
Model VQTS byl vyvinut pro pilotní projekt programu Leonardo da Vinci 
VQTS: Vocational Qualifi cation Transfer System, tj. Systém přenosu 
odborných kvalifi kací - www.VocationalQualifi cation.net.

Projekt VQTS vytvořil návrh pro  ECVET (Evropský systém přenosu 
kreditů), který v sobě zahrnuje systém strukturovaných popisů pracovních 
kompetencí  a jejich získávání (včetně Kreditů). Model VQTS usnadňuje 
transparentnost odborných kompetencí a zejména nabízí řešení pro 
popis postupného získávání pracovně orientovaných kompetencí, které 
by pomohly podpořit vzájemné porozumění mezi světem vzdělávání a 
světem práce.
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Osvědčení způsobilosti (CPC)

Poskytovatel profesní přípravy: 

Délka studia:
Osoba zodpovědná za vydání CPC:

Student: 
Datum: 

Oblast 
kompetencí 

Stupně rozvoje kompetencí/počet kreditů Kredity 
 Pro-
fi l organi-
zace

Kredity 
Individuál-
ní profi l

1. Údržba a zajiš-
tění …

8 8 8 24 8

2. Instalace a 
demontáž … 10 10 10 30 10

3. Instalace a seří-
zení … 

10 10 10 30 10

4. Navržení, adap-
tace… 5 5 5 5 5 25 15

5. Uvádění mecha-
tronických … 6 6 6 6 24 12

6. Dohled a 
vyhodnocení… 6 6 6 6 18 6

7. Instalace, konfi -
gurace… 8 8 8 8 32 8

8. Příprava a dis-
tribuce… 10 10 20 10

9. Diagnostikování 
a oprava… 8 8

16 8

Počet kreditů za odborný profi l 
219 87

Další kompetence (nebo skupiny předmětů) splněné v rámci vzdělávacího 

programu, které však nejsou součástí odborného profi lu:

 

81 32

Celkový počet kreditů:
300 119

Další poznámky:

Informace
• o poskytovateli odborné přípravy, který vydává osvědčení
• osoba zodpovědná za vydání osvědčení
• osobní údaje studenta
• datum vydání osvědčení.

Profi l organizace 
Žlutě označené pole představuje profi l kompetencí daného vzdělávacího progra-
mu:
• Pomocí matice kompetencí ukazuje kompetence a kredity, které mohou být 

získány v rámci konkrétního programu odborné přípravy nebo kvalifi kace.
• Ukazuje odpovídající počet kreditů, které mají být získány.

Individuální profi l 
Oranžově označené pole představuje profi l kompetencí studenta.
• Ukazuje stupeň rozvoje kompetencí, kterého student nebo učeň zatím dosáhl
• Ukazuje odpovídající počet již získaných kreditů.

Kredity 
Kredity slouží jako kvantitativní měřítko jednotlivých částí programu odborné pří-
pravy a kvalifi kace a vycházejí ze „studijní zátěže“nezbytné k dosažení cílů progra-
mu (uvedených v kompetencích, jež mají být získány); v rámci jednoho roku typické 
odborné přípravy („hlavního směru“odborné přípravy) lze dosáhnout maximálně 60 
kreditů. Pro profi ly kompetencí se započítávají pouze ty kredity, které plně odpoví-
dají odbornému profi lu.

Další kompetence (nebo skupiny předmětů)
Prostor pro zaznamenávání dalších kompetencí mimo odborný profi l (nebo infor-
mací o tom, ve kterých předmětných oblastech se mimo odborný profi l se student 
vzdělával). Kredity udělené za tyto aktivity mohou být započítávány do závěrečné-
ho součtu.

Další připomínky
Prostor pro připojení dalších poznámek k profi lu organizace, např. důležitých infor-
mací o programu odborné přípravy nebo kvalifi kaci (tj. specifi ka přípravy) nebo 
individuálnímu profi lu, pokud rozvoj kompetencí ještě není pro určitou oblast nebo 
krok kompletní a odpovídající počet kreditů nebyl doposud za tento krok udělen, je 
nutné zaznamenat, které kompetence stále chybí nebo ještě mají být získány.

Tento projekt byl fi nancován s podporou Evropského společenství a rakouského federálního 
ministerstva školství, vědy a kultury (bm:bwk) a rovněž rakouského federálního ministerstva 
hospodářství a práce (bm:wa).
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Dotyčný/á umí ovládat výběr 

hardwaru a softwaru pro 
mechatronické systémy 
(senzory, aktuátory, rozhraní, 

komunikační postupy) a 
poskytovat a testovat jedno-

duché softwarové ovládací 

programy (SPS) v souladu 

s požadavky výrobního pro-

cesu.  

Model VQTS lze použít
• k přenosu odborných kompetencí 

získaných v zahraničí (mobilita 
v odborném vzdělávání a přípravě)

• k přenosu a uznání kompetencí 
získaných v rámci formálního systému 
odborného vzdělávání a přípravy i 
kompetencí dosažených prostřednictvím 
neformálního nebo informálního 
vzdělávání 

• k rozvoji kvalifi kace
• k tvorbě profi lů pracovních míst i 

personálnímu plánování (plánování 
lidských zdrojů) 

• ke zlepšení transparentnosti  rozdílů v 
kvalifi kacích, tudíž k využití při rozvoji 
Evropského kvalifi kačního rámce.

Základními prvky jsou matice kompetencí 
a profi ly kompetencí:
• Matice kompetencí strukturovaně 

zobrazuje v tabulce kompetence dle 
základních pracovních úkolů v konkrétní 
pracovní oblasti a pokrok při rozvíjení 
těchto kompetencí.

• Profi ly kompetencí (včetně kreditů) 
jsou vytvářeny z jednotlivých částí 
matice kompetencí prostřednictvím 
identifi kace kompetencí relevantních pro 
určitý program odborné přípravy nebo 
kvalifi kaci („profi l organizace“) nebo 
prostřednictvím identifi kace kompetencí 
doposud získaných jednotlivcem během 
odborného vzdělávání a přípravy 
(„individuální profi l“).

Na základě profi lu kompetencí může 
být jednotlivci, který se účastní odborné 
přípravy, vydáno individuální Osvědčení 
způsobilosti.
K dispozici je pilotní Matice kompetencí 
pro oblast „mechatronika“; příklady také 
vycházejí z této specifi cké oblasti. Model 
VQTS může být ovšem využíván také pro 
popis a srovnávání kompetencí v dalších 
oblastech.

Competentiematrix “Mechatronika” 

Oblast kompetencí Stupně rozvoje kompetencí 

1. Údržba a zajištění 
spolehlivosti mechatronických 

systémů

Dotyčný/á umí vykonávat základ-

ní plánovanou údržbu mecha-

tronických strojů a systémů a 

dodržovat plány údržby zařízení. 

Dotyčný/á umí ovládat postu-

py údržby mechatronických sys-

témů, např. používání servis-

ních dokumentů a plánů údržby, 

a v případě nových problémů umí 

provést nezbytné úpravy.

Dotyčný/á umí využít preventivní údrž-

by k zajištění bezproblémového provo-

zu mechatronických systémů.  Kromě 

toho umí modifi kovat sekvence opera-

cí za účelem zavedení opatření k zajiš-

tění kvality.

Dotyčný/á umí vyvinout nezbytné postu-

py pro údržbu mechatronických přístro-

jů a systémů a naplánovat postupy údrž-

by a zajištění kvality.  

2. Instalace a demontáž 

mechatronických systémů a 

zařízení

Dotyčný/á umí používat písemných poky-

nů k instalování a demontáži jednotli-

vých součástí (senzory, aktuátory, pohon, 

motory, transportní systémy, ozubnice), 

které tvoří funkční skupinu mechatronic-

kých systémů.

Dotyčný/á umí ovládat instalaci a demontáž mecha-

tronických systémů, které používají různé tech-

nologie (mechanické, hydraulické, pneumatické, 

elektromechanické, elektronické), sestavit spo-

jovací technologii a zkontrolovat účinnost celko-

vého systému.

Dotyčný/á umí poskytovat nezávislá mechatronická 

řešení pro výstavbu výrobních linek, zajistit jejich cel-

kovou funkčnost a kromě toho umí používat existující 

a modifi kované standardní součásti.

3. Instalace a seřízení 
mechatronických součástek 

v systémech a výrobních 

linkách

Dotyčný/á umí instalovat a seřídit stan-

dardizované mechatronické součásti, 

např. jednotlivé elektropneumatické venti-

ly, senzory a aktuátory.

Dotyčný/á umí instalovat a seřídit součásti mecha-

tronických dílčích systémů (např. lineární pohony, 

měřicí systémy, transportní systémy).

Dotyčný/á umí instalovat a seřídit komplexní mechat-

ronická zařízení, jež obsahují různorodé technologie, 

např. přístrojové a kontrolní zařízení, umí seřídit sou-

visející parametry, otestovat celkové funkce zařízení a 

zajistit jejich spolehlivost.

4. Navržení, adaptace a 

výstavba mechatronických 

systémů a zařízení na základě 

potřeb klienta a plánů lokality

Dotyčný/á umí používat 
strojové nástroje, ovlá-
dané manuálně nebo 
prostřednictvím počí-
tačového programu, ke 
zhotovení jednotlivých 
součástí mechatronic-
kých systémů (pod-
le výrobních plánů a 
požadavků zákazníka). 
Dotyčný/á umí zajis-
tit jednoduché návrhy 
a popisy mechatronic-
kých dílčích systémů a 
používat základní apli-
kace CAD.

Dotyčný/á umí pomo-
cí konstrukčních 
nákresů vytvořit jed-
noduché mechat-
ronické dílčí systé-
my a instalovat zaří-
zení dle konkrétních 
výrobních potřeb. 
Dotyčný/á umí jed-
nat dle rozsáhlých 
znalostí standar-
dů a předpisů (např. 
při úpravě povrchů) 
a používat vyspě-
lejší funkce CAD 
(např. kontrola inter-
ferencí).

Dotyčný/á umí vybu-
dovat mechatronic-
ké systémy pomo-
cí originálních kon-
strukčních postupů i 
předem navržených 
částí.  
Dotyčný/á plně chá-
pe funkce CAD a umí 
zdokumentovat vývoj 
systému (seznam 
částí, popis funkcí, 
provozní pokyny).

Dotyčný/á umí navrhnout 

a vybudovat autonomní 
mechatronické dílčí sys-
témy a s pomocí vhodné-
ho měřicího a testovací-
ho vybavení umí vyhod-
notit potřebnou přesnost 
výroby.
Dotyčný/á umí zdoku-
mentovat výsledky systé-

mů kontroly kvality.

Dotyčný/á umí provést 
samostatné úpravy růz-
ných zařízení (včetně 
výběru pohonu, senzo-
rů, SPS) a používat pro-
gramy CNC k vybudová-
ní systému.
Dotyčný/á umí prostřed-
nictvím digitální make-
ty sestavit a simulovat 
funkční systém a použí-
vat počítačové výpočty 
(např. FEM). 
Dotyčný/á umí provádět 
analýzy nákladů a bene-
fi tů (na jejichž základě 
lze například rozhodnout, 

zda by měly být součásti 

zakoupeny nebo jednotli-
vě zkonstruovány).

Dotyčný/á umí samostat-
ně vyvinout komplexní 
mechatronické systémy 
a vypočítat ekonomickou 

účelnost systému.  
Dotyčný/á umí optima-
lizovat programy CNC 
pro výrobu komplexních 
mechatronických zaříze-
ní a systémů a monitoro-
vat automatické množství 

systému kontroly s ote-
vřenou smyčkou.

5. Uvádění mechatronických 

systémů do provozu a 
poskytování technické a 

ekonomické podpory klientům

Dotyčný/á umí podle spe-

cifi kací a technických 
výkresů uvést do provozu 

mechatronické zařízení a 

poskytnout klientovi podpo-

ru ve fázi předání.   

Dotyčný/á umí po zvážení 

potřeb a základních pod-
mínek podniku uvést do 
provozu mechatronické 
systémy, vytvořit potřeb-
nou dokumentaci, poradit 

zákazníkovi ohledně bez-

pečného provozu zaříze-
ní a výběru budoucí tech-

nologie.

Dotyčný/á umí po zvážení 

všech základních podmínek 

zvládnout spuštění propoje-

ných mechatronických sys-

témů a strojů a poskytnout 

nezbytnou dokumentaci, včet-

ně manuálu.  
Dotyčný/á umí přezkoumat 

potřeby klienta a nakonfi gu-

rovat stroje, které zajišťu-

jí řešení.  
Dotyčný/á umí v případě potře-

by zaškolit zákazníka a poskyt-

nout podporu za účelem bez-

pečných provozních postupů.

Dotyčný/á umí vyhodno-
tit požadavky zákazníka 
na mechatronické zaříze-

ní, vyvinout řešení a naplá-

novat implementaci a pro-

voz systému.  

Dotyčný/á umí vést spuštění 

projektu, včetně plánování a 

řízení času, od vytvoření návr-

hu po přijetí klientem. 

6. Dohled nad sekvencemi 

procesů mechatronických 

systémů a zařízení i nad 

sekvencí operací a jejich 

vyhodnocení (včetně zajištění 

kvality)  

Dotyčný/á umí dle specifi -

kací dohlížet na sekvence 

procesů a zavést případná 

požadovaná opatření pro 

kontrolu kvality.

Dotyčný/á umí samostatně 

dohlížet na sekvence pro-

cesů, vyhodnotit výsled-
ky, řídit související statistic-

kou regulaci procesů (SPC) 

v rámci plánu kontroly kva-

lity a vypracovat jednodu-

ché pracovní rozpisy, včet-

ně rozpisu výroby a říze-
ní času.

Dotyčný/á umí obsluho-
vat mechatronické zařízení a 

dohlížet, zvolit plány testová-

ní a sledování, vytvořit souvi-

sející SPC, usilovat o optimál-

ní výsledky výrobní linky pod-

le materiálového toku a posky-

tovat pracovní rozpisy, včetně 

standardní doby výroby.

Dotyčný/á umí ovládat 
sledování komplexních 
mechatronických systémů 

pomocí virtuálních nástro-

jů a systémů PPS i kontro-

ly s otevřenou smyčkou za 

účelem optimalizace uspo-

řádání strojního zaříze-
ní, analýzy materiálového 

toku a plánování.

Dotyčný/á umí optimalizovat 

cykly procesů mechatronic-

kých výrobních linek, posky-

tovat pokyny při modifi ka-

ci systémů PPS (např. seříze-

ní pro systémy SAP) a zavá-

dět systémy kvality pro pro-

cesy neustálého zlepšování 

(CIP/KVP).

7. Instalace, konfi gurace, 

programování a testování 

hardwarových a softwarových 

součástí kontroly a řízení 

mechatronických systémů a 

zařízení

Dotyčný/á umí instalovat a konfi -

gurovat programy pro hardwaro-

vé a softwarové součásti i vytvá-

řet jednoduché softwarové ovlá-

dací programy (SPS).

Dotyčný/á umí ovládat výběr 

hardwaru a softwaru pro mecha-

tronické systémy (senzory, aktu-

átory, rozhraní, komunikační 

postupy) a poskytovat a testo-

vat jednoduché softwarové ovlá-

dací programy (SPS) v souladu 

s požadavky výrobního procesu.  

Dotyčný/á umí integrovat a konfi guro-

vat programové, kontrolní a regulač-

ní mechanismy v mechatronických sys-

témech, programovat jednoduché pří-

stroje (ve spolupráci s vývojáři) a simu-

lovat programovou sekvenci před 

spuštěním.

Dotyčný/á umí vyvíjet, testovat a konfi -

gurovat hardwarová a softwarová řešení 

pro sítí propojené mechatronické systé-

my a pomocí vhodných měřicích a vizu-

alizačních nástrojů monitorovat systé-

mové podmínky.

8. Příprava a distribuce 

technických informací 
pro seřízení jednotlivých 

podnikových mechatronických 

systémů.

Dotyčný/á umí poskytnout popisy a návr-

hy mechatronických dílčích systémů a je 

dobře obeznámen/a se základními apli-

kacemi CAD.

Dotyčný/á plně rozumí řízení technických informač-

ních dokumentů pro mechatronické systémy a umí 

tyto dokumenty vypracovat a upravit dle konkrét-

ních provozních podmínek daného podniku.

Dotyčný/á umí samostatně analyzovat komplex-

ní sekvence operací s cílem pochopit spojení a kon-

cipovat postupy údržby a výroby. Dotyčný/á chá-

pe, že pro fungování zařízení jsou důležité systémo-

vé parametry, a umí nezávisle vyhodnotit a zdoku-

mentovat opotřebení a obecné podmínky mechatro-

nického zařízení.

9. Diagnostikování a oprava 

závad mechatronických 

systémů a zařízení, 
poradenství pro klienty 
ohledně toho, jak závadám 

zabránit, a úprava a rozšiřování 

mechatronických systémů a 

zařízení

Dotyčný/á umí diagnostikovat 

a opravit chyby a závady jed-

noduchých součástí a zařízení 

v mechatronických systémech. 

Dotyčný/á umí používat nezbyt-

né kontrolní, měřicí a diagnostic-

ké nástroje.  

Dotyčný/á umí pomocí (počíta-

čových) diagnostických systé-

mů a s využitím odborných sys-

témů, databází a chybové doku-

mentace nezávisle opravit pro-

blémy v mechatronickém výrob-

ním zařízení.

Dotyčný/á umí diagnostikovat a opravit 

chyby a poruchy komplexního mecha-

tronického zařízení a poradit klien-

tům, jak se vyhnout zdrojům závad 

pomocí změn nebo upgradů zaříze-

ní a systému.  

Dotyčný/á umí prostřednictvím analýzy 

závad mechatronického zařízení vyvi-

nout sledovací a diagnostický systém.

Matice kompetencí- Příklad “Mechatronika”

• Levý odstavec tabulky obsahuje oblasti kompetencí vycházející z různých 
základních pracovních úkolů. 

• U každé oblasti kompetencí je popsáno získávání jednotlivých kompetencí od 
úrovně začátečníka po úroveň „kvalifi kovaného pracovníka“. Každá popsaná 
kompetence je „stupněm rozvoje kompetencí“.

Příklad: Stupně rozvoje kompetencí pro „Údržba a zajištění spolehlivosti mechatronic-
kých systémů“ jsou:
• Dotyčný/á umí vykonávat základní plánovanou údržbu mechatronických strojů a 

systémů a dodržovat plány údržby zařízení.
• Dotyčný/á umí ovládat postupy údržby mechatronických systémů, např. používání 

servisních dokumentů a plánů údržby, a v případě nových problémů umí provést 
nezbytné úpravy.

• Dotyčný/á umí využít preventivní údržby k zajištění bezproblémového provozu 
mechatronických systémů.  Kromě toho umí modifi kovat sekvence operací za 
účelem zavedení opatření k zajištění kvality.

• Dotyčný/á umí vyvinout nezbytné postupy pro údržbu mechatronických přístrojů a 
systémů a naplánovat postupy údržby a zajištění kvality.  

Dotyčný/á umí samostatně 

vyvinout komplexní mechatro-

nické systémy a vypočítat eko-

nomickou účelnost systému.  

Dotyčný/á umí optimalizovat 

programy CNC pro výrobu 

komplexních mechatronických 

zařízení a systémů a monito-

rovat automatické množství 

systému kontroly s otevřenou 

smyčkou.

Dotyčný/á umí diagnostiko-

vat a opravit chyby a závady 

jednoduchých součástí a 

zařízení v mechatronických 

systémech. Dotyčný/á umí 

používat nezbytné kontrol-

ní, měřicí a diagnostické 
nástroje.  

Dotyčný/á umí optimalizovat 

cykly procesů mechatronic-

kých výrobních linek, posky-

tovat pokyny při modifi kaci 

systémů PPS (např. seřízení 

pro systémy SAP) a zavádět 

systémy kvality pro procesy 

neustálého zlepšování (CIP/

KVP).
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