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Shrnutí a účel konzultace 

Projekt nazvaný „Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu“ (ECVET) má 
usnadňovat přenos, shromažďování a uznávání výsledků učení. Je vytvářen pod záštitou 
Evropské komise na základě Usnesení Rady pro vzdělávání z 12. listopadu 2002 a Kodaňské 
deklarace z 30. listopadu. Mandát udělený v roce 2002 byl obnoven a posílen Maastrichtským 
komuniké ze 14. prosince 2004, které bylo schváleno ministry odpovědnými za odborné 
vzdělávání a přípravu z 32 evropských zemí a rovněž evropskými sociálními partnery a Komisí. 

 

Hlavní problémy a úkoly pro ECVET 

V Evropě se mnoho lidí vzdělává mimo svou vlastní zemi. Přitažlivost tohoto druhu mobility je 
nicméně omezována různými faktory, zejména chybějícími opatřeními pro přenos, validaci a 
uznávání výsledků učení získaných v zahraničí. Totéž platí pro přechod z jednoho systému 
odborného vzdělávání a přípravy do jiného nebo z prostředí informálního učení do kontextu 
formální profesní přípravy. 

Proto je třeba vytvořit systém, s jehož pomocí by lidé mohli procházet procesem kvalifikování a 
zároveň přecházet z jednoho učebního kontextu do druhého. ECVET aspiruje na to, aby se stal 
nástrojem výměny informací a pomáhal lidem plně využít znalosti a dovednosti osvojené 
zejména v důsledku mezinárodní mobility, ať ve formálním, neformálním nebo informálním 
kontextu. 

V Evropě spočívají hlavní problémy, s nimiž se bude muset ECVET potýkat, v rozmanitém 
charakteru odborného vzdělávání a přípravy, ve velkém počtu a různorodosti zúčastněných lidí a 
v rozdílech v národních nebo odvětvových systémech kvalifikací. 

 

Principy ECVET 

ECVET je metoda umožňující popisovat kvalifikace jako přenositelné a shromažďovatelné 
jednotky výsledků učení (znalostí, dovedností a kompetencí), k nimž jsou připojeny kreditní 
body. 

ECVET má usnadňovat přenos a shromažďování výsledků učení, kterých dosáhli lidé 
přecházející z jednoho učebního kontextu do druhého, z jednoho systému kvalifikací do druhého.  

ECVET bude založen na dobrovolné účasti členských států a stran zainteresovaných 
na příslušných systémech kvalifikací a na odborném vzdělávání a přípravě.  

ECVET bude mechanismem na posilování synergie mezi poskytovateli profesní přípravy 
prostřednictvím podporování spolupráce mezi partnerskými organizacemi za účelem přenosu a 
shromažďování individuálních kreditů za absolvované učení. 
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Konzultační dokument 

Konzultační dokument nastiňuje hlavní charakteristiky ECVET. 

Sestává z tematických hesel (doplněných pro veřejnou konzultaci přílohami a počítačovou 
prezentací přístupnými na stránkách Evropské komise1) tvořících souvislý celek. 

Tyto dokumenty slouží jako základ pro konzultace, jichž se zúčastňují zejména političtí činitelé, 
sociální partneři, zainteresované strany a experti z oblasti systémů kvalifikací a odborného 
vzdělávání a přípravy v Evropě. 

Výsledky konzultací budou analyzovány za účelem vytvoření nástroje Společenství. Podle plánu 
se o nich má diskutovat na důležité evropské konferenci, která se bude konat v červnu 2007 za 
německého předsednictví. Tato konference uzavře konzultační proces a otevře schvalovací 
proces. 

Po ukončení konzultací rozhodne Komise o tom, jak nejlépe posunout projekt kupředu. 

Řešení vzešlá z konzultací mohou být navíc doplněna experimenty, studiemi, dalšími testy a 
pilotními projekty uskutečňovanými v rámci programu Leonardo da Vinci, právě probíhajícími či 
plánovanými. Na konci konzultačního procesu a v průběhu následné fáze zajistí Evropská komise 
s podporou Cedefop, aby práce vykonaná na ECVET byla obohacena a rozšířena vytvořením 
například „skříňky s nářadím“ nebo průvodce uživatele systému. 

******* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html 
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1. PROČ  ECVET? 
ECVET je součástí celkového projektu rozvoje evropské spolupráce na poli odborného 
vzdělávání a přípravy a představuje jeden z jeho operačních nástrojů. V tomto ohledu ECVET 
doplňuje Evropský rámec kvalifikací (ERK). Ve skutečnosti jsou ERK a ECVET založeny na 
společných principech a koncepcích, které dávají přednost metodám: 

• zaměřeným na výsledky učení vyjádřené pomocí znalostí, dovedností a kompetencí; 

• založeným na procesu kvalifikace; 

• přizpůsobeným požadavkům celoživotního vzdělávání a všem učebním kontextům 
v rovnoprávném postavení; 

• směřujícím k usnadnění mobility lidí. 

ECVET by tedy mohl být přijat jakýmikoliv systémy profesní přípravy a kvalifikací. Navíc by 
skutečná realizace ECVET měla být založena na společných referenčních úrovních navrhovaných 
ERK. Evropský rámec by tak měl být mocnou pákou pro přijetí ECVET různými kompetentními 
orgány odpovědnými v členských státech za jeho realizaci na národní úrovni bez ohledu na 
existenci národního rámce kvalifikací. 

ECVET představuje některé principy, pravidla a úmluvy logickým a racionálním způsobem. 
Zaměřuje se na usnadnění: 

• mobility lidí absolvujících profesní přípravu; 

• validace výsledků celoživotního vzdělávání; 

• transparentnosti kvalifikací; 

• vzájemné důvěry a spolupráce mezi poskytovateli odborné přípravy a vzdělávání v Evropě. 

 

1.1. ECVET: politický mandát 

Usnesení Rady pro vzdělávání přijaté 12. listopadu 20022
 a Kodaňská deklarace z 30. listopadu 

2002 o budoucích prioritách zvýšené evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě 
(OVP) zdůraznily, že dát přednost systému přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu3

 

bylo jedním ze společných opatření potřebných k podpoře „transparentnosti, srovnatelnosti, 
přenositelnosti a uznávání kompetencí a/nebo kvalifikací mezi různými zeměmi a na různých 
úrovních“4. 

V návaznosti na závěry Rady pro vzdělávání z 15. listopadu 20045 se ministři odpovědní za 
profesní přípravu v 32 evropských zemích, sociální partneři a Komise v Maastrichtském 

                                                 
2 Council Resolution on promoting enhanced European cooperation in vocational education and training, 
OJ C 13, p. 2-4, 18.01.2003 
3 Copenhagen Declaration by Ministers responsible for vocational education and training, in EU Member 
States, the EFTA/EEA countries and the candidate countries, the Commission and the European social 
partners 
4 Resolution on promoting […] page OJ C 13, p. 4 
5 Conclusions of the Council and of the Representatives of Governments of the Member States, meeting 
within the Council, on the future priorities of enhanced European cooperation in vocational training and 
education, 13832/04 EDUC 204 SOC 499, 29 October 2004, adopted by the Council on 15 November 
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komuniké ze 14. prosince 20046 dohodli dát nejvyšší prioritu „vytvoření a realizaci evropského 
systému přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) tak, aby umožnili lidem 
budovat na výsledcích vyplývajících z jejich vzdělávacích cest v době, kdy se pohybovali mezi 
různými systémy profesní přípravy“. 

Komise, jsouc vyzvána k tomu, aby zkoumala různé možnosti navrhování, realizace a vytváření 
systému přenosu kreditů kompatibilního se specifičností odborného vzdělávání a přípravy, 
shromáždila odbornou pracovní skupinu složenou z expertů7

 jmenovaných členskými státy a 
zástupci sociálních partnerů. Tento dokument byl připraven na základě práce této skupiny. 

 

1.2. ECVET pro zvýšenou mobilitu 

V celkovém kontextu rozvíjení společnosti celoživotního vzdělávání v Evropě je mobilita učících 
se lidí označena v Kodaňském procesu za rozvojovou prioritu. Po více než deset let podporovala 
Evropská unie nadnárodní mobilitu lidí v profesní přípravě díky „mobilitním“ opatřením akčního 
programu Společenství Leonardo da Vinci8. V rámci tohoto programu Unie financuje každoročně 
mobilitní projekty pro přibližně 60 000 lidí, z nichž asi 50 % tvoří mladí lidé v počáteční profesní 
přípravě včetně učňů. 

Navzdory tomuto úsilí je míra mobility vedoucí k profesní kvalifikaci stále nízká ve srovnání 
s tím, co je organizováno pro vysokoškolské vzdělávání v rámci programu Erasmus. Mobilita 
mladých lidí v počáteční profesní přípravě obvykle odpovídá minimálnímu období tří týdnů. To 
je považováno spíše za „epizodu“ než za integrální součást trasy profesní přípravy. Tuto 
skutečnost lze vysvětlit překážkami mobility v odborném vzdělávání a přípravě: tyto překážky 
jsou regulační a administrativní, ekonomické a finanční, kulturní a lingvistické atd. 

Jednou z hlavních překážek vyvolání většího zájmu o mobilitu v rámci počáteční a další 
profesní přípravy je potíž s identifikováním a validací výsledků učení získaných během 
pobytu v jiné zemi. 

 

ECVET navrhuje: 

• metodu, s jejíž pomocí mohou být výsledky učení získané v zahraničí brány v úvahu pro účely 
vydání kvalifikace v zemi původu jednotlivce; 

• nástroj pro poskytovatele, odborníky z praxe a kompetentní orgány, který jim umožní snadněji 
srovnávat výsledky učení získané v různých zemích, validovat je a uznávat. 

 

 
                                                                                                                                                              
2004 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/council13832_en.pdf) 
6 Maastricht Communiqué on the future priorities of enhanced European cooperation in vocational 
training and education, 14 December 2004 (http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf) 
7 Viz připojený seznam expertů. 
8 Council Decision 1994/819/EC of 06.12.1994, OJ L340, 29.12.1994, establishing an action programme 
for the implementation of a European Community vocational training policy; Council decision 
1999/382/EC of 26.04.1999 establishing the second phase of the Community vocational training action 
programme "Leonardo da Vinci" OJ L146, 11.06.1999 
(http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html) 
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1.3. ECVET pro validaci výsledků celoživotního vzdělávání 

Celoživotní vzdělávání může probíhat ve velmi rozmanitém kontextu a vyústit do srovnatelných 
výsledků učení: 

• neformální vzdělávání (programy, moduly absolvované mimo formální systém vzdělávání a 
odborné přípravy); 

• informální učení (samoučení, profesní příprava na pracovišti, každodenní praxe); 

• různé druhy vzdělávacích programů a modulů různé délky a různě organizované. 

Kromě toho mohou standardizované programy profesní přípravy absolvovat různé kategorie 
frekventantů (celodenní, necelodenní, intenzivní nebo neintenzivní profesní přípravy, učení 
založeného na IKT atd.). 

Rada ve svém usnesení z 27. června 2002 o celoživotním vzdělávání9 uznává, že priorita by měla 
být dána „efektivní validaci a uznávání formálních kvalifikací i výsledků neformálního a 
informálního učení napříč zeměmi a vzdělávacími sektory prostřednictvím zvýšené 
transparentnosti a lepšího zajišťování kvality“. 

V květnu 2004 závěry Rady o společných evropských zásadách pro identifikaci a validaci 
neformálního a informálního učení10 znovu zdůraznily že „v kontextu principu celoživotního 
učení má identifikace a validace výsledků neformálního a informálního učení zviditelnit a ocenit 
plný rozsah znalostí a kompetencí, které člověk má, bez ohledu na to, kde a jak byly získány.[…] 
Identifikace a validace jsou klíčovými nástroji pro umožňování přenosu a přijímání veškerých 
výsledků učení získaných v různém prostředí“. 

K tomu je třeba umožnit lidem, aby mohli pokračovat ve vzdělávací trase a stavět na 
výsledcích svého učení, jakmile přecházejí z jednoho vzdělávacího kontextu do druhého, 
zejména v rámci mobility. 
 

 

Vzhledem k tomu, že je ECVET založen na výsledcích učení: 

• může být uskutečňován bez ohledu na kontext učení. To ulehčuje přenos a validaci výsledků 
neformálního a informálního učení; 

• pomáhá zlepšovat přístup ke kvalifikacím pro všechny v průběhu celého života. 

 

 

1.4. ECVET pro zvýšení transparentnosti kvalifikací  

Odborné vzdělávání a příprava v Evropě zahrnuje velké množství kvalifikací, diplomů, úrovní, 
certifikátů atd. Mnohé země mají národní rámec definující úrovně kvalifikací nebo klasifikaci 
těchto úrovní. Tyto nástroje mohou a nemusí být orientovány na organizaci cyklů vzdělávání či 
                                                 
9 Council Resolution on lifelong learning -2002/C 163/01-27 June 2002 
10 Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within 
the Council, on common European principles for the identification and validation of non-formal and informal 
learning, 9175/04 EDUC 101 SOC 220 - 18 May 2004 
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profesní přípravy, které jsou v některých případech založeny na shromažďování jednotek 
(s kreditními body či bez nich). Kromě toho mohou být v závislosti na systému kvalifikace 
získány buď pouze po absolvování jednoho druhu programu, nebo po absolvování několika druhů 
programů bez ohledu na to, zda vzdělávací trasa je formální, neformální nebo informální. 

Navíc mohou, v závislosti na dané zemi, existovat mnohé způsoby využívání učebních kreditů 
v odborném vzdělávání a přípravě. V zemích, které mají několik subsystémů odborného 
vzdělávání a přípravy, mohou koexistovat různé systémy přidělování učebních kreditů. V dalších 
případech neexistuje vůbec žádný systém učebních kreditů. 

V této atmosféře rozmanitosti učinilo v nedávné době významný pokrok několik iniciativ 
Společenství, zejména pokud jde o stále snadnější přístup k nástrojům pro zajišťování 
transparentnosti kvalifikací (Europass, dodatek k osvědčení) a informace o vzdělávacích 
příležitostech (Ploteus). 

Větší transparentnost kvalifikací je však vyžadována proto, aby umožnila efektivně 
uskutečňovat přenos výsledků učení v kontextu mobility. 

 

ECVET 

• je v souladu s iniciativami probíhajícími na evropské úrovni, například s plánovaným 
zavedením Evropského rámce kvalifikací (ERK), který má zlepšit transparentnost kvalifikací; 

• navrhuje společnou metodu popisování kvalifikací tak, aby byly snadněji chápány v ostatních 
systémech, a popisování procedur pro validaci výsledků učení. 

 

 

1.5. ECVET pro vzájemnou důvěru a spolupráci 

Jedním z nejdůležitějších problémů, kterým je třeba čelit při vývoji a realizaci ECVET je 
rozmanitost, dokonce roztříštěnost systémů odborného vzdělávání a přípravy v některých 
evropských zemích. Zde může existovat velké množství velmi rozdílných kompetentních orgánů, 
organizací a zapojených aktérů. Mezi jejich činnosti může patřit definování kvalifikací, metody 
pro hodnocení a validaci výsledků učení, stanovování cílů profesní přípravy, určování počtu a 
obsahu jednotek a počtu kreditů, realizace programů profesní přípravy atd. Do odborného 
vzdělávání a přípravy může být zapojena celá řada poskytovatelů: ministerstva (školství, práce, 
zemědělství atd.), agentury, profesní odvětví, podniky, sociální partneři, obchodní komory, 
nevládní organizace atd. V některých případech může národní úřad akreditovat nebo zplnomocnit 
poskytovatele profesní přípravy nebo jiné aktéry k tomu, aby připravili nebo vydávali 
kvalifikace, kreditní body atd. V některých případech tyto funkce mohou být přeneseny na 
regionální úroveň či dokonce na poskytovatele. 

Několik iniciativ Společenství nedávno pokročilo ve vyvíjení společných principů pokud jde 
o tento různorodý systém, který tvoří překážky pro nadnárodní spolupráci: 

• přijetí společných evropských principů na poli zajišťování kvality11; 
                                                 
11 Council Conclusions on quality assurance in vocational education and training, 9599/04 EDUC 117 SOC 252, 18 
May 2004 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/vetquality_en.pdf) 
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• přijetí společných evropských zásad pro identifikaci a validaci výsledků neformálního a 
informálního učení.12

 

Přetrvávající nedostatek vzájemné důvěry a spolupráce mezi kompetentními orgány a 
dalšími zapojenými aktéry však ztěžuje a dokonce znemožňuje rozvoj iniciativ pro řešení 
různých problémů spojených s přenosem a validací výsledků učení. 

 

ECVET navrhuje 

• metodický rámec, dohody a společné zásady pro posílení dialogu mezi poskytovateli; 

• nástroje pro vytváření partnerství mezi zapojenými aktéry (kompetentní orgány, poskytovatelé 
atd.). 

 

 

2. WHAT IS ECVET? 
ECVET je: 

• užitečný a konkrétní plán určený k usnadnění přenosu a shromažďování (kapitalizace) 
výsledků učení jednotlivců, kteří přecházejí z jednoho kontextu učení do jiného a/nebo 
z jednoho kvalifikačního systému do druhého; 

• metodický způsob popisování kvalifikace pomocí jednotek výsledků učení, které jsou 
přenositelné a které mohou být shromažďovány (znalosti, dovednosti a kompetence) 
s přidruženými kreditními body. 

 

2.1. Proces přenosu výsledků učení v ECVET 

Proces přenosu výsledků učení v ECVET lze popsat jako transakci mezi dvěma kompetentními 
orgány nebo institucemi, které jsou oprávněny udělovat kvalifikace a/nebo kredity za výsledky 
učení13: 

• Jeden orgán nebo instituce ohodnotí dosažené výsledky učení a udělí jednotlivci kredity, které 
jsou registrovány v osobním výkazu o vzdělávání;  

• Druhý hodnoticí (certifikační) orgán validuje (akceptuje) kredity jako platný doklad výsledků 
dosažených jednotlivcem a uznává je dostačující pro udělení kvalifikace. 

Díky tomuto procesu jednotlivec tedy může přenášet a shromažďovat výsledky učení za účelem 
získání kvalifikace. 

 

                                                 
12 Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, within the 
Council, on common European principles for the identification and validation of non-formal and informal learning, 
9600/04 EDUC 118 SOC 253, 18 May 2004 
13 Kredity za výsledky učení označují celkový počet výsledků učení jednotlivce, které jsouce hodnoceny, mohou být 
oficiálně přenášeny, validovány nebo uznávány pro získání kvalifikace. 
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Kompetentní orgán/instituce A 

• Hodnotí určité učební výsledky 
jednotlivce 

a 

• Uděluje kredit této osobě 

 

Osobní výkaz 
o vzdělávání 

⇒
Kompetentní orgán/instituce B 

• Validuje kredity získané a přenesené 
jednotlivcem 

a 

• Uznává výsledky učení jako součást 
kvalifikace, která má být získána 

 

Pro usnadnění přenosu výsledků učení je ECVET založen na:  

• popisu kvalifikací podle výsledků učení (znalosti, dovednosti a kompetence); 

• vyjádření kvalifikací v jednotkách výsledků učení, které mohou být přenášeny a 
shromažďovány. 

Pro snazší pochopení toho, co jsou kvalifikace a jednotky, jsou kreditní body ECVET 
používány jako numerické zastoupení každé jednotky a definování její váhy a její hodnoty ve 
srovnání s celou kvalifikací. 

 

2.2. Co znamená ECVET pro jednotlivce? 

ECVET je nástroj prospěšný mnoha lidem, kteří využívají nadnárodní mobilitu, v řadě učebních 
kontextů, a podporuje trasy celoživotního vzdělávání, které mohou být velmi rozmanité. 

Pro ilustraci uvádíme několik příkladů. 
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Případ Řešení pomocí ECVET 

Martin 

Martin, kuchařský učeň, získává kvalifikaci ve 
středisku profesní přípravy (tzn. ve formálním 
učebním kontextu). Má příležitost strávit 
několik týdnů v partnerském středisku profesní 
přípravy v zahraničí. Se svým poradcem si 
vytváří plán vzdělávání pro období mobility a 
učební smlouvu, kterou podepisuje on sám a 
obě vzdělávací střediska. 

V průběhu mobility: Martin získává žádoucí 
znalosti, dovednosti a kompetence. Na konci 
období mobility jsou výsledky vzdělávání, 
které Martin absolvoval v tomto formálním 
vzdělávacím kontextu v zahraničí hodnoceny 
přijímajícím vzdělávacím střediskem. 

Po svém návratu bude mít Martin maximální 
prospěch ze své mobility: výsledky jeho učení 
budou uznány, protože odpovídají části 
znalostí, dovedností a kompetencí 
vyžadovaných pro kvalifikaci, které chce 
dosáhnout. 

 

Před mobilitou: popis kvalifikace kuchaře 
v jednotkách výsledků učení umožňuje 
Martinovi přesně identifikovat znalosti, 
dovednosti a kompetence, které musí získat 
v průběhu mobility tak, aby mohly být vzaty 
v úvahu, až se vrátí zpátky: a proto ví, kterou 
jednotku (jednotky) bude schopen přenést. 
Kreditní body mu poskytnou představu o váze 
každé z těchto jednotek ve srovnání s celkovou 
kvalifikací, které má dosáhnout. Tato 
informace mu umožňuje, aby si připravil plán 
své profesní přípravy v zahraničí. 

Partnerství mezi oběma vzdělávacími 
středisky znamená, že Martinovy učební 
výsledky jsou hodnoceny přijímajícím 
střediskem během období mobility. 

Jakmile se vrátí, jsou výsledky učení, které 
byly ohodnoceny, validovány a vzaty v úvahu 
jako součást Martinovy kvalifikace kuchaře. 
 

Marie 

Marie je dospělá a přeje si získat kvalifikaci 
v elektronice ve středisku profesní přípravy ve 
své zemi. 

Má však již několikaletou profesní praxi 
v podniku v zahraničí. 

Během této doby zaměstnání v podniku se 
rozšířily její znalosti, dovednosti a 
kompetence. 

Výsledky Mariina učení se prostřednictvím 
praxe v podniku v zahraničí jsou hodnoceny 
střediskem profesní přípravy a jsou jí uděleny 
kredity. 

Výsledky jejího učení jsou uznány pro 
kvalifikaci, které chce dosáhnout. 

 

Popis kvalifikace v elektronice v jednotkách 
výsledků učení umožňuje Marii identifikovat, 
jaká část znalostí, dovedností a kompetencí, 
které získala v podniku, může být vzata 
v úvahu pro získání kvalifikace, kterou si 
zvolila. Přidružené kreditní body jí poskytnou 
představu o váze těchto výsledků učení ve 
srovnání s celkovou kvalifikací. 

Na základě hodnocení těchto výsledků učení 
ECVET umožní, aby to, co se Marie naučila 
v neformálním kontextu bylo validováno a 
vzato v úvahu pro její kvalifikaci. 

 

2.3. Co ECVET znamená pro kompetentní orgány? 
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Jaký je kompetentní orgán 
pro ECVET? 

Úřad, instituce nebo 
organizace na národní, 
regionální místní nebo 
odvětvové úrovni podle 
národních pravidel a praxe 
odpovídá za jednu či více 
funkcí vztahujících se 
k realizaci ECVET a/nebo je 
do nich zapojen. 

Co to je jednotka? 
Soubor znalostí, dovedností a 
kompetencí, který tvoří 
součást kvalifikace. Jednotka 
může být nejmenší součástí 
kvalifikace, kterou lze 
hodnotit, validovat a 
eventuálně certifikovat. 
Jednotka může být specifická 
pro jednotlivou kvalifikaci 
nebo společná pro několik 
kvalifikací. 

Druhy kompetentních orgánů, které mohou hrát roli v realizaci ECVET, se v jednotlivých zemích 
liší.  

V každé zemi jsou kompetentní orgány na příslušných 
úrovních v souladu s národními pravidly odpovědné za: 

• Návrh systémů, které jsou spojeny s procesy hodnocení, 
přenosu, validace a uznávání; 

• Popis kvalifikací formou jednotek výsledků učení (znalostí, 
dovedností a kompetencí); 

• Přidělování kreditních bodů ECVET kvalifikacím a 
jednotkám; 

• Rozhodnutí o přijetí ECVET. 

 

2.3.1. Popis kvalifikací formou jednotek výsledků učení 
Popis kvalifikací formou jednotek výsledků učení umožňuje specifikovat znalosti, dovednosti a 
kompetence, které charakterizují každou kvalifikaci, a zlepšit pochopitelnost kvalifikací pro 
jednotlivce i kompetentní orgány, odpovědné za kvalifikace, a pro zaměstnavatele. Výsledky 
učení očekávané pro udělení kvalifikace mohou být zapsány v katalogu jednotek, v kvalifikačním 

standardu nebo v nějakém jiném memorandu o kvalifikacích. 
Tato praxe je nyní již realizována v mnoha systémech OVP 
v Evropě. 
Definice a popis jednotek se mohou lišit podle systémů 
kvalifikací a postupů kompetentního orgánu. Pro účely 
ECVET by specifikace jednotky měly obvykle podávat tyto 
informace: 

• obecný název jednotky, 

• znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou obsaženy 
v jednotce, 

• kritéria pro hodnocení odpovídajících výsledků učení. 

 

 

Existuje velká řada možných specifikací a flexibilní způsoby využití konceptu jednotek. Jednotky 
výsledků učení by však měly být: 

• čitelné a pochopitelné; 

• vybudované a uspořádané  

• logickým způsobem; 

• hodnotitelné. 
 

 



 13

Kdo definuje jednotky? 

Charakteristiky jednotek skládajících 
kvalifikaci (obsah, velikost, celkový počet 
jednotek atd.) jsou definovány kompetentním 
orgánem odpovědným za kvalifikaci na 
příslušné úrovni. 

Podstata ECVET: Jednotky výsledků učení  
Kompetentní orgán rozhoduje o: 

 

 

Existuje mnoho metod popisování kvalifikací formou výsledků učení. Od okamžiku přijetí 
ECVET bude Evropská Komise podporovat rozšiřování nejvhodnějších metodik i vývoj nových 
metodik. 

 

2.3.2. Přidělování kreditních bodů ECVET 

Kreditní body ECVET jsou navrhovány jako doplňující zdroj informací v číselné formě. Jsou 
spojeny jak s kvalifikacemi, tak s jednotkami a mají dvě funkce: 

• jednoduše zastupovat relativní hodnotu jednotky výsledků učení ve vztahu k celé kvalifikaci. 
Ilustrují podíl jednotky na kvalifikaci; 

• usnadňovat přenos výsledků učení konkrétním způsobem tím, že poskytují společné reference 
pro kvalifikační systémy na evropské úrovni. 

ECVET bude umožňovat přidělování kreditních bodů prostřednictvím různých metod a nástrojů. 
Kreditní body ECVET by měly být přidělovány na základě kritérií, např.: 

• odhadu významu obsahu každé jednotky definovaného formou znalostí, dovedností a 
kompetencí; 

• odkazu na skutečnou nebo předpokládanou délku programu; 

• skutečné nebo předpokládané pracovní zátěže jednotlivce v kontextu formálního vzdělávání; 

• skutečné nebo předpokládané pracovní zátěže jednotlivce v kontextu informálního učení; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikace • Počtu 

• Velikosti 

Jednotka Jednotka Jednotka • Charakteristice 
jednotky 
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Jak jsou kreditní body 
ECVET přidělovány?  
 
Pro účely ECVET jsou 
kreditní body nejprve 
přidělovány celé kvalifikaci, 
pak jsou body z tohoto celku 
přidělovány příslušným 
jednotkám, protože kreditní 
body představují váhu každé 
jednotky ve vztahu k plné 
kvalifikaci. 

 

 

 

Kompetentní orgány, které jsou oprávněny přidělovat kreditní body ECVET, mohou použít tuto 
úmluvu jako praktický ukazatel: 120 kreditních bodů ECVET může být v průměru přidruženo 
k výsledkům učení dosaženým jednotlivcem v jednom roce formálního celodenního odborného 
vzdělávání a přípravy. Tato úmluva je čistě indikativní. Nestanovuje absolutní a rigidní standard 
měření. Nepředepisuje délku vzdělávání, vyžadovaný rozvrh vzdělávání nebo povinné úsilí při 
učení. Má být použita jako reference pro přidělování kreditních bodů výsledkům učení, 
kvalifikacím a/nebo jednotkám. 

Existuje množství metod pro přidělování kreditních bodů kvalifikacím a jednotkám. Od 
okamžiku přijetí ECVET bude Evropská Komise podporovat rozšiřování nejvhodnějších metodik 
i vývoj nových metodik.  

 

2.3.3. Rozhodnutí o přijetí ECVET 

Rozhodování o tom, jak by kvalifikace měly být spojeny s ECVET (zejména jejich popis formou 
jednotek výsledků učení a přidělování kreditních bodů ECVET) je důležitým problémem pro 
efektivní a udržitelnou realizaci ECVET. Realizace ECVET vyžaduje jasné závazky 
kompetentních orgánů a poskytovatelů, formalizované na příslušných úrovních v každé zemi. 
Tento požadavek byl jasně demonstrován v Boloňském procesu pro vysokoškolské vzdělávání, 
v němž dobrovolné závazky přispívají k rozsáhlé realizaci ECTS. 

Má-li se řádně realizovat ECVET, měly by kompetentní orgány odpovědné za kvalifikace nebo 
jednotky, či obecněji zplnomocněné k realizaci ECVET, definovat a rozhodnout rozsah jeho 
realizace a formalizovat své rozhodnutí na příslušné úrovni podle národních pravidel. 

 

2.4. Realizace ECVET 

ECVET by měl být použitelný v různých učebních situacích a kontextech. Tudíž použití, které je 
popsáno níže, je jen příklad řídicí se chronologií jednotlivých etap. 

Kreditní body 

Kompetentní orgán přiděluje kreditní body: 

Kvalifikace • Kvalifikaci 

x kreditní body 

 

 

Jednotka 
kreditní body a Jednotka 

kreditní body b Jednotka 
kreditní body b • Jednotkám 

Kreditní body kvalifikace jsou tvořeny kombinovanými 
kreditními body jednotek uvnitř této kvalifikace 
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2.4.1. Etapa 1: ustavení partnerství  

Poskytovatelé OVP a/nebo kompetentní orgány na příslušné úrovni mohou za účelem usnadnění 
realizace ECVET ustavit dohody nebo memoranda o partnerství. Během této inicializační fáze 
mohou memoranda o partnerství přispívat k vytvoření klimatu důvěry, které je nezbytné pro 
zajištění životnosti systému, jeho operačního charakteru a efektivního přenosu kreditů. 

V memorandu mohou partneři specifikovat: 

• Shodu mezi kvalifikacemi (jednotkami a kreditními body) a/nebo výsledky učení, jichž se týká 
přenos. ERK by mohl přispět k ustavení této shody; 

• Procesy hodnocení, přenosu a validace (jednotky nebo součásti jednotek); 

• Specifikace pro zajišťování kvality. 

Klíčovým bodem dohody o partnerství je, že výsledky učení, za něž jsou udělovány kredity 
jedním či druhým partnerem, mohou být nevyvratitelně uznány.  

Dohody o partnerství by mohly být ustavovány mezi různými úřady nebo organizacemi podle 
druhu a žádoucí míry spolupráce. Takže memoranda by mohla být ustavována mezi orgány 
odpovědnými za kvalifikace (ministerstvy, odvětvími…) a/nebo sítěmi poskytovatelů OVP 
(obchodními komorami …) a/nebo poskytovateli OVP nebo jinými zainteresovanými stranami 
v OVP (střediska profesní přípravy, školy, podniky…). 

Na evropské úrovni by mohlo být vytvořeno vzorové memorandum o partnerství. 

2.4.2. Etapa 2: učební smlouva 

Mohlo by být nezbytné sepsat individuální učební smlouvu pro každou osobu, zejména ve 
formálním vzdělávacím kontextu. Tento dokument by specifikoval výsledky učení očekávané na 
konci období mobility (jednotky nebo části jednotek) a přidružené kreditní body. Tato 
individuální učební smlouva by měla být sepsána mezi dotyčnou osobou a dvěma partnery. Na 
evropské úrovni by mohla být vytvořena vzorová učební smlouva. 

2.4.3. Etapa 3: udělování kreditů ECVET  

Kredity ECVET jsou udíleny (jednotky nebo části jednotek a přidružené kreditní body) po 
hodnocení výsledků učení. Kredity jsou zaznamenány v záznamu výsledků, který poskytuje 
podrobnosti o: 

• znalostech, dovednostech a kompetencích, které byly osvojeny;  

• kreditních bodech, které jsou přidruženy k dosaženým výsledkům učení. 

Vzor záznamu výsledků by mohl být vytvořen na evropské úrovni. 

Kromě toho by mohly být využity dokumenty Europassu k zaznamenávání kreditů a zaručování 
jejich transparentnosti. 

2.4.4. Etapa 4: Přenos, validace a shromažďování kreditů 

V souladu s memorandem o partnerství a učební smlouvou by kredity měly být přeneseny, potom  
validovány vysílající organizací a uznány pro získání dané kvalifikace shromažďováním podle 
pravidel. 

 



 16

3. ZÁVĚRY 

ECVET by měl být vytvářen a realizován postupně na dobrovolném základě bez jakýchkoliv 
právních závazků, protože nemá žádné regulační poslání. Jakmile bude ECVET použit v zemích, 
které se rozhodnou jej zavést, měly by být vzaty v úvahu národní nebo regionální zákony a/nebo 
současná odvětvová pravidla. 

ECVET se svým moderním a ambiciózním přístupem zaměřeným na výsledky učení obsahuje 
některé zásady, pravidla a úmluvy podstatné pro jeho realizaci, jeho použití však zůstává co 
možná nejflexibilnější. Krátkodobě a dlouhodobě bude realizace ECVET potřebovat podporu. 
K jeho postupnému a efektivnímu zlepšení bude potřeba čas, testy a studie, měl by být 
flexibilnější proto, aby, bude-li to nutné, mohl brát v úvahu specifické rysy systémů kvalifikací 
v každé zemi, a zaručovat rozšiřování a podporu osvědčené praxe a metod pro svou realizaci. 
Především bude muset být jednoduchý a přizpůsobený skutečným potřebám svých cílových 
skupin, mají-li jej lidé efektivně využívat. 

 

 

4. KONZULTACE 
Tento pracovní dokument zaměstnanců Komise předkládá argumenty pro koncipování a přijetí 
systému ECVET na evropské úrovni a obsahuje návrhy pro jeho realizaci. Úspěch systému 
ECVET bude záviset jak na jeho relevanci a dostupnosti pro jednotlivce, tak na jeho 
důvěryhodnosti a spolehlivosti v očích úřadů odpovědných za kvalifikace a systémy odborného 
vzdělávání a přípravy. Ve všech vzdělávacích systémech členských států (odborné vzdělávání a 
příprava a celoživotní vzdělávání) bude třeba přesvědčit všechny zúčastněné o tom, že systém 
ECVET je užitečný a může přispívat – přímo nebo nepřímo – k podpoře a rozvoji celoživotního 
vzdělávání vedoucího k zlepšeným znalostem, dovednostem a kompetencím vzdělávajících se 
jednotlivců a konec konců i ke stabilnějším a uspokojivějším profesním drahám v dané zemi 
nebo v Evropě. 

Dokument nastiňuje základní principy ECVET a poskytuje rady pro jeho praktickou realizaci. 
ECVET však může fungovat jen tehdy, bude-li se opírat o široký konsensus vyplývající 
z rozsáhlého konzultačního procesu otevřeného vůči otázkám, návrhům a doporučením týkajícím 
se nejefektivnějšího způsobu usilování o jeho vytvoření. Tyto konzultace jsou také důležité pro 
porozumění potřebám partnerů, kteří pravděpodobně přispějí k úspěchu systému ECVET. 

 

4.1. Konzultační proces 

Konzultace na evropské úrovni se týkají všech evropských zemí zapojených do Kodaňského  
procesu, evropských sociálních partnerů a profesních organizací. Budou probíhat až do března 
2007 a všichni aktéři a experti budou vyzváni, aby vyjádřili svůj názor na to, jaké by mohly nebo 
měly být úkoly, zásady a technické charakteristiky systému ECVET. Různé země a organizace 
sociálních partnerů budou pořádat své vlastní konzultace na národní úrovni. Evropská komise 
očekává, že se jich zúčastní ministři pro vzdělávání, odbornou přípravu a zaměstnanost, evropští 
sociální partneři, odvětvové a regionální úřady a také kompetentní úřady a poskytovatelé 
kvalifikací. 
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Evropské organizace sociálních partnerů (asociace zaměstnavatelů a odborové svazy), odvětvová 
sdružení služeb a průmyslu, evropské sítě pro výzkum vzdělávání a odborné přípravy pro mládež 
a sítě podniků; všechny zainteresované strany jsou vyzývány k tomu, aby se vyslovily k tomuto 
plánu. Konzultační dokument je publikován také na Internetu. 

Evropská komise bude analyzovat a sumarizovat odezvy na konzultace. Ty budou k dispozici na 
Internetu14. 

Výsledky konzultací budou analyzovány za účelem vytvoření nástroje Společenství; podle 
rozvrhu se o nich má diskutovat na důležité evropské konferenci, která se má konat v červnu 
2007 za německého předsednictví. Tato konference uzavře konzultační proces. 

Výsledky konzultačního procesu budou využity pro přípravu formálního návrhu systému 
ECVET, který Evropská komise předloží jako nejvhodnější právní nástroj v průběhu roku 2007. 

Po konzultačním procesu Evropská komise rozhodne o tom, jak tento systém nejlépe vytvořit. 
Finanční podpora (a jiné druhy pomoci) mohou být udělovány národním a odvětvovým aktérům, 
např. v rámci programů Společenství pro mobilitu mladých lidí a dospělých v profesní přípravě. 
Tímto způsobem bude nový integrovaný program pro celoživotní vzdělávání použit k tomu, aby 
pomohl při realizaci systému ECVET. 

Zjištění konzultací a také probíhajících studií a testů budou sloužit jako platforma pro řadu 
pilotních projektů odpovídajících na specifické potřeby kompetentních úřadů odpovědných za 
kreditní systémy a využívání ECVET. 

 

4.2. Otázky pro konzultační proces 

Konzultované strany jsou vyzývány k tomu, aby odpověděly na následující otázky, které jsou 
považovány za zvláště důležité pro vytváření ECVET: 

4.2.1. Účel systému ECVET a důvody pro jeho vytvoření 

• Jsou v konzultačním dokumentu plně shrnuty nejdůležitější úkoly a funkce evropského 
systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a role kompetentních úřadů? Pokud ne, co 
chybí? 

• Jaká by měla být hlavní přidaná hodnota plánovaného systému ECVET? 

4.2.2. Technický základ ECVET 

• Je třeba stanovit některé technické specifikace za účelem praktické realizace ECVET 
podrobněji? Pokud ano, které? 

• Berou technické specifikace ECVET dostatečně v úvahu: 

♦ evaluaci, 

♦ validaci, 

♦ uznávání, 

♦ shromažďování, 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf 
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♦ přenos 

výsledků učení, ať již formálního, neformálního nebo informálního? Pokud ne, uveďte prosím 
podrobnosti. 

• Je přidělování kreditních bodů kvalifikacím a jednotkám a používání domluveného počtu 120 
kreditních bodů dostačující pro zaručení konvergence přístupů a koherence systému na 
evropské úrovni? Pokud ne, co byste doporučovali? 

4.2.3. Realizace ECVET 

• Za jakých podmínek by mohlo popisování kvalifikací formou výsledků učení a vyjadřování 
těchto kvalifikací v jednotkách efektivně zlepšit transparentnost kvalifikací a přispívat 
k rozvoji vzájemné důvěry? 

• Jaká kritéria nebo kombinace kritérií pro přidělování kreditních bodů by mohla být zvolena a 
použita? 

• Jsou ve vašem systému kvalifikací nějaké aspekty, které by mohly být příznivé pro zavedení 
ECVET? Jaká omezení, pokud nějaká, předvídáte? 

• Jak a v jakém časovém rámci (spuštění, zavedení, experimentování, rozsáhlé zavedení) by 
mohl být ECVET realizován ve vaší zemi? 

4.2.4. Opatření pro podporu realizace a rozvoje ECVET 

• Jaký druh opatření by měl být přijat na evropské, národní a odvětvové úrovni pro usnadnění 
realizace ECVET? 

• Jaké dokumenty, příručky a průvodce by mohly být vytvořeny pro usnadnění realizace 
ECVET? 

4.2.5. Potenciál ECVET pro zvýšení mobility 

• Do jaké míry a jak bude ECVET schopen přispívat k vytváření nadnárodních a dokonce 
národních partnerství? 

• Do jaké míry a jak bude ECVET schopen pomáhat při zlepšování kvality programů 
Společenství pro mobilitu a účasti v těchto programech? 

• Do jaké míry a jak se budou podle vašeho mínění vzájemně doplňovat ECVET a Europass za 
účelem zvýšení mobility? 

 

5. ČLENOVÉ ODBORNÉ PRACOVNÍ SKUPINY  

Experti 

Enrica FLAMINI Direzione Generale dell'Istruzione post-secondaria - I 

then MVittoria Marini Bettolo Marconi 

José Luis GARCIA MOLINA Instituto Nacional de las Cualificaciones, Ministerio de 

Educación, Culture y Deporte - ES 

Luís IMAGINARIO Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto - P 
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Françoise DIVISIA 

then Edith KIRSCH Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche - F 

Sirkka-Liisa KARKI Finnish National Board of Education Vocational Education Division - 

FIN 

University - LT 

Zsófia LUX Ministry of Education - HUN 

Moira McKERRACHER Scottish Qualifications Authority - UK 

Edwin MERNAGH National Qualifications Authority - IRL 

Arthur SCHNEEBERGER Österreichisches Institut für Bildungsforschung 

then Reinhard NOEBAUER der Wirtschaft - A 

Jan REITZ JOERGENSEN Ministry of Education, National Education Authority - DK 

Sten PETTERSON 

then Björn SCHÉELE National Agency for Education (Skolverket) - S 

Winfried HEIDEMANN European Trade Union Confederation (ETUC) 

Heikki SUOMALAINEN Confederation of Finnish Industry and Employers (UNICE) 

Peter THIELE Bundesministerium für Bildung und Forschung - D 

Loukas ZAHILAS O.E.E.K. - Ministry of National Education and Religious Affairs - GR 
 

 

 

 


