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Národní soustava kvalifikací vzniká v České republice s přispěním Evropské unie od roku 
2005. V současnosti obsahuje cca 450 profesních kvalifikací, což je nový typ kvalifikace, 
vznikající na základě poptávky trhu práce. Do roku 2015 by těchto kvalifikací mělo být 
1 150. Jak mohou tento nový systém lidé využívat – o tom jsme hovořili s hlavním ma-
nažerem projektu Národní soustava kvalifikací 2 Ivo Jupou.

Existuje koncept, jak se dostat prostřed-
nictvím zkoušek z profesních kvalifikací 
k maturitě?

Je třeba říci, že koncept NSK je stavěn 
přesně opačně. V  počátečním vzdělávání 
dosahují lidé v daném oboru poměrně ši-
rokého a  obecného vzdělání. Když mám 
výuční list, tak zaměstnavatel zhruba tuší, 
k  čemu se umím postavit a  co tedy s ur-
čitou menší mírou zaučení můžu začít 
vykonávat. 
Profesní kvalifikace naopak neobsahují vše-
obecné vzdělání a  člověka s  touto kvalifi-
kací musí zaměstnavatel zaučovat řádově 
méně než pracovníka s maturitou nebo vý-
učním listem.

Dneska už se tedy nepředpokládá, 
že by se člověk mohl prostřednictvím 
profesních kvalifikací dostat i ke složení 
maturity?

Stále se snažíme, aby to bylo uskutečni-
telné. Postupně vytváříme profesní kvalifi-
kace, z  nichž bude možné poskládat tzv. 
úplnou profesní kvalifikaci a složit maturitní 
zkoušku. Ale nebude to jednoduché, protože 

profesní kvalifikace pokrývají pouze odbor-
nou část, kromě ní by musel člověk složit také 
společnou část maturity. Na druhé straně by 
to mohla být příležitost pro školy, aby takové 
lidi začaly připravovat k maturitě ze všeobec-
ně vzdělávacích předmětů. Je ale jasné, že 
praktická využitelnost tohoto postupu je dost 
malá. V NSK jsou primární profesní kvalifika-
ce a možnost získat výuční list či maturitu je 
vlastně sekundární efekt.

Pokračování na str. 2

CHCEME NAVLÉKNOUT NA 
NITKU VŠECHNY TŘI KORÁLKY

Jak se určí, kolik kvalifikací je vlastně 
potřeba?

Národní soustava kvalifikací (NSK) by měla 
obsahovat tolik kvalifikací, kolik zaměstna-
vatelé identifikují, že je na trhu práce po-
třeba. Do konce projektu Národní soustava 

kvalifikací 2 (NSK2) 
v  roce 2015 by 
mělo být k  dispo-
zici 1 150 kvalifi-
kací, které budou 
tvořit základní re-
gistr. Jenže tím to 
zdaleka nekončí. 
Trh práce se mění, 
a  proto bude nut-
né standardy v ur-
čitých intervalech 
revidovat. 
To budou posuzo-
vat zaměstnavatel-

ské svazy, které musí také rozhodnout, jestli 
je třeba vytvořit další kvalifikace, nebo bude 
spíš nutné revidovat standardy, které v Ná-
rodní soustavě kvalifikací vznikaly jako prv-
ní. Z toho je vidět, že jde o otevřený systém, 
který budou nejvíc ovlivňovat zaměstnava-
telé. Ti dosud velmi často kritizovali školy 
a říkali: „Co to ty žáky učíte?“ Ale v režimu 
NSK to už nebude možné, protože to jsou 
právě oni, kdo zásadně ovlivňují podobu 
standardů. Národní soustava kvalifikací 
tak odráží přesně to, co si zaměstnavatelé 
objednávají.

Každá kvalifikace je popsána prostřednic-
tvím standardů, jejichž existence umožňu-
je, aby lidé mohli získat certifikát o tom, co 
umí, aniž by museli chodit do školy. Stačí, 
když z profesní kvalifikace složí zkoušku, 
jejíž obsah je dán standardy.

V prvních letech práce na NSK se vy-
tvářely hlavně standardy pro dílčí (dnes 
profesní) kvalifikace na úrovni učebních 
oborů. Na čem se pracuje v rámci pro-
jektu NSK2?

Současný projekt má doplnit všechny kva-
lifikace, které se týkají vyučení, a  vytvořit 
všechny profesní kvalifikace na maturitní 
úrovni – tedy v rámci EQF jde o úrovně 2, 3 
a 4. V případě, že je poptávka, tak vytváří-
me i kvalifikace vyšších úrovní, např. vznikla 
kvalifikace Auditor nebo Lektor, které mají 
úroveň VOŠ.

KDE JSOU INFORMACE O NSK 
A PROFESNÍCH KVALIFIKACÍCH
Oficiální registr NSK na adrese:  
www.narodni-kvalifikace.cz
Registr je určen hlavně odborné 
veřejnosti:
•	pracovníkům vzdělávacích 

organizací,
•	organizacím, které se chtějí stát 

autorizovanou osobou,
•	poradcům, kteří chtějí získat přehled.

Webové stránky:  
www.vzdelavaniaprace.cz
Jsou určeny laické veřejnosti:
•	lidem, kteří se chtějí vzdělávat,
•	zájemcům o přezkoušení,
•	zájemcům o zaměstnání.

Web poskytuje informace o  kurzech, 
o tom, kde se konají zkoušky a o zaměst-
navatelích, kteří mohou pracovníka s da-
nou kvalifikací potřebovat.
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NSK však představuje zásadní bonusy 
i pro zaměstnavatele. Jednak je to trans-
parentnost – předloží-li uchazeč o  práci 
osvědčení o kvalifikaci NSK, zaměstnavatel 
podle standardu kvalifikace přesně uvidí, 
co všechno držitel kvalifikace musel proká-
zat u zkoušky.
Za druhé jsou to odborné záruky – stan-
dardy jednotlivých kvalifikací nevznikly 
na žádném úřadu, ale vytvořili je odbor-
níci z  praxe, kolegové z  branže, pověření 
k tomu od zástupců zaměstnavatelů.
Za třetí je to příležitost k celkovému zkvalit-
nění pracovníků v dané oblasti – začnou-li 
zaměstnavatelé od zaměstnanců vyžadovat 

Nedávno uplynulo pět let od chvíle, kdy 
první zájemce složil zkoušku z  profesní 
(tehdy dílčí) kvalifikace. Umožnil to vznik 
Národní soustavy kvalifikací. Zpočátku 
byla tvorba Národní soustavy kvalifikací 
(NSK) frontálně směřována k  tomu, aby 
nabízela paralelní cestu k  získání úplné 
kvalifikace, tedy kvalifikace rovnocenné 
s absolvováním oboru počátečního vzdě-
lávání. Nejprve se jednalo vesměs o obory 
vzdělání s výučním listem. Vznikly tak sys-
témové základy NSK.

Mezitím začala být budována síť sekto-
rových rad složených z  reprezentantů 
zaměstnavatelů, jejichž smyslem je iden-
tifikovat a  popsat kvalifikace skutečně 
žádané trhem práce a  zaštítit je autoritou 
respektovanou jednotlivými firmami. Do 
popředí se tak jako hlavní cíl dostala ma-
ximální uplatnitelnost jednotlivých pro-
fesních kvalifikací. To upozadilo vytváření 
ucelených sestav pro úplné kvalifikace 
a naopak vedlo k rozvoji NSK v oblastech, 
pro které nepřipravuje počáteční vzdělávání 
a kde dosud neexistovaly žádné celostátně 
uznávané kvalifikace. Jestliže zpočátku se 
NSK uplatňovala především v oblasti služeb, 
v posledním období došlo k silnému nárůstu 
profesních kvalifikací pro průmysl. NSK se tak 
postupně rozšířila prakticky do všech sektorů 
národního hospodářství.  
Důležitým momentem ve vývoji NSK bylo 
přijetí novely zákona č. 179/2006 Sb. 

Ta od dubna 2012 mimo jiné změnila 
název dílčí kvalifikace, který jí navozoval 
určitou „malost, neúplnost“ (i když byla 
plnohodnotná pro trh práce). Nový název 
– profesní kvalifikace – mnohem lépe 
odpovídá jejímu poslání.

NSK se uplatňuje různými 
způsoby
Významným krokem bylo vydání vyhláš-
ky MŠMT č. 176/2009, která stanovuje, že 
existuje-li v určité oblasti profesní kvalifikace, 

bude akreditován jen rekvalifikační kurz za-
končený zkouškou z této kvalifikace. To při-
neslo další aspekt ovlivňující přístup k pro-
fesním kvalifikacím, a  sice použitelnost při 
rekvalifikacích.
Poslední dobou se do tvorby kvalifikací promí-
tá ještě požadavek užší provázanosti mezi 
profesními kvalifikacemi a živnostmi.
Uplatňování Národní soustavy kvalifikací 
se tak rozbíhá více směry. Když se podívá-
me na pořadí profesních kvalifikací podle 
počtu zkoušek, vidíme, že v první dvacít-
ce jsou rozprostřeny jak kvalifikace tvořící 
„skládačky“ umožňující získat výuční list, 
tak kvalifikace v oblastech, pro které nepři-
pravuje počáteční vzdělávání. 
Nedá se tedy říci, že by jeden z těchto dvou 
hlavních směrů byl ve využívání NSK domi-
nantní. Stejně tak je mezi nejfrekventova-
nějšími kvalifikacemi i řada takových, k nimž 
vedou rekvalifikační kurzy.

Pokračování ze str. 1

Jaké předcházející vzdělání mají lidé, 
kteří skládají profesní kvalifikace? Jsou 
mezi nimi absolventi základních škol, 
nebo mají nějakou středoškolskou 
kvalifikaci?

Podle kvalifikovaného odhadu je mezi lidmi, 
kteří si dělají profesní kvalifikaci, výrazně víc 
těch, kteří už nějakou kvalifikaci mají. Jde 
např. o  ty, kteří nepracují ve svém oboru 
a chtějí mít certifikát o tom, co se v praxi na-
učili. Může jít také o lidi, kteří chtějí mít další 
kvalifikaci, aby mohli snadněji řešit svou si-
tuaci, kdyby byli propuštěni.

V některých případech se podařilo pro-
sadit, aby zkouška z profesní kvalifikace 
byla předpokladem pro získání koncese 
k vykonávání dané profese. Jedná se 
např. o kvalifikaci Strážný nebo Detektiv 
koncipient. To potom znamenalo strmý 
nárůst počtu vykonaných zkoušek. Je 
tu vstřícnost k využití standardů NSK 
v těchto případech?

Myslím, že je logické, aby byl systém pro-
fesních kvalifikací využit v  případech, kdy 
se mění koncesní podmínky živností. Také 
existuje celá řada profesí, které nemají 
svůj vlastní otisk v počátečním vzdělávání, 
nevede k nim žádná škola – např. horský 
vůdce nebo potápěč. Přitom je zcela evi-
dentní, že to nemůže dělat kdokoli. Rádi 
bychom přesvědčili zodpovědné pracovní-
ky, že nemá smysl stále znovu vymýšlet, 
jak lidi v dané kvalifikaci zkoušet, když už 
existuje ověřený systém, na němž se přímo 
podílejí zaměstnavatelé. Takhle se to po-
vedlo např. u rekvalifikací. Vzniklo pravidlo, 
že pokud v daném oboru existuje profesní 
kvalifikace, musí být obsah rekvalifikační-
ho kurzu v  souladu se standardy – jinak 
takový kurz nedostane akreditaci. Člověk, 
který se rekvalifikuje, pak po absolvování 
kurzu složí zkoušku z  profesní kvalifikace 
a  získá certifikát, který budou zaměstna-
vatelé opravdu uznávat.

Zpočátku nebyla informovanost o NSK 
dostatečná. Napraví to informační kam-
paň, která v současnosti probíhá?

Kampaň je potřeba v  tuhle chvíli vést cíle-
ně. Nemáme ještě popsány standardy úplně 
všech kvalifikací, takže kdyby měla „kober-
cový“ charakter, nemusela by být smyslupl-
ná. V  každém případě by o  této možnosti 
měli vědět lidé na úřadu práce. Až bude 
těch kvalifikací ještě o trochu víc, tak v tom 
okamžiku by se měla o NSK dozvídat veřej-
nost masivně. Zájemcům o nové kvalifikace 
bych přesto chtěl doporučit stránky www.
vzdelavaniaprace.cz. Na nich se snažíme 
navléknout na nitku všechny tři korálky – 
člověk tu najde poptávku od zaměstnavate-
lů, informace, co by musel umět, aby danou 
práci mohl vykonávat, údaje, kde ho mohou 
na zkoušku připravit a u koho ji může složit. 
Toto navlékání odzadu, tedy od zaměstnání, 
je právě odlišnost Národní soustavy kvalifi-
kací od počátečního vzdělání.

Ptala se Zoja Franklová

VÍCE NEŽ 60 000 LIDÍ ZÍSKALO 
NOVOU KVALIFIKACI DÍKY NSK

NSK je příležitostí pro občany, 
zaměstnavatele, vzdělavatele 
i ministerstva
Je tedy zřejmé, že NSK je dnes už multi-
funkční soustavou, kde profesní kvalifika-
ce mají různé role a slouží různým cílovým 
skupinám. Přitom všechny tyto role jsou 
relevantní, i když ne vždy úplně slučitelné. 
V  souvislosti s  touto multifunkčností se 
ukazuje velmi široká paleta potenciálních 
přínosů pro různé cílové skupiny. NSK sa-
mozřejmě slouží především občanům. 
Pro každého je příležitostí získat po úspěš-
ném složení zkoušky, bez nutnosti školní 
docházky, celostátně platnou kvalifikaci. 

osvědčení o kvalifikaci NSK, zvýší se kvali-
fikovanost pracovníků v dané oblasti a za-
městnavatelé si budou moci vybírat z kva-
litnější nabídky pracovníků.
Vzdělavatelé se mohou stát autorizovanými 
osobami a  realizovat kurzy vedoucí k  pro-
fesním kvalifikacím. S  touto svou nabídkou 
se mohou ucházet i  o  realizaci rekvalifikací 
vyhlašovaných a placených Úřadem práce.
Speciálně školám pak NSK tímto otevírá 
vstup do dalšího vzdělávání, cestu k trans-
formaci do univerzální vzdělávací instituce, 
což není při dlouhodobém trendu vývoje 
populace vůbec zanedbatelné. Současně 
to lze využít i v rámci marketingu pro počá-
teční vzdělávání („děláme další vzdělávání 
podle požadavků trhu práce a  umíme to 
promítnout i do počátečního vzdělávání“).
Příjemný efekt přináší NSK a  zákon 
č.  179/2006 i  ministerstvům. Mohou si 
totiž velmi zjednodušit přípravu právních 
předpisů zaměřených na odborné způso-
bilosti a jiné kvalifikační požadavky na růz-
né činnosti, které se rozhodnou ve svých 
rezortech regulovat. Stačí se v příslušném 
předpisu jen odvolat na zákon č. 179/2006 
a  na standard vytvořený v  NSK. To nejen 
zjednoduší příslušný právní předpis, ale 
v případě potřeby změny obsahu kvalifika-
ce ani není nutné předpis novelizovat, stačí 
jen zrevidovat standard. Ministerstvo si pak 
jako autorizující orgán může obsah stan-
dardu detailně ohlídat.

Zorka Husová a Jiří Strádal

Vytvořené profesní kvalifikace (PK) podle Evropského rámce kvalifikací 

40 PK úrovně 2:  
Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem – obory vzdělání kategorie E
309 PK úrovně 3:  
Střední odborné vzdělání s výučním listem – obory kategorie H
48 PK úrovně 4: 
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou – obory vzdělání kategorie K, L, M 
5 PK úrovně 5: 
Programy krátkého cyklu
8 PK úrovně 6: 
Bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)
7 PK úrovně 7: 
Magisterský studijní program

Počet zkoušek z PK dle toho, zda k nim vede počáteční vzdělávání  
a zda lze na jejich základě dosáhnout výučního listu

Četnost profesních kvalifikací podle jednotlivých rezortů

Počet přezkoušených z profesních kvalifikací
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Jaké mají autorizované osoby zkušenos-
ti se zkoušením zájemců z  profesních 
kvalifikací? To jsme zjišťovali na školách 
a  v  dalších organizacích, které se věnují 
vzdělávání.

Nejvíc zkoušek mají strážní
Zkoušení zájemců o  profesní kvalifika-
ce se Soukromá střední odborná škola 
v Hranicích věnuje už několik let. Vzdělá-
vání dospělých je tu považováno za velmi 
perspektivní možnost rozšíření působnos-
ti. Také proto škola buduje nové vzdělá-
vací centrum, které bude otevřeno v září 
letošního roku.

Dosud největší zájem zaznamenala škola 
o profesní kvalifikaci Strážný. Je to proto, 
že živnostenský zákon strážným uložil do-
plnit si kvalifikaci do konce července 2012. 
Podle Ivy Voldánové, která má profesní 
kvalifikace ve škole na starosti, do té doby 
zkoušeli 20–30 zájemců měsíčně. Ve druhé 
polovině loňského roku ale zájem přirozeně 
opadl. Náročnost této zkoušky je na úrovni 
2 (odpovídá méně náročným učebním obo-
rům kategorie E) a úspěšnost zkoušených 
byla téměř stoprocentní. Ti, kteří neuspěli, 
to obvykle zkoušeli znovu. „Pokud se jim to 
nepodařilo, museli dát výpověď – bez dopl-
nění kvalifikace už nemohou profesi stráž-
ného vykonávat,“ upřesnila Iva Voldánová.
Jiná situace je u  kvalifikace Průvodce 
cestovního ruchu, která odpovídá matu-
ritní úrovni. Zájemci musí napřed připravit 
teoretickou práci a  složit všeobecný test 
z historie, zeměpisu a kultury. Pokud nemají 
státnici, konají také jazykovou zkoušku. Při 
praktické zkoušce provádí zkoušený tzv. 
„výklad po trase“ v určité lokalitě a hodno-
titel posuzuje jeho správnost i zajímavost.
Od roku 2013 si škola zajistila řadu nových 
autorizací pro kvalifikace, jako je Detektiv-
-koncipient, Ubytování v soukromí, Fotore-
portér, Sportovní masáž, Evidence zásob 
zboží a  materiálu a  Skladník. Dosud je to 
novinka a tomu odpovídá zatím i menší zá-
jem. Větší efekt ale škola očekává od dal-
ších dvou kvalifikací – Asistent/Asistentka 
a Personalista/Personalistka. 

V  tomto případě bude škola spolupracovat 
se vzdělávacími institucemi, které si pro tyto 
kvalifikace akreditovaly rekvalifikační kurzy. 
„Naše škola pak bude absolventy těchto re-
kvalifikací zkoušet,“ vysvětluje Iva Voldánová.

U Horské služby je o zkoušky 
z profesních kvalifikací velký 
zájem
Horská služba se stala autorizovanou oso-
bou pro takové kvalifikace, jako je Člen 
horské služby, Horský průvodce, Pso-
vod, Záchranář, Instruktor nebo Cvičitel 
horské služby. „Složení zkoušky se stalo 
podmínkou hlavně pro ty, kteří se chtějí stát 

členy Horské služby,“ vysvětluje Mgr. Jiří 
Brožek, který má profesní kvalifikace na sta-
rost. Zkoušky z těchto kvalifikací jsou u Hor-
ské služby nutností, protože k nim nevede 
žádné odpovídající školní vzdělání.
Stávající členové už většinou nějaké zkouš-
ky složili, i když to nebylo podle standardů 
NSK. „Nenutíme je ale, aby si po letech 
u Horské služby dělali nové zkoušky.“ Pro-
fesní kvalifikace má přesto podle Brožka 
větší vážnost. „Kritéria si už neurčujeme 
sami, ale jsou stanovena zvenku. Je to tedy 
věrohodné vzdělání, ne něco, co bychom si 
tady organizovali pod pokličkou. Jediné, co 
komplikuje situaci, je obrovské papírování, 
to nás zatěžuje,“ dodává Jiří Brožek.

Některé zkoušky jsou velmi drahé
Integrovaná střední škola Cheb má auto-
rizaci na více než 30 profesních kvalifika-
cí z  různých oblastí a  loni uskutečnila cca 
20 zkoušek, většinou z  oblasti stravování 
a  služeb. Podle vedoucího centra celoži-
votního vzdělávání Ing. Petra Adamce je 
provádění zkoušek z  profesních kvalifika-
cí spojeno s  řadou potíží. „Zatím je velmi 
malá informovanost o tom, že si lidé mo-
hou složit zkoušku z  profesní kvalifikace 
a k čemu by jim to mohlo být. Problém je 
i  to, že zkoušky z  technických kvalifikací 
jsou spojeny s  velkými náklady,“ říká Ing. 
Adamec.
Letos bude ISŠ v  Chebu „dodavatelem“ 
zkoušek pro různé firmy, které získaly akre-

ditaci na rekvalifikační kurzy. „Znamená to, 
že zkoušek bude víc a bude to pro nás také 
do určité míry ekonomicky přínosné. Máme 
ale strach, aby nevznikl rozpor mezi tím, co 
se budou účastníci kurzu učit, a tím, z čeho 
je budeme zkoušet. Akreditaci rekvalifikač-
ních kurzů totiž uděluje MŠMT, ale autorizo-
vané osoby schvalují rezortní ministerstva. 
Ing. Adamec vidí i další problémy. „Myslím, 
že je mezi standardy profesních kvalifika-
cí dost velká disproporce. Některé jsou 
velmi úzké a  jiné neúměrně široké. Třeba 
u zedníka je stanoven rozsah 10–14 hodin 
a během nich by měl zájemce v podstatě 
postavit rodinný dům – což je samozřej-
mě jak časově, tak materiálně a technicky 
nemožné.“

Hospodářská komora ČR  
je největší autorizovanou osobou
Hospodářská komora má autorizaci ke 
zkoušení pro cca 70 kvalifikací a je tak nej-
větší autorizovanou osobou v ČR. Profesní 
kvalifikace zkouší vždy zástupce zaměstna-
vatelů, případně odborný učitel školy, kde 
se daný obor vyučuje. „Zkoušky probíhají 
převážně za reálného provozu a podle po-
žadavků hodnoticího standardu dané PK,“ 
upřesňuje projektová manažerka Ing. Mar-
tina Krutinová. Nejčastěji se podle ní zkouš-
ky stále skládají v kvalifikaci Strážný, přes-
tože 1. 8. 2012 skončil termín, dokdy si 
lidé museli kvalifikaci doplnit. „Po 1. srpnu 
2012 sice zájem významně poklesl, nicmé-
ně vzhledem k  tomu, že je v  tomto oboru 
vysoká fluktuace a na českém trhu je velký 
počet pracovních míst na pozici strážný, 
zájem o tuto zkoušku stále přetrvává.
Kromě toho je velký zájem o zkoušky ko-
miníků, a to zejména z profesní kvalifikace 
Revizní technik spalinových cest a Kontrola 
a čištění spalinových cest. Dále je značný 
zájem o profesní kvalifikace Úklidový pra-
covník administrativních ploch, o  kvali-
fikace gastronomické a  také o  kvalifikace 
Pokladní nebo Prodavač. Finanční přínos 
ze zkoušek není podle Ing. Krutinové pro 
HK ČR prioritou, jedná se totiž zejména 
o  plnění veřejně prospěšných úkolů, za 
jejichž účelem byla Komora zřízena, a  to 
je pomoc podnikatelům, konkrétně zájem 
o fungující trh práce a zajištění kvalifikova-
ných lidí. „Nicméně se samozřejmě snaží-
me ceny zkoušek stanovovat s  ohledem 
na náklady,“ dodává Ing. Krutinová.

Zoja Franklová
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