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Principy ECVET
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) usnadňuje 
vzdělávaným osobám shromažďování, uznávání a přenos výsledků učení se 
zřetelem k získání určité kvalifikace. 
Principy: 
• Výsledky učení jsou definovány pomocí znalostí, dovedností a míry samostatnosti  

a zodpovědnosti stážisty.
• Z výsledků učení se vytvářejí jednotky výsledků učení (JVU), které tvoří 

smysluplný celek.
• Výsledky učení jsou partnerem hodnoceny, vysílající organizace toto hodnocení 

přijme, validuje a uzná.
• Kredit v rámci partnerství znamená, že hostitelská organizace výsledky učení 

správně ohodnotí a škola žáka vhodně odborně připraví. 
(Kreditem se nerozumí bodové ohodnocení získaných výsledků učení, ale 
přidaná hodnota mobility - získaná dovednost, znalost či kompetence).
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Výhody ECVET
Výhody ECVET:

• Umožňuje postupné shromažďování jednotek výsledků učení (JVU) 
a vytváření kvalifikace, transparentní hodnocení osvojených výsledků 
učení osobou z přijímající organizace, uznání JVU získané v zahraničí.

• Podporuje flexibilní a individualizoavné vzdělávací cesty jednotlivců.
• Usnadňuje modulární vzdělávání  a shromažďování jednotek za  účelem 

skloubení práce a studia.
• Poskytuje dokumenty dokazující zaměstnavatelům získané JVU.
• Umožňuje lepší komunikaci a porozumění v oblasti mezinárodních mobilit, 

protože má přesně dohodnutý odborný obsah stáží, a vytvoření 
důvěryhodnějšího partnerství.

• Poskytuje transparentní, zahraničními partnery odsouhlasené 
a ohodnocené výsledky učení, které jsou vstupenkou na evropský 
pracovní trh.

• Specifikuje vztah výsledků vzdělávání ke konkrétní kvalifikaci.
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Využití  principů 
ECVET

V České republice nejčastěji při mezinárodních mobilitách v programu 
Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava.
Možnosti dalšího využití: 
• Zajištění praktického vyučování na pracovištích firem - ve smyslu 

zpřesnění nebo aktualizace obsahu odborného výcviku nebo odborné 
praxe v souladu s trendy ve vývoji a požadavky zaměstnavatelů. 

• Formulování výsledků učení a vytváření JVU v rámci jednotlivých 
odborných předmětů ve školních vzdělávacích programech.

• Vzájemné uznávání výsledků učení (přestup studentů mezi školami).
• Uznávání informálního a neformálního učení získaného mimo školu 

(především pro vzdělávání dospělých).

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en, 
www.nuv.cz/projekty/ecvet
http://www.naerasmusplus.cz/
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Jak aplikovat
ECVET v projektech Erasmus+

Hlavní kroky:  

• Dohoda vysílající školy a přijímající organizace o  odborném obsahu stáží 
(mobility) a vytvoření jednotky výsledků učení  (viz. prezentace Jednotka 
výsledků učení).

• Spolupráce a důvěra zúčastněných stran formulovaná do Memoranda 
o porozumění, Smlouvy o učení.

• Hodnocení výsledků učení přijímající organizací a vytvoření hodnotícího 
formuláře.

• Validace a uznání výsledků učení stážisty vysílající organizací.

Výše uvedené principy je třeba konkrétně zpracovat a popsat 
v žádosti o grant. 
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Memorandum o porozumění 
Memorandum of Understanding

• Slouží k potvrzení vzájemné spolupráce organizací, které se podílejí na 
uskutečnění mobility v odborném vzdělávání, tj. na odborném vzdělávání 
probíhajícím jinde než v mateřské (vysílající) organizaci. Memorandum 
uzavírají nejméně dvě organizace, a to vysílající organizace a přijímající 
organizace. V rámci tohoto memoranda o porozumění partnerské 
organizace vzájemně přijímají svá příslušná kritéria a postupy pro kontrolu 
kvality, hodnocení, ověřování a uznávání znalostí, dovedností a kompetencí 
za účelem převodu kreditu.

• Návrh Memoranda o porozumění vypracovává vysílající organizace v 
návaznosti na výsledky svého jednání s přijímající organizací. Návrh 
memoranda pak zašle ke stanovisku přijímající organizaci (popř. dalším 
zúčastněným organizacím) a po obdržení stanoviska či stanovisek podepíší 
konečnou verzi memoranda statutární zástupci všech organizací.

• Forma: standardizovaný formulář  v jazyce srozumitelném všem 
zúčastněným organizacím.

Detailní informace najdete na: ww.dzs.cz , www.dzs.cz/cz/ecvet/webinare
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Smlouva o učení
Learning Agreement

• Je to třístranná smlouva uzavíraná mezi vysílající organizací, přijímající organizací 
a účastníkem mobility, která specifikuje konkrétní podmínky a obsah jednotlivých 
stáží/mobilit. 

• Cílem smlouvy je zaručit transparentní a efektivní přípravu mobility a zajistit, aby 
student předem věděl, co bude obsahem jeho odborné praxe.  Její součástí jsou 
výsledky učení, které má student získat během praxe  a popis toho, jak budou tyto 
výsledky hodnoceny a uznány .  

• Dokument obvykle vypracovává vysílající organizace. Podepisují ji statutární 
zástupce vysílající organizace, statutární zástupce přijímající organizace a 
účastník mobility, popř. při jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce, a to před 
uskutečněním mobility. 

• Přílohou tohoto dokumentu bývá zpracovaná jednotka výsledků učení určená pro 
konkrétního stážistu.

• Forma: standardizovaný formulář v jazyce srozumitelném všem třem stranám, a to 
pro každého účastníka mobility.

• Detailní informace najdete na: www.dzs.cz , www.dzs.cz/cz/ecvet/webinare
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Principy hodnocení 
výsledků učení stáží

• Provádí zástupce přijímající organizace v zahraničí na závěr stáže/mobility 
(nikoliv doprovodná osoba).

• Hodnotí stážistu na základě předem domluvených hodnoticích úkolů a kritérií 
stanovených v hodnoticím záznamu (personal transcript). 

• Hodnoticí záznam je přílohou Jednotky výsledků učení a slouží jako podklad 
pro uznání stáže/mobility.

Aktuální šablonu hodnoticího záznamu naleznete na: 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/dokumenty-8/
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Certifikace
Europass-mobility

• K certifikaci praxe se využívá obvykle u mezinárodních mobilit formulářů 
Europass mobility (případně jiných certifikátů).    

• Europass mobility kromě základních dat o praxi obsahuje absolvované 
výsledky učení a hodnocení žáka/studenta. 

• Navíc je zde prostor pro uvedení dalších získaných dovedností  
(komunikační, organizační, jazykové, počítačové).    

• Je mezinárodně uznávaným dokladem o absolvované stáži. 
• Europass mobilita má od roku 2018 nový zjednodušený formulář. 
• Postup pro jeho vydávání zůstává stejný.

• Detailní informace najdete na: http://www.europass.cz/mobilita/
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Validace
• validace - znamená formální převzetí (kontrolu) výsledků 

hodnocení které provádí vysílající organizace

• Výsledkem není další dokument

Znovu nepřezkušujeme
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Uznávání výsledků učení
• Uznání výsledků učení (VU) provádí vysílající organizace obvykle 

formou klasifikace žáka/studenta

• Na základě osobního záznamu (popř. Europassu-mobility) vysílající 
organizace žákovi osvojené výsledky učení uzná: 

 udělením známky v souvisejících předmětech – odborné předměty, 
odborná či učební praxe, odborný výcvik, ale i cizí jazyk; 

 uznáním praxe místo části studijních povinností předmětu v míře 
dohodnuté ve skupině zainteresovaných učitelů; 

 započtením mobility místo praktické části předmětu apod.

Při aplikaci ECVET je uznání výrazem důvěry vysílající organizace 
k přijímající organizaci.

Výsledky učení mohou být později uznány na základě Europassu
mobility či certifikátu zahraniční firmy i budoucími zaměstnavateli 
absolventa. 
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Materiály

K dispozici na: 
http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-

vzdelavani-ecvet/webinare/

• Webináře

„Jak na jednotku výsledků učení“

Doporučení k tvorbě jednotky výsledků učení

„Memorandum of Understanding“

Jak správně vyplnit dokument Memorandum o porozumění 

„Learning Agreement“

Jak správně vyplnit dokument Smlouva o učení
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Materiály
• Brožury, příručky K dispozici na: 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-
ecvet/dokumenty-8/

Jak hodnotit, validovat a uznávat výsledky 
učení

FAQ

Často kladené 
otázky a odpovědi k 
využití ECVET 
v mezinárodních 
projektech 
Erasmus+.

Cílem této příručky je usnadnit 
realizátorům projektů mobility, 
kteří ve svých projektech vytvářejí
a používají jednotky výsledků učení,
proceduru hodnocení, validace
a uznávání výsledků učení.
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Děkujeme 
za pozornost
https://www.dzs.cz/cz/ecvet/

https://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-
systemy-vzdelavani-ecvet/

ecvet@dzs.cz
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