v návrhu
ujednané), následující opatření:
¾ Používat ERK jako referenční nástroj pro porovnávání různých kvalifikačních úrovní
různých kvalifikačních systémů a podporovat jednak celoživotní vzdělávání také
rovnocenné příležitosti ve znalostní společnosti, stejně tak jako pozdější integraci
evropského trhu práce s ohledem na rozmanitost a rozdílnost vzdělávacích systémů na
úrovni národů EU.
¾ Přijmout přiměřená opatření tak aby počítaje rokem 2012 všechny nová kvalifikační
osvědčení, diplomy a „Europasy“ vydané kompetentními úřady obsahovaly zcela
zřetelný odkaz prostřednictvím národních kvalifikačních systémů na příslušnou úroveň
ERK.
¾ Používat přístup vycházející z výsledků vzdělávání při definici a popisu kvalifikací,
podporovat validitu neformální vzdělanosti v souladu s obecnými evropskými principy,
které byly odsouhlaseny Radou 28. května 2004, přičemž by se měla věnoval alespoň
částečná pozornost na takové cizince, kterým hrozí ztráta zaměstnání (nezaměstnanost)
nebo kteří mají nejisté zaměstnání, také všem, kterým může tento přístup pomoci k vyšší
participaci na celoživotním vzdělávání a lepšímu přístupu k trhu práce.
¾ Podporovat a uplatňovat zásady zajištění úrovně ve vzdělání a výchově týkající se
vyššího vzdělání, odborného vzdělání a získání kvalifikace, v rámci národních
kvalifikačních systémů, k úrovni ERK.
¾ Stanovit národní koordinační body (místa) ve spojení s jednotlivými požadavky
členských států s cílem pomoci a také, ve spolupráci s místními úřady, vytvářet vztah
mezi národními kvalifikačními systémy a ERK za účelem prosazování kvality a
průhlednosti těchto vztahů.
¾ Cíle takových to koordinačních bodů by měly obsahovat:
o

reference v rámci národního kvalifikačního systému k evropskému kvalifikačnímu
systému

o

zajištění, že bude použita transparentní metodologie při vztahu mezi národním a
evropským kvalifikačním systémem za účelem usnadnit vzájemné porovnání mezi
těmito systémy a zajištění, že budou publikována výsledná rozhodnutí.
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2. NÁRODNÍ PODHLED – POROVNÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU
Šestnáct částí postupně ilustruje rozdílné pohledy na problematiku a poskytují vzájemné
srovnání mezi evropskými zeměmi s různými vzdělávacími systémy. Nejprve by mělo být
provedeno srovnání systémů vzdělávání stejně jako současná situace v mlékařském sektoru;
údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Cílem je poskytnout národním systémům vzdělávání funkční mechanismy pro podporu a
vývoj odborného vzdělávání a výchovy, zvýšit výkonnost a účinnost celoživotního
vzdělávání mimo standardní dobu studia, dále prosazovat svobodu pohybu pracovníků a
tudíž pomoci střetu nabídky a poptávky na trhu práce v Evropě.
Cíle jsou formulovány následovně:
1. Vzájemná porovnatelnost výsledků učení získaných z různých forem vzdělání a učení.
2. Získání plné kvalifikace kombinací dílčích kvalifikací.
3. Přesun požadavků trhu práce do oblasti vzdělávání.
4. Veřejné povědomí o uznávaných kvalifikacích.
5. Sjednocení kvalifikačních úrovní ve všech evropských zemích.

Každá země vytvořila systém kvalifikací na základě svých národních vzdělávacích systémů
s ohledem na národní specifika. Tudíž se struktura národních kvalifikačních systémů liší.
Ačkoli se systémy liší v jednotlivých státech, obsah a struktura odpovídá evropským
požadavkům a jsou vzájemně porovnatelné. Rámec národních kvalifikačních systémů tvoří
základ pro aplikaci zásad transparentnosti, dostupnosti, rozvoje a kvality kvalifikace na trhu
práce ve spojení s občanskou společností.
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NQS VE VZTAHU K NÁRODNÍM VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMŮM

Vzdělávací
systém obecně

Vliv NSK na
národní
vzdělávací
systém

Česká republika

Řecko

Středoškolské vzdělávání
‐ vyšší střední všeobecné
školy a vyšší střední
technické školy.
Vysokoškolské
vzdělávání – podle
Boloňské deklarace –
Bakalářské, magisterské
a doktorské studijní
programy. Ostatní formy
terciárního vzdělávání –
různé krátkodobé
odborné výukové
programy.

Formální vzdělávání –
velmi dobře
organizované státní nebo
soukromé instituce.
Mnoho univerzit zavedlo
instituty celoživotního
vzdělávání. Existuje
velká iniciativa pro
sjednocení, harmonizaci
a propojení s dvěma
hlavními systémy (ME a
MSA).

Zejména pro střední
školy. Úplná kvalifikace
může být získána pouze
na škole, kde žadatel
složil zkoušku.

V současnosti se NSK
zaměřuje na získávání
akreditovaných
kvalifikací procesem
formálního vzdělávání.

Oprávněné osoby pro
ověřování dílčích
kvalifikací musí
zabezpečit možnost
získání takové
kvalifikace ve svých
studijních programech.

Druhou možností je
implementace programů,
které by pro své
zaměstnance financovaly
podniky.

Itálie
Vzdělávací instituce
závisí na Úřadu pro
vzdělávání a mají
různorodou právní
formu.
Radikální reforma by
měla přispět k omezení
prodlužování doby
studia a mohla by zvýšit
počet absolventů a jejich
uplatnění na trhu práce.

Prošel velkou
transformací jak po
obsahové, tak funkční
stránce.
Společenské zásady a
politika v oblasti
vzdělávání, stejně jako
EKS průkazně pomohou
k podpoře celoživotního
vzdělávání a učení.

Portugalsko
Vzdělávací proces může
být rozdělen na tři po
sobě jdoucí etapy.
Základní vzdělání,
středoškolské vzdělání a
vysokoškolské vzdělání.
Existují také další formy
po‐středoškolského
vzdělání.
Ve vysokoškolském
vzdělávání je uplatněna
Boloňská deklarace.

Žádná relevantní data.

Španělsko
Povinné středoškolské
vzdělávání a následné
středoškolské
vzdělávání.
Univerzitní vzdělávání je
v souladu s Boloňskou
deklarací.
Národní profesní
kvalifikační rada hraje
klíčovou roli ve středním
a vyšším vzdělávání.

NCPQ je základ na
kterém je vyvíjen
výcvikový kurz
zaměřený na získání VET
diplomu a certifikátu
profesních standardů.
NSK a VET přispívá k
šíření výukových kurzů
vázaných na
kompetenční jednotku.
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Vliv NSK na
vzdělávací
programy

NSK se pomalu stává
platformou pro vytváření
vzdělávacích programů.
Systém je založen na
sladění cílů a obsahu
vzdělávacích programů s
požadavky na trhu
práce.

Výsledky

V pilotní fázi
prostřednictvím školení a
vzdělávacích projektů
(ESF, EQUAL).

Žádný, NSK zatím není
zaveden.

Dopad na znevýhodněné
sociální skupiny,
zejména kulturní a
jazykové minority.

Součástí NSK jsou
kvalifikační standarty
vytvořené ve spolupráci
se sociálními partnery.

NSK je v Řecku nová.
První část NSK začala
být přejímána v prosinci
2008; v té době se také
začalo s vymezováním
standardů pro dílčí
kvalifikace.

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
schválilo první
kvalifikační a hodnotící
standarty v roce 2007.
Kompletní rejstřík dílčích
kvalifikací je k dispozici
na www.narodni‐
kvalifikace.cz. Přijaté
dílčí kvalifikace jsou také
popsány v informačním
systému NSK na stejné
adrese.

Rozpoznávání kvalifikací
je realizováno
prostřednictvím všech
formálních, neformálních
a informálních
vzdělávání.
Profesní práva na 37
profesí byly zahrnuty do
návrhu Prezidentských
dekretů profesionálních
práv pro absolventy IEK.
Certifikáty vydané
agenturami poskytující
neformální odborné
vzdělávání a kurzy
nejsou oficiálně

Ministerstvo školství
garantuje rovnocennost a
uznávání diplomů,
osvědčení a kvalifikace
získané v zahraničí, tak
aby odpovídaly
portugalským
ekvivalentům.

Bohužel, formální
vzdělávací systém často
neposkytuje mladým
lidem dostatečné
znalosti, které potřebují.

Tři etapy:

Neformální vzdělávání je
tak jednou z věcí pro
mladé lidi s omezenými
možnostmi.

(ii) formativní hodnocení
a

V neformálním nebo
odborném vzdělávání se
obvykle dává certifikát
na konci výukového
období, aby byla oceněna
úroveň získaných
dovedností.

(i) rozpoznávání a
ověřování předešlých
získaných dovedností a
kompetencí.

(iii) souhrnné hodnocení,
které je výsledkem
konjugace všech etap a
hodnotících nástrojů v
celé fázi přípravy
procesu certifikace.

Cílem SNCFP je
přizpůsobit VET
kvalifikačním
požadavkům výrobních
organizací.
Vzdělávací modul
Katalogu odborného
vzdělávání a přípravy je
souvislý blok vzdělávání
a odborné přípravy
spojený s každou
kompetentní jednotkou.

Pouze zkušební práce se
systémem rozpoznávání
kvalifikace.
Proces je obvykle pořád
stejný : informace,
registrace, posouzení,
hodnocení a certifikace.
Pro zatím není žádné
jednání o institucích a
osobách, které by měly
rozpoznávat
kompetence, pouze
probíhá experimentální
fáze.
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Národní
specifika,
další
relevantní
informace

Na webových stránkách
www.narodni‐
kvalifikace.cz je v
současnosti
prezentováno 58 dílčích
kvalifikací, 20
autorizovaných osob a 14
sektorových rad. Projekt
NQS rozpracoval
kvalifikační a hodnotící
standardy 92 úplných a
320 dílčích kvalifikací.
V roce 2008 je testováno
více než 100 dílčích
kvalifikací
odpovídajících 7
odborným povoláním,
například číšník, pekař,
kadeřník.

akreditovány pro účel
osvědčující kvalifikaci.

.

V současné době probíhá
v Řecku procedura
rozvíjení NSK
s přihlédnutím
k systému EU a
evropským směrnicím.

V Itálii je vedena diskuse
zaměřená na to, že by
bylo vhodné objasnit,
zda všechny tři
indikátory (znalosti,
technické dovednosti a
mezioborové dovednosti
stanovené v EQF musí
dosahovat určené úrovně
v rámci dané kvalifikace
v NQS různých států.
Toto by mělo být
nedílnou součástí
srovnávací studie a
odráží se to v tabulce
výše.

Hlavní implementační
iniciativy NQS
v Portugalsku jsou stále
v počátcích a nejsou
žádné další relevantní
informace o tomto
subjektu.

Zákon, který bude
upravovat proceduru
rozpoznání, ověřování,
schválení a registrace
profesních kvalifikací
bude brát v úvahu
možnost, že pracovníci
mají znalosti, které
nejsou součástí CNCP.
Mohly být získány jako
výsledek vzdělávání
poskytnutým
zaměstnavatelem.
INCUAL v tuto chvíli
rozvíjí kvalifikace 1., 2. a
3. úrovně. Právě teď
existuje 390 kvalifikací
schválených Radou
ministrů zveřejněných
zveřejněno v Úředním
věstníku španělského
státu.
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AKTUÁLNÍ SITUACE V MLÉKAŘSKÉM SEKTORU
Česká republika
Situace na
trhu práce
v mlékařském
sektoru

Negativní trend počtu
lidí zaměstnaných
v mlékárenském odvětví
v důsledku SZP.
Produktivita práce
vzrostla díky
stabilizovanému objemu
produkce a
významnému snížení
počtu pracovníků.

Řecko
V průmyslu mléčné
produkce nejsou žádné
problémy na trhu práce.
Mlékárenské podniky
neopustily Řecko. Jsou
zakládány nové
společnosti, takže
celkový počet
zaměstnanců v odvětví
roste.
V Řecku jsou kvalifikace
v mlékařském sektoru
vyvíjeny ve spolupráci se
sociálními partnery
(zaměstnanci,
zaměstnavatelé, odbory).

Existující
kvalifikace
v mlékařském
sektoru

Úplné a dílčí kvalifikace
v mlékárenském odvětví
nejsou určovány profesí,
ale operacemi ve
výrobním procesu.
Existují pouze tři
univerzální dílčí
kvalifikace: vstupní
operace, výroba,
distribuce.

Většina manažerů jsou
absolventi univerzit nebo
TEI (Technické
vzdělávací instituty).
Technici a pracovníci
nižší úrovně
managementu jsou
většinou absolventy TEE
(Technické odborné
školy).

Jsou definovány některé
„volné“ dílčí kvalifikace

Hlavní trénink
(vzdělávání) je

Itálie

Portugalsko

Odvětví je především
rozděleno do tří
organizačních systémů:
zemědělství, střední
úroveň a průmyslová
spolupráce
řemeslnického typu a
průmysl. Vztahy mezi
zaměstnavateli a
zaměstnanci se liší podle
velikosti farem.

Velká část pracovníků
v mlékárenském odvětví
získává odbornou
kvalifikaci
prostřednictvím
neformálního
vzdělávání. Profesní
kategorie: technické a
výrobní skupiny a
administrativní a
obchodní skupiny.

Pracovníci získávají
odborné dovednosti
prostřednictvím
neformálního
vzdělávání.

Klasifikace NQS má tři
úrovně: Profesní
skupiny, profese a
kvalifikace. Celkově lze
říci, že NQS předpokládá
32 zaměstnaneckých
skupin, 569 zaměstnání,
6761 kvalifikací.

Existuje několik
odborných kvalifikací
souvisejících s mléčným
odvětvím, například:

Existují tři typické
odborné kvalifikace,
které jsou typické pro
mlékárenské odvětví

Jmenovaný – Výroba
mléčných výrobků
8.2.7.2.80

Například:

Operátor odtučnění –
Mléko 8.2.7.2.20
Operátor sterilizace –
Mléko 8.2.7.2.15
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Španělsko

Profesní kategorie:
technické skupiny;
administrativní a
obchodní; výrobní
skupina a pomocné
úkoly.

Mléčný průmysl,
úroveň 3
Sýrařský závod, úroveň 2
Produkce spotřebního
mléka a mléčných
výrobků, úroveň 2

(výroba zmrzliny).

poskytován společnostmi
nebo dodavateli
technického vybavení a
staršími techniky a
pracovníky
prostřednictvím
mentoringu.

Profesní
vzdělávání v
mlékařském
sektoru

Pro přímé vzdělávání v
mlékárenství je pouze
jediná škola, která nabízí
přesně stanovené
profesní vzdělání ve
zpracování mléka. Pro
nepřímé vzdělání v
mlékárenství existuje 19
sekundárních
technických a/nebo
odborných škol
orientovaných na
zpracování potravin a
potravinářský průmysl.

Pro vzdělání přímo
spojené s produkcí
mléčných výrobků jsou
pouze dvě školy které
nabízejí přesně
stanovené profesní
vzdělání vztahující se ke
zpracování mléka . Pro
vzdělání nepřímo
spojené s produkcí
mléčných výrobků
existují 2 univerzity a 3
technologické vzdělávací
instituty.

Zpracovatel mléčných
výrobků je schopen
produkovat čerstvé a
zralé sýrové produkty za
použití specifických
metod a technologií
během různých fází
procesu. Tato schopnost
může být považována
jako kvalifikace k
přístupu do profesní
oblasti a také jako
kvalifikace
specializovaných
technických studií.

Vzdělání nepřímo
spojené s mlékárenstvím
(zpracování mléka je
částí kurzů) je nabízeno
na tří typech škol: vyšší
odborná škola, vysoká
škola polytechnická a
další vysoké školy

Školení (Kurzy) přímo
související s
mlékárenským sektorem
jsou ty, které
korespondují se středním
stupněm odborného
výcviku (školení)
“Produkce mléčných
výrobků”. Na vyšším
stupni existuje
sekundární vzdělání
nepřímo související s
mlékárenským sektorem
“Potravinářského a
nápojového průmyslu”.

Produktová
klasifikace v
mlékařském
sektoru

Standardní mezinárodní
obchodní (tržní)
klasifikace (SITC).

Podle Eurostat Prodcom
Code

Několik skupin
mlékárenských produktů
je klasifikováno:
průmyslová produkce,
sýrové produkty dle
typu sýru, sýrové
produkty dle typu
mléka.

Klasifikace produktů z
mlékárenského sektoru je
stále v revizi. Jen některé
dočasné seznamy
produktů jsou dostupné.

Národní klasifikace
produktů v dané
činnosti
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3. VÝSLEDKY
Následující tabulky poskytují podrobné informace o implementaci Národní soustavy
kvalifikací ve vybraných evropských zemích: Česká republika, Řecko, Itálie, Portugalsko a
Španělsko.
Národní kvalifikační rámce (NKR) jsou nástroji klasifikace zaměřené na kvalifikace podle
soustavy kritérií navazující na určitý stupeň dosažených výstupů učení. Některé důležité
koncepty související se specifiky země jsou do značné míry založené na současné legislativě.
Národní kvalifikační rámce jsou obvykle implementovány prostřednictvím Národní
soustavy kvalifikací, která je více specifická než rámce. Ty jsou založeny na definici
standardů.
Standardy NKR jsou vyvinuty pro práci s poznatky, schopnostmi a kompetencemi v blízké
návaznosti na výstupy učení. Zaměření na výstupy učení reprezentuje základní princip ve
všech zapojených zemích, samozřejmě v evropském kontextu a stoupající měrou v ostatních
evropských zemích. V této souvislosti je dost důležité poznamenat, že tento princip je
realizován přirozeně a bez přehnaného tlaku a sám se prosazuje jako základní, v plném
rozsahu jeho důsledků – od legálního uznání výsledků dalšího vzdělávání po zavádějící se
kurikulární reformy pro základní profesní vzdělání vedoucí k sekundární nebo
středoškolské kvalifikaci. Tudíž to bude ve všech zapojených zemích poměrně dlouhotrvající
proces.
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NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ VE SLEDOVANÝCH ZEMÍCH
Česká republika

Řecko

Itálie

Portugalsko

Španělsko

Prostředí
implementace
NSK

Tradiční systém
kvalifikací založený na
formálním vzdělávání,
nedůvěra k novým
metodám výuky,
harmonizace s EU.

Školení a profesionální
zkušenosti poskytují
různé subjekty,
neexistuje specializovaná
národní agentura. Řízeno
ministerstvem.
Implementace NSK je
řízena Národním
certifikačním centrem,
které je podřízeno
Ministerstvu práce.

Proces je na začátku.
Vyvíjí se (od 2007)
“Národní systém
minimálních odborných,
certifikačních a
vzdělávacích standardů”
v souladu s požadavky
EU.

Proces aplikace NQS je
na počátku, formální
počátek na konci r. 2007.

SNCFP ‐ plně rozvinutá
soustava hodnocení a
akreditace odborné
kvalifikace.

Formální
struktura NSK

Založeno na hierarchické
struktuře celkové a
částečné kvalifikace.
Přizpůsobeno
standardům kvalifikace a
hodnocení.

Odborné vzdělávání a
školení ještě není
oficiálně akreditováno k
certifikaci kvalifikací. Pro
takové kvalifikace
neexistuje systém
certifikací. Na druhou
stranu je zde snaha
Ministerstva práce
harmonizovat odborné
vzdělání a jeho strukturu
se standardy běžnými
v EU.

V současnosti jsou
dostupná pouze povinná
obecná pravidla.
Kvalifikace se převede
do „Odborných skupin“
a „Profesí“ do detailních
položek.

Navržená hierarchická
struktura NQS. Národní
kvalifikační systém ‐>
Národní kvalifikační
katalog ‐> Individuální
brožura kompetencí.

SNCFP je založena na
hierarchické struktuře.
Národního katalogu
odborných kvalifikací,
uspořádání odborných
kvalifikací podle
kompetencí.

Národní
projekty

Systémový projekt, který
zahrnuje vývoj NQS a
vývoj uznávání výsledků
neformálního a

Neformální vzdělávání je
podporováno ESF jako
programy Community
Framework II. ‐ IV.

Neexistují spolehlivá
data. Vývoj systému
kvalifikací v zemi
doposud spočíval

Projekt nabízí nové
možnosti. Projekt staví
na nízké úrovni vzdělání
mezi mladými lidmi a

ERA je experimentální
projekt vztažený k NQS
hodnocení a akreditace
odborných kompetencí.
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formálního vzdělávání
ve školní síti.

Systémový rámec
ESSEEKA pomáhá
uspokojit jak osobní a
sociální potřeby jedinců
tak trh práce.

především ve verbální
propagaci konceptu.

rostoucí úrovni základní
kvalifikace dospělých.

Projekty (neformální
vzdělávání) financované
ESF.

Problémy a
rizika

Ad‐hoc, nekonzistentní
regulace, tvorba NQS
zahrnuje mnoho
organizačních měření a
požaduje důležité
finanční prostředky a
související možnost
nepřiměřené
konkurence.

Standardní risika a
problémy implementační
fáze (pouze součást
ESSEEKA, NQS
neprobíhá): akreditace
školitelů, duplikace
použitých zdrojů, složitá
spolupráce mezi
institucemi a programy.

Známé požadavky jsou
pouze: potřeba stanovit a
užívat společný jazyk,
potřeba určit minimální
standardy certifikace a
osvědčení, zajištění
efektivní komunikace
mezi školícím,
vzdělávacím a
pracovním systémem a
flexibilitou vzdělávání a
školení

Nerelevantní data. Dobře
navržená metodologie,
ale žádné zkušenosti
s implementací.

Spojení mezi kvalifikací
s kolektivním
vyjednáváním a
odbornou pozicí.
Nedostatečná spolupráce
zaměstnavatelských
organizací, která
způsobuje problémy s
přijetím výsledků školení
napříč organizacemi.

Cíle a
výsledky
výuky

Kvalifikace popsané
podle jednoduchého
nastavení kritérií
orientované na výsledky
školení vyjádřené
nezávislou formou
uznání a zisku nebo
znalostmi.

Spojení s cíli a výsledky
ESF, podpora obou stran
trhu práce: mladých,
invalidních nebo
znevýhodněných osob,
kterých se týkají sociální
výjimky.

Zlepšení spojitosti
částečných systémů
národní kvalifikace
navržením struktury
kvalifikací. Umožnit
lepší přenositelnost
individuální kvalifikace.
Vzít v úvahu formální,
neformální a neoficiální
individuální vzdělání.

Zvýšit základní vzdělání
aktivní populace,
umožnit zlepšení ve
vzdělání a odbornosti,
zaručit dvojitou
certifikaci – odbornou a
vzdělávací ‐ odborných
kurzů pro mladé, posílit
a sjednotit proces
uznávání, potvrzení a

Modulární Katalog
profesního vzdělání,
který obsahuje všechny
učební moduly. Národní
Katalog Odborné
Kvalifikace umožňuje
ohodnotit a akreditovat
pracovníky jednotlivých
kompetenčních celků.
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certifikace dovedností.
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Jeden z nejvýznamnějších výsledků srovnávací studie je identifikace odborných kvalifikací
v mlékařském sektoru v jednotlivých zemích. Pro formulaci závěrů je účelné znovu detailně
porovnat existující a plánované odborné kvalifikace v mlékařském sektoru. Přitom zatím
nemá smysl rozlišovat, zda se jedná o úplné nebo dílčí kvalifikace, o kvalifikace nebo
kompetenční jednotky. To bude předmětem nastavení ucelené metodiky IN_DAIRY, která
bude nasazena v další fázi projektu a pro jejíž potřeby byla tato srovnávací studie vytvořena.
Existující a plánované odborné kvalifikace
ČR

Vstup operace

Řecko

Itálie

Portugalsko

Expert –
Dosud není
zpracovatel
specifikováno
sýra

Španělsko

Nespecifikovány
v mlékařském
sektoru, pouze
Mléčný průmysl
v potravinářském
sektoru.

Produkční
operace

Zemědělsko‐
průmyslový
zpracovatel
sýra

Sýrařský závod

Distribuce

Technik pro
mlékařství a
sýrařství

Produkce spotřebního
mléka a mléčných
produktů
Pomocné operace pro
zpracování
v potravinářském
průmyslu

Následující tabulka je podkladem pro konečné rozhodnutí o zdroji kvalifikací, které stojí zato
mapovat:
Implementace
ERK

Existuje národní
katalog kvalifikací

Kvalifikace v mlékařském sektoru
byly stanoveny

Ano

Ano

ne

Řecko

ne

Ano

ne

Itálie

ne

Ano

Ano

Portugalsko

ne

Ano

Ano

Španělsko

ne

Ano

Ano

Česká republika

Přes pokročilou implementaci Evropského rámce kvalifikací v České republice a fungující
systém pro identifikaci odborných kvalifikací nemůže být český model použit pro potřeby
projektu DAIRY‐EU. Důvodem je absence detailního popisu úplných/dílčích kvalifikací
v mlékařském sektoru. Nedá se předpokládat, že by tento popis byl v nejbližších letech
doplněn. Proto je vhodnější použít pro potřeby projektu hierarchickou strukturu
španělského Národního katalogu odborných kvalifikací nebo stejného dokumentu
z Portugalska, neboť tam jsou kvalifikace v mlékařském sektoru dobře specifikovány až na
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úroveň kompetenčních jednotek. Tyto specifikace pak mohou být pomocí metodiky nástroje
IN_DAIRY do národních prostředí ostatních zapojených zemí.

4. ZÁVĚRY
V poslední době význam celoživotního učení neustále vzrůstá. Jeho formy jsou stále
rozmanitější a orientovat se v nich, je čím dál složitější. Představuje to problém pro
zaměstnavatele i zaměstnance. Jediným společným prvkem, který tuto orientaci umožňuje,
jsou výsledky učení. S jejich pomocí lze srovnávat a propojovat výsledky učení
realizovaného v různých formách, čase a prostředích. Navíc jsou pro každého
zaměstnavatele nejpodstatnější informací o tom, co zájemce o práci skutečně umí. Popis
kvalifikací prostřednictvím výsledků učení by tak měl být jednou ze základních podmínek
pro to, aby lidem mohly být uznávány jejich skutečné odborné znalosti a dovednosti
nezávisle na způsobech, jak je získali.
Aby výsledky učení byly všem srozumitelné, je nutné je promítnout do přehledné a
jednoznačně popsané soustavy. Tento účel bude plnit Národní soustava kvalifikací (NSK).
NSK by měla umožnit jejich identifikaci, třídění a zařazování, měla by vytvořit podmínky
pro jejich uznávání a certifikaci. NSK nebude nahrazovat stávající kvalifikační a vzdělávací
systémy, ale bude se snažit o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Bude tvořit
spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání.
Aby mohla NSK plnit stanovené cíle, musí být kvalifikace popsány standardizovaným
způsobem. Požadavky na kvalifikace jsou popisovány v kvalifikačních standardech, kritéria
a postupy ověřování výsledků učení v hodnotících standardech.
Páteří NSK je soustava kvalifikačních standardů.Při jejich koncipování se vycházelo z toho,
že musí být jednoduše a jednoznačně definovány. Čím složitější by byla struktura NSK, tím
méně by byla transparentní, tím obtížněji by se uváděla v život, tím méně by byla
akceptována.
Kvalifikační standard je strukturovaný popis odborných způsobilostí pro řádný výkon určité
pracovní činnosti nebo určitých pracovních činností v určitém povolání. Tento strukturovaný
popis bude realizován prostřednictvím elementárních prvků NSK, tedy kompetencí
(způsobilostí).
Z uvedeného vyplývá, že kvalifikační standard je souborem kompetencí (způsobilostí)
požadovaných pro příslušnou kvalifikaci.
Z hlediska legislativního postavení nemají standardy pro úplné a dílčí kvalifikace stejnou
pozici:
− Kvalifikační standard dílčí kvalifikace je zákonem stanovenou normou pro dílčí
kvalifikace.
− Kvalifikační standard úplné kvalifikace je obsahovým východiskem pro tvorbu kurikula
oborů vzdělání (rámcových vzdělávacích programů), resp. úpravy vzdělávacích cílů; dále je
východiskem pro určování vztahu jednotlivých dílčích kvalifikací k příslušné úplné
kvalifikaci. Tento vztah právě může být odvíjen pouze od ekvivalence kompetencí
(způsobilostí) v kvalifikačních standardech příslušných dílčích a úplných kvalifikací.
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Kvalifikační standardy pro dílčí a pro úplné kvalifikace mají společné jádro v odborných
kompetencích (způsobilostech) vycházejících z pracovních činností vykonávaných
v příslušných povoláních, resp. užších „jednotkách práce“.
Hodnotící standard je soubor kritérií a organizačních a metodických postupů pro ověřování
odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnosti v určitém povolání. Jestliže kvalifikační
standard stanovuje kompetence (způsobilosti) požadované pro určitou kvalifikaci, hodnotící
standard stanovuje, jak ověřit, zda zájemce o tuto kvalifikaci příslušné kompetence
(způsobilosti) skutečně má. Hodnotící standardy budou z hlediska praktického využívání
NSK nejdůležitějším výstupem.
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