
 

 

 
 

Pracovní setkání  expertní skupiny pro přípravu návrhu kvalifikačního 
standardu pro učitele odborných předmětů a odborné přípravy  

v rámci sítě TTnet 
25. 9. 2007 
NÚOV Praha 

 
 
Seznam účastníků: 
 
Doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc.; Ing. Hana Čiháková; Mgr. Emília Justová; Ing. 
Jindřich Kerndl; Mgr. Alena Kloučková; RNDr. Vladimír Kostka; Ing. Bc. Miroslav 
Krejča, CSc.; Ing. Emil Kříž, Ph.D.; Josef Lancie; PhDr. Helena Marinková, Ph.D.; Ing. 
Jiří Otipka; Ing. Miloš Rak; doc. Ing.Miloslav Rotport; Ing. Ladislav Skořepa; Mgr. 
Richard Veleta 
 
 
Průběh jednání: 
 
Hana Čiháková: přivítání, avizování jednodenní konference TTnet v Kostelci nad 
Černými Lesy 
 
Helena Marinková: představení standardu doc. J. Vašutové (viz Sborník celostátní 
konference Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém; 
Projekt resortního výzkumu MŠMT ČR č. LS 20007 podpora práce učitelů; Praha  
2001). 
 
Richard Veleta: informace o Evropském kvalifikačním standardu (EQF) a o 
australském standardu (viz VELETA, R.; OURODA, K.; DORKOVÁ, Z. (ed.). Podpora 
rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání: Sborník 
příspěvků z konference Partnerství TTnet ČR. Praha: NÚOV, 2007. ISBN 978-80-
85118-24-7). 
 
Závěry: 
 
V rámci setkání proběhla diskuse nad předloženými materiály. Hlavní otázkou bylo, 
jaký dokument by se mohl stát východiskem pro tvorbu profesního standardu. Bylo 
dohodnuto, že by měly být vytvořeny dva standardy, jeden pro učitele odborných 
předmětů, druhý pro učitele odborného výcviku, s tím, že určité kompetence by 
mohly být pro oba standardy společné. Dále bylo diskutováno, do jaké míry je možné 
a užitečné kompetence konkretizovat. Kompetence by měly být konkrétní a 
ověřitelné. První návrh standardu bude zřejmě méně konkrétní, postupně se bude 
zpřesňovat. Standard by měl v každém případě navazovat na EQF. Na závěr diskuse 



bylo dohodnuto, že se pokusíme provázat australský standard s modelem standardu 
od doc. Vašutové.  
 
H. Marinková, R. Veleta a H. Čiháková připraví pracovní návrh části standardu a 
rozešlou ho (do konce října 2007) k připomínkám členům expertní skupiny (do 
poloviny listopadu). Dále budou všem členům expertní skupiny rozeslány materiály, 
které byly na setkání prezentovány. Další komunikace členů bude probíhat mailem.  
 
Konference TTnetu proběhne 26. – 27. listopadu 2007 v konferenčním centru 
v Kostelci nad Černými lesy. 
 
 
Zapsala: 
 
Hana Čiháková 
2. 10. 2007 
 
 


