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1. ÚVOD 

 

Agentura Ogilvy Public Relations, s.r.o. připravila pro NSK analýzu 

mediálních výstupů. Při zpracování analýzy vycházela společnost Ogilvy Public 

Relations z informací získaných od společnosti NEWTON Media, a.s., dále 

z vlastního monitoringu life-style médií a internetových serverů nepokrytých 

společností NEWTON Media.  

Primárním cílem této analýzy je zjištění počtu článků v jednotlivých typech médií, 
rozlišení výstupů a zjištění čtenosti a sledovanosti výstupů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. PŘEHLED TISKOVÝCH ZPRÁV 

 

V monitorovaném období bylo vydáno celkem 13 tiskových zpráv tematicky 

zaměřených na projekt NSK2 a web Vzdelavaniaprace.cz. S největším mediálním 

ohlasem se setkaly tiskové zprávy s osobními příběhy absolventů, ve kterých 

šest vybraných účastníků popisovalo svou motivaci splnit kvalifikační zkoušku. 

Toto hlavní téma bylo podpořeno na setkání s novináři. Další z často 

otiskovaných zpráv byly ty s číselnými údaji o situaci na trhu práce nebo o počtu 

lidí s profesní kvalifikací.  

 

Datum Název Téma 

19. 2. 

Česká republika nabízí 33 794 volných pracovních 

míst, lidé pro ně ale často nemají kvalifikaci Rekvalifikace, NSK 

13. 5. 

NSK: Více než 40 tisíc lidí vykonalo v roce 2012 

profesní kvalifikační zkoušku 
Kvalifikační 

zkoušky, NSK 

21. 5. 
NSK v číslech Kvalifikační 

zkoušky, NSK 

12. 6. 

NSK2: První dva zájemci o profesi Montér suchých 

staveb úspěšně absolvovali kvalifikační zkoušku Kvalifikační 

zkouška 

16. 7. 
Čtvrtina maturantů hledá práci v jiném oboru NSK, osvědčení o 

kvalifikaci 

31. 7. 

Julie kvůli mateřství přerušila studium, cestu 

k lepší práci našla díky kvalifikační zkoušce 

 

Kvalifikační 

zkouška 

2. 8. 

Paní Magda po smutných životních zkušenostech 

pomáhá druhým, složila kvalifikační zkoušku jako 

poradce pro pozůstalé 

Kvalifikační 

zkouška 

8. 8. 

Paní Anna by si ráda otevřela vlastní kavárnu, 

začala profesní zkouškou 
Kvalifikační 

zkouška 

27. 8. 

Vysokoškolák Tomáš toužil stát se kuchařem, díky 

kvalifikační zkoušce si svůj sen splnil 

 

Kvalifikační 

zkouška 

27. 8. Paní Jana vyměnila kariéru v telekomunikacích za 

profesi chůvy a nelituje 

Kvalifikační 

zkouška 



 

 

13. 9.  
Řidič kamionu chce otevřít pivnici pro kamarády, 

potřeboval k tomu živnostenský list 
Kvalifikační 

zkouška 

4. 11.  

Národní soustava kvalifikací a Úřad práce ČR chtějí 

společně řešit nesoulad na trhu práce NSK 

18. 12. 

Utéct nezaměstnanosti či rozšířit podnikání. 

Rekvalifikační kurzy nabízejí nové možnosti 

uplatnění 
Rekvalifikace 

  



 

 

3. PŘEHLED NEWSLETTERŮ 

 

 

V září 2013 byl odeslán newsletter přinášející souhrn těch nejzajímavějších 

příběhů absolventů zkoušek. Podle následného vyhodnocení zaujal třetinu 

adresovaných. Druhý z nich byl určen pracovníkům úřadů práce, ve kterém byli 

podrobně informováni o fungování celého projektu tak, aby mohli tyto znalosti 

předat zájemcům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Název Téma 

Počet 

odeslání 

Počet 

přečtení 

Září 

Plnohodnotná profesní kvalifikace 

Vám může pomoci v mnoha 

směrech, přečtěte si příběhy 

absolventů kvalifikačních zkoušek  

Kvalifikační 

zkoušky 
10 031x 3 318x 

Prosinec 
Newsletter pro zaměstnance na 

úřadech práce 

Spolupráce 

NSK s UP 
  



 

 

Zářijový newsletter 

  



 

 

4. SETKÁNÍ S NOVINÁŘI 

Během roku 2013 probíhala snaha přiblížit odbornou problematiku Národní 

soustavy kvalifikací prostřednictvím autentických příběhů absolventů 

kvalifikačních zkoušek. Záměrně byli vybíráni ke spolupráci ti, kterým splnění 

zkoušky pomohlo vylepšit profesní kariéru či úplně změnit jejich život. Příběhy 

absolventů a informace od autorizovaných osob byli prezentovány novinářům a 

také díky těmto životním příběhům se podařilo navýšit počet výstupů oproti 

minulému roku.  

Setkání s novináři proběhlo způsobem neformální snídaně 27. srpna 2013 

v Café Parisienne, Králodvorská 664/11, Praha 1. O své zkušenosti 

s kvalifikačními zkouškami se podělili ochotní absolventi a odbornost při 

odpovídání na dotazy zajišťovala přímo autorizovaná osoba. Skladba novinářů 

byla rozložena napříč médii od zástupců deníků, internetových médií i zástupců 

lifestylových médií. Celkem se jích na setkání dostavilo devět. 

Příjemná atmosféra kavárny přispěla k navázání kontaktů mezi zástupci projektu 

Národní soustavy kvalifikací a zástupci z médií. Ti především ocenili přítomnost 

absolventů, o čemž svědčí i fakt, že mnoho z přítomných projevilo zájem o 

rozhovor s nimi. Přítomným novinářům a těm, kteří se nemohli dostavit, byla 

odeslána složka s materiály obsahující tiskové zprávy, prezentaci a další 

podklady.  

Dalším směrem komunikace v uplynulém roce bylo navazování a posílení 

spolupráce přímo s pracovníky úřadů práce, kteří by o problematice a 

možnostech Národní soustavy kvalifikací měli být srozuměni.  

V jarních měsících byly na krajské úřady práce rozeslány letáky informující o 

možnostech NSK2, které byly dále distribuovány možným zájemcům o složení 

zkoušek či rekvalifikaci.  

V listopadu proběhla tisková konference nazvaná Národní soustava kvalifikací v 

aktivitách Úřadu práce ČR. Konala se 4. listopadu v hotelu Pyramida, 

Bělohorská 24, Praha 6 za přítomnosti náměstka ministra školství, generální 

ředitelky Úřadu práce ČR, vicepresidenta Hospodářské komory ČR a dalších 

odborníků. 

 

 

  



 

 

Pozvánka na setkání s novináři, 27. 8. 2013 

 

  



 

 

Setkání s novináři 

 

 

 

Konference v hotelu 

Pyramida 

 

 

  



 

 

Prezenční listina Setkání s novináři, Café Parisienne, 27. 8. 2013  

 

  



 

 

Program konference v hotelu Pyramida, 4. 11. 2013 

 

 

 



 

 

5. SHRNUTÍ VÝSTUPŮ 

5.1. TABULKA VÝSTUPŮ – CELOSTÁTNÍ MÉDIA 

 

Datum Periodikum Autor Téma článku Název článku 

30. 1. Kariera.ihned.cz Zdeněk Kubín Firmy si pomalu nacházejí 

cestu k NSK 

NSK: nejzásadnější změny 

od dob Marie Terezie 

6. 2. Businessinfo.cz N/A Setkání u Kulatého stolu 

NSK2 

Kulatý stůl NSK2 

7. 2.  Businessinfo.cz N/A 
V únoru proběhl seminář 

o uplatnění Národní 

soustavy kvalifikací 

Seminář o uplatnění 

Národní soustavy 

kvalifikací v cestovním 

ruchu 

21. 2. Mladá fronta DNES Kateřina 

Hovorková 

Profesní zkouška pomůže 

uchazečům při hledání 

práce 

Krátce 

27. 2. Právo Karel Kvapil Profesní zkouška pomůže 

uchazečům při hledání 

práce 

Pracovní trh přeje lidem 

se vzděláním  

1. 3. Novinky.cz Karel Kvapil Profesní zkouška pomůže 

uchazečům při hledání 

práce 

Pracovní trh přeje lidem 

se vzděláním  

27. 3. Penize.cz N/A Nabídka rekvalifikačních 

oborů na 

www.vzdelavaniaprace.cz 

Jste bez práce? Na 

rekvalifikaci vám dají až 

padesát tisíc 

28. 3. HR management N/A Firmy si pomalu nacházejí 

cestu k NSK 

NSK: Cesta také pro firmy 

7. 5.  Blesk pro ženy Dita Černá Poradna – odpověď na 

dotaz 

Zajímá vás…KVALIFIKACE 

14. 5. ČTK N/A Zkoušky kvalifikace Roste zájem o uznání 

kvalifikace, diplom chtějí 

hlavně strážní 

14. 5.  halonoviny.cz N/A Vzrůstající zájem o 

kvalifikační kurzy.  

Profesní kvalifikační 

zkoušku vloni vykonalo 

více než 40 tisíc lidí 

15. 5.  práce.cz Jana 

Machálková 

Certifikát kvalifikace 

pomáhá uplatnění na trhu 

práce.  

Aktuality z trhu práce: Jak 

si zajistit „papír“ na 

znalosti 



 

 

15. 5.  parlamentnilisty.cz Komora.cz NSK nabízí své služby jak 

jednotlivcům, tak firmám. 

NSK2: Již více než 70 tisíc 

lidí dokládá svou 

odbornost osvědčením o 

zkoušce z profesní 

kvalifikace 

15. 5.  denik.cz ČTK Ke kvalifikačním 

zkouškám se hlásí čím dál 

větší počet uchazečů. 

Zájem o uznání kvalifikace 

roste. Diplom chtějí 

hlavně strážní a maséři  

15. 5.  businessinfo.cz Hospodářská 

komora ČR 

Co je NKS, komu je 

určena.  

NSK2: již více než 70 tisíc 

lidí dokládá svou 

odbornost osvědčením o 

zkoušce z profesní 

kvalifikace 

16. 5.  unihostostrava.cz N/A NSK nabízí možnost složit 

kvalifikovanou zkoušku 

Národní soustava 

kvalifikací 

 

16. 5.  Mladá fronta DNES N/A Kvalifikační zkouška a 

NSK 

Moderní přístupy ke 

společenské odpovědnosti 

firem 

20. 5.  Podnikatel. cz Zdeněk 

Vesecký 

Rekvalifikace a 

rekvalifikační kurz v praxi. 

Jak na to? 

Víte, co je to zkouška z 

profesní kvalifikace? Už ji 

má 70 000 Čechů 

22. 5.  Právo N/A Kvalifikační zkoušky  Nejvíce se kvalifikovalo 

strážných, poté 

detektivních koncipientů 

23. 5.  novinky.cz N/A Kvalifikační zkoušky  Nejvíce se loni 

kvalifikovalo strážných 

12. 6.  Právo N/A Rozhovor s manažerem 

NSK I. Jupou.  

Učňů není dost a v 

dohledné době ani nebude

  

14. 6.  Podnikatel N/A Zvýšení profesní 

kvalifikace- Už přes 70 tis. 

lidí dokládá svou 

odbornost osvědčením o 

zkoušce 

Zvýšení profesní 

kvalifikace 

14. 6.  epod.cz N/A Zvýšení profesní 

kvalifikace 

Zvýšení profesní 

kvalifikace 

14. 6.  novinky.cz Karel Kvapil Učňů není dost a v 

dohledné době ani nebude 

Co preferují 

zaměstnavatelé? 



 

 

16. 7. Nova.cz Mediafax / Jan 

Soukup 

Ivo Jupa komentuje 

uplatnění zaměstnanců 

v oboru, ve kterém 

vystudovali 

Třetina lidí nemůže najít 

uplatnění v oboru! Komu 

je maturita na nic a kdo si 

může pískat? 

19. 7. Podnikatel.cz N/A Ivo Jupa komentuje 

uplatnění zaměstnanců 

v oboru, ve kterém 

vystudovali 

Čtvrtina letošních 

maturantů si hledá práci v 

jiném oboru 

24. 7. Právo N/A Ivo Jupa komentuje 

uplatnění zaměstnanců 

v oboru, ve kterém 

vystudovali 

Čtvrtina maturantů hledá 

práci v jiném oboru 

26. 7. Novinky.cz kil Ivo Jupa komentuje 

uplatnění zaměstnanců 

v oboru, ve kterém 

vystudovali 

Čtvrtina maturantů hledá 

práci v jiném oboru 

28. 8. Ekonomika.idnes.cz Filip Horáček Díky zkoušce NSK je 

možné získat vysněné 

povolání 

Inženýr si splnil sen. 

Zahodil kariéru a šel vařit 

do restaurace 

28. 8. Impuls.cz Veronika 

Hlaváčová 

Díky zkoušce NSK je 

možné získat vysněné 

povolání 

Profesi mění stále víc lidí! 

Musí nebo jdou za svými 

sny 

28. 8. Práce.cz Jana 

Machálková 

Díky zkoušce NSK je 

možné získat vysněné 

povolání 

Zajímavá změna kariéry: 

z asistentky chůvou 

24. 9.  Halonoviny.cz Karel Muška Díky zkoušce NSK je 

možné získat vysněné 

povolání 

Paní Magda pomáhá 

druhým, coby 

kvalifikovaná poradkyně 

pro pozůstalé 

26. 9. MF Dnes Kateřina 

Hovorková 

Vzdělávání práce nabízí 

porovnání platů 

jednotlivých profesí 

Jak být pro firmy 

zajímavější? Přihlásit se 

na úřad práce 

26. 9. MF Dnes N/A Díky zkoušce NSK je 

možné získat vysněné 

povolání 

Nebáli se změnit profesi 

27.9.  ČTK   Díky zkoušce NSK je 

možné získat vysněné 

povolání  

V rámci projektu NSK se 

popíše 1100 kvalifikací  

27. 9.  Financninoviny.cz  ČTK  Díky zkoušce NSK je 

možné získat vysněné 

povolání  

V rámci projektu NSK se 

popíše 1100 kvalifikací  



 

 

27. 9.  Blesk.cz  ČTK  V rámci projektu EU se 

popíše 1100 kvalifikací, I 

pro paznehtáře  

V rámci projektu NSK se 

popíše 1100 kvalifikací  

28. 9.  Onbusiness.cz  N/A O projektu NSK  Projekt NSK: Jak získat 

novou kvalifikaci 

9. 10.  Finance.idnes.cz Alice 

Kupčeková 

Příběhy absolventů 

kvalifikačních zkoušek 

Nebáli se změnit profesi a 

našli nové uplatnění 

12. 10. Haló noviny Karel Muška Rozhovor s Ivem Jupou Polovina lidí pracuje v 

jiném oboru, než 

vystudovala. Při hledání 

práce jim chybí platný 

doklad 

17. 10. Halonoviny.cz Karel Muška Rozhovor s Ivem Jupou Polovina lidí pracuje v 

jiném oboru, než 

vystudovala. Při hledání 

práce jim chybí platný 

doklad 

23. 10. Halonoviny.cz Karel Muška Poradna Jak si vylepšit kvalifikaci 

23. 10. Týdeník školství 

 

Olga Šedivá Nedostatečné kvalifikace Novou kvalifikaci lze získat 

i bez absolvování školy 

2. 12. Hospodářské noviny Lenka 
Smrčková 

Rozhovor s Janem Peškou Se získáváním odborníků 
pomáhá firmám speciální 
databáze profesí 

23. 12. Euro Marcela Alföldi 

Šperkerová 

Mladí a nezaměstnaní Zkáza generace 

okamžitého nároku 

 

  



 

 

6.2. TABULKA VÝSTUPŮ – REGIONÁLNÍ MÉDIA 

  

  

Datum Periodikum Autor Téma článku Název článku 

15. 5. Metro ČTK Lidé chtějí skládat 

profesní zkoušky 

Kvalifikační zkoušky 

20. 5.  VLP Deníky (72x) N/A Za loňský rok uspělo 

v rekvalifikačních 

kurzech přes 40 tisíc 

účastníků. 

STŘÍPKY ZE SVĚTA EKONOMIKY 

A FINANCÍ 

9. 9. VLP Deníky (72x) Zdena 

Nováčková 

Díky zkoušce NSK je 

možné získat 

vysněné povolání 

Jedinečná příležitost ke změně 

profese 

6. 11. Metro 
 

Adam Váchal Nedostatečné 
kvalifikace 

Nemají práci, půjdou skládat 
zkoušky 

25. 11. VLP Deníky (72x) Gabriela 
Semová 

Poradkyně pro 
pozůstalé 

Nové pracovní uplatnění. 
S pomocí rekvalifikačního kurzu 



 

 

6.3. TABULKA VÝSTUPŮ – TELEVIZE, RÁDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Periodikum Autor Téma  
28. 8. Impuls Veronika Hlaváčová Díky zkoušce NSK je možné získat 

vysněné povolání – příběhy 

absolventů 

29. 8.  Český rozhlas  Daniela Brůhová  Díky zkoušce NSK je možné získat 

vysněné povolání – příběhy 

absolventů 



 

 

7. STATISTIKA VÝSTUPŮ V MÉDIÍCH 

 7.1. MEDIÁLNÍ ZÁSAH (ČTENOST/ SLEDOVANOSTI VÝSTUPŮ) 

Média 
Čtenost / sledovanost/návštěvnost 

MF Dnes 797 000 

Businessinfo.cz       164 887 x 3 

Novinky.cz 858 495 

Penize.cz 110 000 

HR Management 13 500 

Kariera.ihned.cz 100 385  

ČTK 5 000 

MF Dnes 819 000 x 3 

Blesk pro ženy 273 699 

Metro 525 000 x 2 

Novinky.cz 23.5. 15 739 457  

Právo  334 908 x 4 

Denik.cz  1 293 607  

Parlamentnilisty.cz 464 214  

Podnikatel.cz 113 738 x 2 

Podnikatel 16 500 

epod.cz 16 454 

Halonoviny.cz 1 779 074 

Regionální mutace Deníků Bohemia 913 000 

unihostostrava.cz 8 202 

Novinky.cz 14.6. 3 232 254 

prace.cz 2 720 

Nova.cz  51 322 



 

 

Novinky.cz  2 971 660 

Ekonomika.idnes.cz  98 971 

Rádio Impuls  1 064 000 

Impuls.cz  10 868 

VLP Deníky (71x)  913 000 

Financninoviny.cz  5 500 

Práce.cz  2 720 

Halonoviny.cz  5 800 

Onbusiness.cz  1 720 

Blesk.cz  736 617 

ČTK  N/A 

Český rozhlas  1 141 000 

Finance.idnes.cz 185 500 

Halonoviny.cz (2x) 11 600 

VLP Deníky (72x) 913 000 

Haló noviny 42 000 

Týdeník školství 37 000 

Hospodářské noviny 45 000 

Euro 26 000 

Celkem: 38 908 392 

 

Odhadovaná PR hodnota: 8 722 570 

  



 

 

7. 2. KŘIVKA ČETNOSTI ČLÁNKŮ  

 

Následující graf zobrazuje vývoj počtu výstupů v médiích během roku. Četnosti 

publikovaných zpráv bezprostředně reagují na vydané tiskové zprávy a konané 

akce s novináři.  
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7.3. POČET ČLÁNKŮ V JEDNOTLIVÝCH TYPECH MÉDIÍ 

 

V monitorovaném období převažovaly výstupy v regionálních denících, významný 

podíl publicity zajistily NSK i internetové zdroje. Nezanedbatelný počet důležitých 

výstupů se objevil i v celostátních denících. Průnik tematiky NSK do těchto médií 

tak umožňuje úspěšně cílit na vybrané cílové skupiny.  
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8. SHRNUTÍ ROKU 2013 

 

V průběhu roku 2013 se podařilo zvýšit oproti minulému roku počet výstupů na 

265 článků, které se týkaly Národní soustavy kvalifikací nebo webu 

Vzdelavaniaprace.cz. Občané se mohli dozvědět o projektu ze všech možných 

typů médií, především z deníků a z internetu. Celková čtenost a sledovanost 

byla vypočítána na 38 908 392, šance na oslovení cílové skupiny je tak velmi 

vysoká.  

Celková PR hodnota, tedy přepočet mediálních výstupů na objem inzerce, byla 

vyčíslena na 8 722 570 Kč.  

V komunikaci s novináři se dlouhodobě osvědčuje osobní přístup, tedy zasílání 

tiskových zpráv doplňovat telefonickým kontaktováním a následné vytvoření 

materiálů na míru zahrnující například zodpovězení dotazů či zprostředkování 

rozhovoru.  

Přínosné byly také osobní schůzky s novináři, zvláště pak neformální setkání, 

kde jsou přítomni i zástupci z NSK2. Letošní strategie byla úspěšná díky 

zapojení absolventů kvalifikačních zkoušek, téma se tak stalo mnohem 

přijatelnější a zajímavější i třeba pro lifestylová média nebo přílohy deníků, které 

obvykle o této problematice neinformují. V roce 2014 by tedy bylo vhodné v této 

komunikaci pokračovat a nalézt další absolventy, kteří budou ochotni 

spolupracovat. 

Osobní příběhy absolventů jsou hlavním „tahákem“ pro cílové skupiny, ale je 

vhodné je doplnit fakty, například v podobě statistik či výsledků anket.  

Doporučujeme pokračovat v prohlubování započaté spolupráce s úřady práce, 

které pak mohou dále informovat občany o příležitostech využití programu NSK. 

Tento směr komunikace by měl být v příštím roce podpořen setkáním s novináři 

a spojen s distribucí dalších informačních materiálů na úřady práce.  

NSK se může v roce 2014 profilovat na stále aktuálních tématech jako je 

uplatnění maturantů, pohled zaměstnavatelů na absolventy, uplatnění matek na 

mateřské či bariéry a motivace při volbě profese.  

To vše by mělo být doplněno přímou komunikací cílenou na uživatele portálu 

Vzdelavaniaprace.cz prostřednictvím newsletterů a oslovování veřejnosti na 

konferencích a veletrzích.  

  



 

 

9. PŘEHLED VÝSTUPŮ 

9.1. MEDIÁLNÍ VÝSTUPY PUBLIKOVANÉ V TISKU 

 

MF Dnes 21. 02. 2013 

Krátce 

Autor: Kateřina 

Hovorková 

Str.: 7 Téma:  

 

  



 

 

Lidové noviny 27. 2. 2013 

Pracovní trh přeje lidem se vzděláním 

Autor: Karel Kvapil Str.: 9 Téma: Profesní zkouška 

pomůže uchazečům při hledání 
práce 

 

 

 

  



 

 

HR Management 28. 03. 2013 

NSK: Cesta take pro firmy 

Autor: N/A Str.: 54 Téma: Firmy si pomalu 

nacházejí cestu k NSK 

 

NSK: Cesta také pro firmy 

Už neplatí skutečnost, že v mladém věku člověk získá kvalifi kaci v rámci svého školního studia, a tak má 

zajištěnou kvalifi kaci a hlavně práci v daném oboru na celý život.  

 

Může to vypadat trochu suchopárně, ale uveďme si na počátek pár statistických čísel. Míra nezaměstnanosti se 

dostala na nejvyšší hodnotu od rozdělení federace v roce 1993. Podle původní metodiky, která poměřovala míru 

nezaměstnanosti pouze k ekonomicky aktivním lidem, totiž přesáhla deset procent. Podle nynější nové metodiky, 

která stanovuje podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, se zvýšila na osm procent a proti loňskému prosinci byla 

o 0,6 procentního bodu vyšší.  

Bez práce bylo v lednu 585 809 lidí, meziměsíčně o 40 498 více. Na druhou stranu bylo k dispozici 33 794 

volných pracovních míst.  

 

PARADOXY TRHU PRÁCE Přestože na trhu je tedy dost volných pracovníků, firmy si stále stěžují, že jim 

chybí kvalifi kovaní odborníci.  

Přetrvávající nedostatek je zejména v technických a řemeslných profesích.  

A přidejme pár statistických čísel z jiné oblasti: díky Národní soustavě kvalifikací (NSK) získalo potvrzení o 

zvládnutí dané kvalifikace, tzv. osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace, již na 70 000 pracovníků.  

 

JEŠTĚ NĚKOLIK ČÍSEL A pro další srovnání ještě pár čísel z loňského roku – v prvních třech čtvrtletích 

loňského roku 2012 přibylo 36 000 držitelů osvědčení. Systém NSK tedy dodal na český pracovní trh více 

kvalifikovaných pracovníků, než kolik jich vyšlo ze středních odborných škol. I to potvrzuje, že Národní 

soustava kvalifikací je ve světle trhu práce plnohodnotnou alternativou počátečnímu vzdělávání. Navíc je tato 

soustava v rámci projektu NSK2 (projekt MŠMT, financovaný z ESF a ze státního rozpočtu) dále průběžně 

rozvíjena a aktualizována, a to samotnými zaměstnavateli, tedy těmi, kteří určují poptávku na trhu práce a kteří 

tedy prostřednictvím katalogu NSK transparentně poskytují informaci všem dalším účastníkům: pracovníkům 

hledajícím uplatnění na trhu práce, úřadům práce i vzdělávacím institucím – a především celé české ekonomice, 

která v rámci své konkurenceschopnosti potřebuje mít globálně konkurenceschopnou pracovní sílu.  

 

Hledání cesty Nejprve pár řádek pro ty, kteří zatím o Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvaliikací 

nevědí buď nic, nebo málo.  

Regionální zástupci projektu NSK2 navštívili v loňském roce přes 1000 irem a zjistili, že je stále mnoho 

zaměstnavatelů, kteří se se systémem ještě nesetkali. Profesní kvaliikace uveřejněné v katalogu NSK 

(www.narodnikvalifikace.cz) využívá dosud pouhých devět procent irem. Většina tento systém nezná, a dosud 

tedy neměla šanci ho využívat. Jiný průzkum ale ukazuje, že irmy si cestu k NSK hledají.  

Podzimní anketa na webu Asociace institucí vzdělávání dospělých ukázala, že 47 % respondentů považuje NSK 

za přínos pro oblast dalšího profesního vzdělávání, 20 % považuje NSK za přínos pro zaměstnanost a 20 % 

respondentů již NSK v praxi běžně využívá. Jen 9 % považuje NSK za zbytečné komplikování situace.  

 

Profesní úsPěšnost Národní soustava kvaliikací vznikla v souladu s národní Strategií celoživotního vzdělávání a 

legislativně její vznik umožnilo přijetí zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. Už neplatí skutečnost, že v mladém věku člověk získá kvaliikaci v rámci svého školního studia, a tak 

má zajištěnou kvaliikaci a hlavně práci v daném oboru na celý život. To již neodpovídá dnešní době, kdy rozvoj 

lidského poznání a vědeckotechnický pokrok přinášejí nové technologie, vznikají nové profese, zatímco jiné 

stále rychleji zanikají. O profesní úspěšnosti budou totiž stále více rozhodovat aktivity v dalším vzdělávání, v 

některých povoláních dokonce lze předpovídat, že další vzdělávání bude mít vyšší váhu než počáteční. Národní 

soustava kvaliikací na tuto novou situaci reaguje a nabízí nové možnosti získání nové nebo doplnění stávající 

kvaliikace.  



 

 

Významné také je, že Národní soustava kvaliikací v návaznosti na popis povolání v Národní soustavě povolání 

(www.nsp.cz) posiluje spolupráci všech zainteresovaných, tj. zaměstnavatelů, profesních společenstev, škol, 

mimoškolních poskytovatelů vzdělávání a veřejné správy. Obě soustavy nemají sloužit jen zaměstnancům a 

zaměstnavatelům, ale všem, kteří aktivně vstupují na trh práce nebo se na tento vstup připravují. Využívají je 

tedy pobočky a kontaktní místa Úřadu práce ČR, které mohou nezaměstnaným nabízet aktuální a žádané 

rekvalifikace zakončené zkouškou z profesní kvaliikace. V budoucnu – jak se počet profesních kvaliikací bude 

rozšiřovat a zaměstnavatelé budou systém více využívat – budou moci pobočky Úřadu práce lépe, rychleji a 

přesněji reagovat na poptávku zaměstnavatelů po určitých profesích: osvědčení o zkoušce jim jasně a hned 

řekne, že kandidát na určitou pracovní pozici plně splňuje požadavky, které zaměstnavatel požaduje.  

Zajímavé informace v NSP a NSK najdou žáci a studenti základních a středních škol, kteří se rozhodují o volbě 

svého povolání, inspirovat se zde mohou rovněž i pracovníci, kteří potřebují změnit či doplnit svoji kvaliikaci, 

aby našli nové pracovní uplatnění.  

 

Druhá etapa V roce 2010 byl odstartován projekt NSK2, tedy druhá etapa budování Národní soustavy kvaliikací. 

V ní postupně dochází k rozšíření kvaliikací na kvaliikace vyšších úrovní – k řemeslům přibývají i oblasti jako 

například finančnictví, technické profese apod. V současnosti je v rámci katalogu NSK zveřejněno přes 400 

profesních kvaliikací z různorodých profesních oblastí a zhruba 70 000 osob již absolvovalo zkoušku z jedné z 

nich a je držitelem nové profesní kvaliikace. Takto se na trh práce dostalo již 250 kvalifikovaných 

elektromechaniků nebo téměř 100 zámečníků. To je výrazné procento ve vztahu k absolventům škol. Ještě větší 

procentuální vliv očekáváme například u profesní kvaliikace strojní kovář a ruční kovář. Do tohoto učebního 

oboru nastoupilo totiž v roce 2011 pouze 8 žáků. I kdyby všichni školu dokončili a nešli dále studovat, poptávku 

zaměstnavatelů nemohou uspokojit – koncem roku 2012 poptávalo tuto kvaliikaci jen prostřednictvím Úřadu 

práce devět irem.  

Aby však Národní soustava kvalifikací byla úspěšná nejen jako projekt, ale aby se stala živým užitečným 

mechanismem, je potřebné, aby ji všichni výše zmiňovaní aktéři začali používat. V první řadě firmy a jejich 

personální manažeři. Řada z nich je zapojena do tvorby celého systému v rámci sektorových rad, zájemci se však 

mohou zapojit se svými připomínkami a náměty i prostřednictvím webových stránek www.sektoroverady.  

cz, na kterých najdou aktuální data o připravovaných profesních kvalifikacích a mohou tak dát relevantní 

podněty pro vznik dalších kvalifikací, které jim dosud v katalogu výrazně chybí a brání tak v jeho 

plnohodnotném využití.  

 

přínosy pro personalisty A jaké využití NSK irmám nabízí? Ve skutečnosti velmi pestré. Začíná u náboru. Do 

budoucna nemusí personalista při náboru psát jen „vyžadujeme vyučení v oboru“.  

Může přidat i „odpovídající profesní kvaliikaci“, případně přímo uvést kterou. Jak už bylo řečeno, počet držitelů 

těchto certifikátů roste poměrně rychle. Navíc tím vysílá jasný signál například úřadům práce a jejich systému 

rekvalifikací – tyto lidi potřebujeme.  

Další využití je v adaptačním procesu a vzdělávání zaměstnanců.  

Každá profesní kvaliikace je velmi přesně vymezena. Na webu www.narodnikvalifikace.cz jsou podrobně 

popsány odborné znalosti a dovednosti – to je přece velmi dobrá pomůcka pro nastavení požadovaných výsledků 

interního vzdělávání včetně samostudia nebo cílů adaptačního procesu ve irmě. A protože zatím neexistují pro 

všechny typy pracovních pozic profesní kvaliikace, mohou HR specialisté čerpat podklady i z Národní soustavy 

povolání.  

Na webu www.nsp.cz jsou k dispozici další stovky typových popisů pracovních pozic se znalostmi, dovednostmi 

i čím dál důležitějšími měkkými kompetencemi. I tyto popisy vytvářeli odborníci ze sektorových rad.  

Svou významnou roli může systém NSK sehrávat i v oblasti motivačních systémů a v oblasti řízení kariérního 

rozvoje zaměstnanců.  

Mnoho zaměstnavatelů má velmi dobrou zkušenost s navázáním kariérového rozvoje zaměstnanců na získání 

určitého certifikátu.  

Jinými slovy – vyšší pracovní zařazení a tím pádem i vyšší mzdové zařazení může zaměstnanec získat, až pokud 

svou kvaliikaci prokáže u nezávislé zkoušky. Ovšem dosud byla tato možnost omezena na celostátně platné 

certiikáty (zpravidla definované specifickou právní normou, například zkouška vazače břemen) a na oborové 

standardy a mezinárodně platné certiikáty (například certiikáty společnosti Microsoft nebo certiikáty CIMA pro 

marketing). Nyní budou k dispozici další stovky takto využitelných certifikátů s celostátní platností. Tato obecná 

využitelnost je atraktivní i pro zaměstnance.  

Získává tím další „zářez“ do svého životopisu.  

Není bez zajímavosti, že v zemích, kde jsou podobné systémy funkční již delší dobu, jsou kvalifikační zkoušky 



 

 

hrazené zaměstnavatelem i předmětem kolektivního vyjednávání. Získání certifikátu, díky kterému může 

zaměstnanec v budoucnu najít kvalifikovanou práci i u jiných irem (v případě NSK i v zahraničí), může být 

cennější než třeba vyšší odstupné. ?  

 

*** 

 

Aby se Národní soustava kvaliikací stala živým užitečným mechanismem, je potřebné, aby ji všichni aktéři 

začali aktivně používat. Národní soustava kvaliikací účelně doplňuje náš tradiční systém „školního“ vzdělávání. 

V oblasti vzdělávání dospělých nastavuje jasné požadavky na výsledky a výstupy a dává dosud nepřehlednému 

světu „kurzů“ jasný řád. Oba provázané systémy vytvářejí efektivní a pružný systém celoživotního vzdělávání. A 

bez pracovníků, kteří budou ochotni se neustále učit nové věci, získávat novou kvaliikaci a nové dovednosti – a 

budou mít také příležitost se těmto dovednostem naučit – se česká ekonomika neobejde, pokud chce udržet svoji 

pracovní sílu konkurenceschopnou v globálním měřítku a pokud chce být sama více konkurenceschopná než 

dosud.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blesk pro ženy  7. 5. 2013 

Zajímá vás… KVALIFIKACE 

Autor: Dita Černá Str.: 44 Téma: Kvalifikační zkoušky-dotaz 

v poradně 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metro  15. 5. 2013 

Lidé chtějí skládat profesní zkoušky 

Autor: ČTK Str.: 14 Téma: Kvalifikační zkoušky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladá fronta DNES  16. 5. 2013 

Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem 

Autor: N/A Str.: 7 Téma: Kvalifikační zkoušky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální mutace Deníků Bohemia (72x) 20. 5. 2013 

STŘÍPKY ZE SVĚTA EKONOMIKY A FINANCÍ 

Autor: Denik.cz Str.: 53 Téma:  Moje peníze - Zdraví a 

finance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Právo  22. 5. 2013 

Nejvíce se kvalifikovalo strážných 

Autor:  N/A Str.: 13 Téma: Kvalifikační zkoušky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právo  12. 6. 2013 

Učňů není dost a v dohledné době ani nebude  

Autor: N/A Str.: 9 Téma:  Zkoušky kvalifikace, 

Rozhovor s I. Jupou o NSK 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podnikatel (B2B měsíčník) 14. 6. 2013 

Zvýšení profesní kvalifikace 

Autor: hk Str.: 6 Téma:  Kvalifikační zkoušky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právo 24. 7. 2013 

Čtvrtina maturantů hledá práci v jiném oboru 

Autor: N/A Str.: 9 Téma: Třetina lidí nepracuje 

v oboru, ve kterém vystudovali 



 

 

 

 

 

 

  

Deníky VLP (71x) 9. 9. 2013 

Jedinečná příležitost ke změně profese 

Autor: Zdena 

Nováčková 

Str.: 52 Téma:   Díky zkoušce NSK je možné 

získat vysněné povolání 



 

 

 

   

MF Dnes 26. 9. 2013 

Jak být pro firmy zajímavější? Přihlásit se na úřad práce 

Autor: Kateřina 

Hovorková 

Str.: 1 Téma: Vzdělávání a práce nabízí 

porovnání platů jednotlivých profesí 



 

 

   

MF Dnes 26. 9. 2013 

Jedinečná příležitost ke změně profese 

Autor: N/A Str.: 6 Téma:   Díky zkoušce NSK je možné 

získat vysněné povolání 



 

 

 

 

 

 

 

Haló noviny 12. 10. 
2013 

Polovina lidí pracuje v jiném oboru, než vystudovala. Při hledání 

práce jim chybí platný doklad 

Autor: Karel Muška  Téma: Rozhovor s Ivem Jupou 



 

 

 

Týdeník školství 23. 10. 

2013 

Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy 

Autor: Olga Šedivá  Téma: Nedostatečné kvalifikace 



 

 

  

Metro 6. 11. 2013 

Nemají práci, půjdou skládat zkoušky 

Autor: Adam Váchal  Téma: Nedostatečné kvalifikace 



 

 

 

  

  

VLP Deníky (72x) 25. 11. 

2013 

Nové pracovní uplatnění. S pomocí rekvalifikačního kurzu 

Autor: Gabriela 

Semová 

 Téma: Poradkyně pro pozůstalé 



 

 

 
 
 

Se získáváním odborníků pomáhá firmám speciální databáze profesí 

Hospodářské noviny 2. 12. 
2013 

Se získáváním odborníků pomáhá firmám speciální databáze 

profesí 

Autor: Lenka 

Smrčková 

 Téma: Rozhovor s Janem Peškou 

2.12.2013  Hospodářské noviny  str. 19  Bussiness Class 
Rozhovor Lenka Smrčková, redaktorka HRM 

Jan Peška, Národní ústav pro vzdělávání  
 
Ekonomický vývoj a nové technologie zásadně mění trh práce. Stává se běžným, že v průběhu kariéry 
změní člověk několikrát profesi, a proto je stále více zdůrazňována potřeba celoživotního vzdělávání. 
V Česku už několik let vzniká Národní soustava kvalifikací – otevřená, všeobecně dostupná databáze, 
která shromažďuje celostátně uznávané profesní kvalifikace. Databáze také odráží situaci na trhu 
práce jak z hlediska potřeb zaměstnavatelů, tak uchazečů a snaží se obě skupiny informačně 
provázat.  
Soustava kvalifikací vstupuje i prakticky na trh práce, a to prostřednictvím autorizovaných osob, které 
uskutečňují kvalifikační zkoušky. Díky nim lidé získávají certifikáty k novým profesím. Klienty 
pro Národní soustavu kvalifikací nejsou zdaleka jen nezaměstnaní, ale také lidé, kteří si doplňují či 
mění kvalifikaci, případně pouze potřebují o tom, co umějí, získat doklad. Stále častěji se sem obracejí 
i pracovníci úřadů práce a personalisté. O vzniku a vývoji projektu jsme mluvili se zástupcem hlavního 
manažera Národní soustavy kvalifikací Janem Peškou z Národního ústavu pro vzdělávání. Soustava 
vzniká od roku 2005, inspirací pro ni byly podobné systémy ve Velké Británii a Irsku.  
 
* HN: Jak popisy kvalifikací vznikají a kolik je jich z celkově zamýšleného počtu hotovo?  
 
Národní soustava kvalifikací je postavena striktně na potřebách zaměstnavatelů, ti vznášejí návrhy na 
vytvoření jednotlivých kvalifikací a tvoří jejich obsah. Vzdělavatelé, úředníci či experti se pak podílejí 
na tvorbě standardů spíše v rovině metodické a formulační. Tvůrci profesních kvalifikací jsou přímí 
zástupci zaměstnavatelů sdružení do sektorových rad a jejich činnost zastřešuje konsorcium 
Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA. V současné době je v 
systému zařazeno 572 profesních kvalifikací, dalších přibližně 400 je v různých fázích tvorby. Pro rok 
2014 identifikují zaměstnavatelé další potřebné kvalifikace. Předpokládáme, že jich celkem bude okolo 
1200, ale ani toto číslo není ještě konečné. Trh práce si řekne sám o další doplňování systému.  
 
* HN: Může soustava pomoci při omezování fluktuace zaměstnanců ve firmách?  
 
Národní soustava kvalifikací šetří personalistům čas a umožňuje jim udržet stávající pracovníky, kteří 
si složí zkoušku k nové profesi. Pomáhá také získat pracovníky nově nabírané. Díky zákonu z roku 
2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání tak mají personalisté k dispozici nový 
nástroj pro svou každodenní práci.  
 
* HN: Které kvalifikace jsou už popsány?  
 
Vedle běžných povolání je popsána řada profesí, kde neexistuje nebo není možná příprava v systému 
počátečního vzdělávání – jde o kvalifikace úzce zaměřené, případně kvalifikace vyžadující určitou 
specifickou předchozí praxi. Jako příklad mohu uvést třeba člena horské služby, manažera projektu, 
obsluhu lanovek, kvalifikace z oblasti bezpečnosti a ostrahy, manažera kvality, lisaře na 
protlačovacích strojích, elektromechanika pro biomedicínské přístroje, technika těžby ropy a zemního 



 

 

plynu a podobně. Dále jsou to kvalifikace, kde aktuálně neprobíhá příprava dostatečného počtu 
absolventů v počátečním vzdělávání, případně kvalifikace, kde se na trhu práce pohybují lidé s 
požadovanými kompetencemi, ovšem bez certifikátu osvědčujícího kvalifikaci – například kvalifikace z 
oblasti hornictví, hutnictví, slévárenství, obrábění kovů. Jde také o různé pozice v autoopravárenství, 
ale i IT profese.  
 
* HN: Kde se člověk hledající novou kvalifikaci dozví o možnostech, které Národní soustava kvalifikací 
nabízí?  
 
Všechny kvalifikace jsou umístěny v registru na adrese www.narodnikvalifikace.cz, kde jsou nejen 
specifikovány požadavky na kompetence, ale je zde i seznam autorizovaných osob pro každou 
profesní kvalifikaci. Klíčovým partnerem pro rozběhnutí celého systému je Úřad práce ČR. Jeho 
pracovníci mohou zásadně pomoci šířit povědomí o Národní soustavě kvalifikací mezi občany, 
zejména pro „hromadně se opakující“ pozice nižších kvalifikačních úrovní, tedy takové, které jsou 
prostřednictvím úřadů práce nejvíce poptávány. V listopadu se uskutečnila ve spolupráci s generálním 
ředitelstvím Úřadu práce konference, které se zúčastnilo na 200 pracovníků úřadů práce. Ti vnímají 
svou důležitou roli v systému Národní soustavy kvalifikací, narážejí však na problémy – bylo by 
potřeba kapacitně posílit na úřadech práce poradenství pro uchazeče o zaměstnání, více 
spolupracovat se zaměstnavateli v regionu, umožnit pružnější vzdělávání v rekvalifikačních kurzech.  
 
* HN: Kdo jsou autorizované osoby?  
 
Pro většinu kvalifikací to jsou školy. V mnoha krajích se ze škol stávají vzdělávací centra, která plní 
nejen roli klasické školy, ale i vzdělávacího a poradenského centra pro dospělé. Za všechny mohu 
jmenovat například Vyšší odbornou školu, Střední školu a Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí. 
Naopak třeba pro profesní kvalifikaci strážný jsou autorizovanými osobami spíše subjekty působící 
primárně v oblasti výkonu profese. Nezanedbatelnou část autorizovaných osob však představují různé 
cechy, asociace, svazy. Nejvíce profesních kvalifikací, a to 84, autorizuje Integrovaná střední škola 
Cheb. Následuje Hospodářská komora ČR, tam jde o 71 kvalifikací, a Střední škola potravinářská, 
obchodu a služeb Brno, která autorizuje 64 kvalifikací.  
 
Foto popis| JAN PEŠKA Působí jako vedoucí oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání 
Národního ústavu pro vzdělávání, zároveň je zástupcem hlavního manažera projektu Národní 
soustava kvalifikací.  
Foto autor| FOTO: HN – LUKÁŠ BÍBA  
 
O autorovi| Rozhovor Lenka Smrčková, redaktorka HRM, lenka.smrckova@economia.cz  

  



 

 

 

 

 

Euro 23. 12. 

2013 

Zkáza generace okamžitého nároku 

Autor: Marcela Alföldi 

Šperkerová 

 Téma: Mladí a nezaměstnaní 



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

9.2. MEDIÁLNÍ VÝSTUPY PUBLIKOVANÉ NA INTERNETU 

 

Kariera.ihned.cz  

http://kariera.ihned.cz/c3-59088470-q00000_d-nsk-
nejzasadnejsi-zmeny-od-dob-marie-terezie 

30. 01. 2013 

NSK: nejzásadnější změna od dob Marie Terezie 

Autor: Zdeněk Kubín Str.: Téma: Firmy si pomalu nacházejí 
cestu k NSK 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Novinky.cz  
http://www.novinky.cz/kariera/294673-pracovni-trh-preje-lidem-
se-vzdelanim.html 
 

1. 3. 2013 

Pracovní trh přeje lidem se vzděláním 

Autor: Karel Kvapil Str.: Téma: Profesní zkouška pomůže 
uchazečům při hledání práce 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Penize.cz 

http://www.penize.cz/zamestnani/252142-jste-bez-prace-na-
rekvalifikaci-vam-daji-az-padesat-tisic 

27. 3. 2013 

Jste bez práce? Na rekvalifikace vám dají až padesát tisíc 

Autor: N/A Str.: Téma: Nabídka rekvalifikačních 
oborů na 
www.vzdelavaniaprace.cz 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denik.cz 
http://bit.ly/16Jciif 

14. 5. 2013 

Zájem o uznání kvalifikace roste. Diplom chtějí hlavně strážní a 

maséři 

Autor: ČTK  Téma: Rostoucí zájem o 

kvalifikace 

http://bit.ly/16Jciif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halonoviny.cz 
http://www.halonoviny.cz/articles/view/6135409 

14. 5. 2013 

Profesní kvalifikační zkoušku vloni vykonalo více než 40 tisíc lidí 

Autor: N/A  Téma: Profesní kvalifikační 

zkoušky 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/6135409


 

 

 

BusinessInfo.cz 
bit.ly/13gJWPm 

15. 5. 2013 

NSK2: Již více než 70 tisíc lidí dokládá svou odbornost 

osvědčením o zkoušce z profesní kvalifikace 

Autor: 

Hospodářská 

komora ČR 

 Téma: NSK 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/13gJWPm


 

 

parlamentnilisty.cz  

http://bit.ly/12fIPsX 

15. 5. 2013 

NSK2: Již více než 70 tisíc lidí dokládá svou odbornost 

osvědčením o zkoušce z profesní kvalifikace 

Autor: N/A  Téma: Zvýšení profesní kvalifikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://bit.ly/12fIPsX


 

 

práce.cz  

http://bit.ly/119FJLZ 

16. 5. 2013 

Roste zájem o uznání kvalifikace, diplom chtějí hlavně strážní 

Autor: N/A  Téma: Zvýšení profesní kvalifikace 

 
Aktuality z trhu práce: Jak zajistit „papír“ na znalosti 
16. 5. 2013, Jana Machálková  
Téma: Certifikát kvalifikace pomáhá uplatnění na trhu práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/119FJLZ


 

 

unihostostrava.cz 
http://bit.ly/18qhdsy 

16. 5. 2013 

Národní soustava kvalifikací 

Autor: N/A  Téma: K využití je již 450 
kvalifikačních zkoušek 

 

 

  

http://bit.ly/18qhdsy


 

 

Podnikatel.cz 
http://bit.ly/18qhdsy 

20. 5. 2013 

Víte, co je to zkouška z profesní kvalifikace? Už ji má 70 000 

Čechů 

Autor: Zdeněk Vesecký  Téma: Rekvalifikační kurzy 

 

 

  

http://bit.ly/18qhdsy


 

 

 

Novinky.cz 
http://bit.ly/15a05E8 

23. 5. 2013 

Nejvíce se kvalifikovalo strážných 

Autor: Právo  Téma: Rekvalifikační kurzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/15a05E8


 

 

 

epod.cz 
http://www.epod.cz/zvyseni-profesni-kvalifikace/ 

14. 6. 2013 

Zvýšení profesní kvalifikace 

Autor: Podnikatel  Téma: Kvalifikační zkoušky 

 

 

 

  

http://www.epod.cz/zvyseni-profesni-kvalifikace/


 

 

Novinky.cz 
http://bit.ly/19O2uZG 

14. 6. 2013 

Učňů není dost a v dohledné době ani nebude 

Autor: Karel Kvapil  Téma: Rekvalifikační kurzy a jak 
to vidí zaměstnavatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/19O2uZG


 

 

 

 

 

Nova.cz 
http://mediafax.nova.cz/clanek/ostatni/tretina-lidi-nemuze-najit-uplatneni-v-
oboru-komu-je-maturita-na-nic-a-kdo-si-muze-piskat.html 

16. 7. 2013 

Třetina lidí nemůže najít uplatnění v oboru! Komu je maturita na 

nic a kdo si může pískat? 

Autor: Mediafax/ Jan 

Soukup 

 Téma: Třetina lidí nepracuje 

v oboru, ve kterém vystudovali 

http://mediafax.nova.cz/clanek/ostatni/tretina-lidi-nemuze-najit-uplatneni-v-oboru-komu-je-maturita-na-nic-a-kdo-si-muze-piskat.html
http://mediafax.nova.cz/clanek/ostatni/tretina-lidi-nemuze-najit-uplatneni-v-oboru-komu-je-maturita-na-nic-a-kdo-si-muze-piskat.html


 

 

 

 

Podnikatel.cz 
http://www.podnikatel.cz/clanky/ctvrtina-letosnich-maturantu-si-hleda-praci-v-
jinem-oboru/ 

19. 7. 2013 

Čtvrtina letošních maturantů si hledá práci v jiném oboru 

Autor: N/A  Téma: Třetina lidí nepracuje 

v oboru, ve kterém vystudovali 

http://www.podnikatel.cz/clanky/ctvrtina-letosnich-maturantu-si-hleda-praci-v-jinem-oboru/
http://www.podnikatel.cz/clanky/ctvrtina-letosnich-maturantu-si-hleda-praci-v-jinem-oboru/


 

 

 

  



 

 

 

Novinky.cz 
http://www.novinky.cz/kariera/308726-ctvrtina-maturantu-hleda-praci-v-jinem-
oboru.html 

26. 7. 2013 

Čtvrtina maturantů hledá práci v jiném oboru 

Autor: kil, Právo  Téma: Třetina lidí nepracuje 

v oboru, ve kterém vystudovali 

http://www.novinky.cz/kariera/308726-ctvrtina-maturantu-hleda-praci-v-jinem-oboru.html
http://www.novinky.cz/kariera/308726-ctvrtina-maturantu-hleda-praci-v-jinem-oboru.html


 

 

 

 

  



 

 

 

  

Ekonomika.idnes.cz 
http://ekonomika.idnes.cz/inzenyrem-v-kuchyni-pribeh-tomase-vitka-fdk-
/ekonomika.aspx?c=A130827_134905_ekonomika_fih 

28. 8. 2013 

Inženýr si splnil svůj sen. Zahodil kariéru a šel vařit do 

restaurace 

Autor: Filip Horáček  Téma: Zkouška NSK může 

pomoci získat vysněné 

zaměstnání 

http://ekonomika.idnes.cz/inzenyrem-v-kuchyni-pribeh-tomase-vitka-fdk-/ekonomika.aspx?c=A130827_134905_ekonomika_fih
http://ekonomika.idnes.cz/inzenyrem-v-kuchyni-pribeh-tomase-vitka-fdk-/ekonomika.aspx?c=A130827_134905_ekonomika_fih


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuls.cz 
http://regiony.impuls.cz/hlavni-zpravy/profesi-meni-stale-vic-lidi-musi-nebo-si-
jdou-za-svymi-sny-20130828.html 

28. 8. 2013 

Profesi mění stále víc lidí!  Musí nebo si jdou za svými sny 

Autor: Veronika 

Hlaváčová 

 Téma: Zkouška NSK může 

pomoci získat vysněné 

zaměstnání 

http://regiony.impuls.cz/hlavni-zpravy/profesi-meni-stale-vic-lidi-musi-nebo-si-jdou-za-svymi-sny-20130828.html
http://regiony.impuls.cz/hlavni-zpravy/profesi-meni-stale-vic-lidi-musi-nebo-si-jdou-za-svymi-sny-20130828.html


 

 

 

  

Práce.cz 
http://www.prace.cz/poradna/aktuality/detail/article/zajimava-zmena-kariery-z-
asistentky-chuvou/ 

28. 8. 2013 

Zajímavá změna kariéry: z asistentky chůvou 

Autor: Jana 

Machálková 

 Téma: Zkouška NSK může 

pomoci získat vysněné 

zaměstnání 

http://www.prace.cz/poradna/aktuality/detail/article/zajimava-zmena-kariery-z-asistentky-chuvou/
http://www.prace.cz/poradna/aktuality/detail/article/zajimava-zmena-kariery-z-asistentky-chuvou/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  

Halonoviny.cz 
http://www.halonoviny.cz/articles/view/9422833 

24. 9. 2013 

Paní Magda pomáhá druhým, coby kvalifikovaná poradkyně pro 

pozůstalé 

Autor: Karel Muška  Téma: Zkouška NSK může 

pomoci získat vysněné 

zaměstnání 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/9422833


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

Financninoviny.cz 
http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/v-ramci-projektu-eu-se-popise-1100-
kvalifikaci-i-pro-paznehtare/988875 

27. 9. 2013 

V rámci projektu EU se popíše 1100 kvalifikací, i pro paznehtáře 

Autor: ČTK  Téma:  Zkouška NSK může 

pomoci získat vysněné 

zaměstnání 

http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/v-ramci-projektu-eu-se-popise-1100-kvalifikaci-i-pro-paznehtare/988875
http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/v-ramci-projektu-eu-se-popise-1100-kvalifikaci-i-pro-paznehtare/988875


 

 

 

 

Blesk.cz 
http://www.blesk.cz/clanek/live-zpravy/210638/v-ramci-projektu-eu-se-popise-
1100-kvalifikaci-i-pro-paznehtare.html 

27. 9. 2013 

V rámci projektu EU se popíše 1100 kvalifikací, i pro paznehtáře 

Autor: ČTK  Téma: V rámci NSK se popíše 

1100 kvalifikací 



 

 

  

  



 

 

 

 

Onbusiness.cz 
http://www.onbusiness.cz/nsk-narodni-system-kvalifikaci-nova-kvalifikace-71 

28. 9. 2013 

Projekt NSK: Jak získat novou kvalifikaci 

Autor: N/A  Téma: O projektu NSK, příběhy 

absolventů 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Finance.idnes.cz 
http://finance.idnes.cz/rekvalifikace-nezamestnanych-a-profesni-zkousky-f71-
/podnikani.aspx?c=A130926_1981804_podnikani_zuk 

9. 10. 

2013 

Nebáli se změnit profesi a našli nové uplatnění 

Autor: Alice 

Kupčeková 

 Téma: Příběhy absolventů 

kvalifikačních zkoušek 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halonoviny.cz 
http://www.halonoviny.cz/articles/view/9503533 

17. 10. 

2013 

Polovina lidí pracuje v jiném oboru, než vystudovala. Při hledání 

práce jim chybí platný doklad 

Autor: Karel Muška  Téma: Rozhovor s Ivem Jupou 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/9503533


 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halonoviny.cz 
http://www.halonoviny.cz/articles/view/10272590 

23. 10. 

2013 

Jak si vylepšit kvalifikaci 

Autor: Karel Muška  Téma: Poradna 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/10272590


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.4. MEDIÁLNÍ VÝSTUPY PUBLIKOVANÉ V TELEVIZI A RÁDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rádio Impuls 
http://regiony.impuls.cz/galerie/profesi-meni-stale-vic-lidi-jdou-si-za-svymi-
sny.html?mm=4701413 

28. 8. 2013 

Profesi mění stále víc lidí!  Musí nebo si jdou za svými sny 

 

Autor: Veronika 

Hlaváčová 

 Téma: Zkouška NSK může 

pomoci získat vysněné 

zaměstnání 



 

 

9.5. MEDIÁLNÍ VÝSTUPY AGENTURNÍ 

 

ČTK 14. 5. 2013 

Roste zájem o uznání kvalifikace, diplom chtějí hlavně strážní 

Autor: N/A Str.:  Téma: Zkoušky kvalifikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
V rámci projektu EU se popíše 1100 kvalifikací, i pro paznehtáře  

    Praha 27. září (ČTK) - V rámci projektu EU vznikají popisy stovek kvalifikací, 

například pro instruktory jógy, výrobce konzerv nebo uklízeče kanceláří. Do roku 

2015 má vzniknout kolem 1100 takovýchto kvalifikací, v plánu je mimo jiné 

stanovení požadavků na proutkaře nebo instruktora tanečních technik disco dance. 

Podle Vladimíra Vozničky z Národního ústavu vzdělávání ale všechny tyto profese 

vycházejí z požadavků trhu práce.  

    Projekt národní soustava kvalifikací funguje od roku 2009, do roku 2015 na něj 

půjde celkem 600 milionů korun. Má umožnit lidem, aby získali doklad na své 

znalosti a dovednosti, které nenabyli ve škole, ale praxí. Vznikla tak řada kvalifikací, 

pro něž ani neexistuje speciální vzdělávání, a přitom budou na trhu práce čím dál 

žádanější, například chůva pro předškoláky. Zároveň ale byly odborně popsány i 

obory, v nichž se větší zaměstnanost očekávat nedá.  

    V seznamu je například kočí v lesní těžbě, paznehtář, pracovník pronájmu prádla 

nebo výrobce karamelových a kandytových výrobků. "Kvalifikace navrhují sektorové 

rady," upozornil ale Voznička. V těchto radách zasedají zástupci zaměstnavatelů a 

odborníků v oboru, a nové profese prý tak odpovídají požadavkům trhu práce.  

    To se týká třeba slévačů. K této profesi je nutné středoškolské vzdělání, z mladých 

ale tento obor studuje čím dál méně lidí. Odborníci proto v rámci této profese 

definovali pozice slévárenského mistra, modeláře a technologa, na něž si mohou 

zájemci udělat certifikát zvlášť. "Takto se aspoň částečně a v krátkých časových 

intervalech dají získávat kvalifikované pracovní síly," vysvětlil. Stejná situace prý 

platí například pro kožařský nebo sklářský průmysl.  

    Profesních kvalifikací je nyní téměř 500, do roku 2015 by jich mělo vzniknout 

kolem 1100. Zkoušky už složilo kolem 80.000 lidí. Jejich zaměstnanost, a tím pádem 

i efektivitu projektu, už ale nikdo nezjišťuje. "Na to my nemáme žádné prostředky," 

řekl ČTK Voznička s tím, že případné ověřování je pouze namátkové.  

    Jako úspěšný příklad uvedl ústav třeba absolventku oboru poradce pro pozůstalé 

Magdu Kummelovou, která se k této práci dostala po smrti své maminky. 

Kummelová poté začala pomáhat v hospici, chybějící znalosti si sama nastudovala a 

k profesionálnímu vykonávání poradkyně pro pozůstalé pak jen složila státní zkoušky 

před odbornou komisí.  

    Zkoušky si přitom uchazeči platí sami, ceny se liší podle oboru, ale pohybují se v 

řádu tisíců korun. Zkoušky odpovídají různým úrovním vzdělání, například úroveň tři 

znamená, že certifikát odpovídá absolvování střední školy bez maturitní zkoušky, 

čtyřka pak maturitu.  

 
 

 

ČTK 27. 9. 2013 

V rámci projektu EU se popíše 1100 kvalifikací, i pro paznehtáře 

Autor: ČTK  Téma:  Zkouška NSK může 
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