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Výstupní kompetenční model eCOTOOL 

Výstupní kompetenční model eCOTOOL jednak uvádí uživatele do fungování našeho online 
nástroje pro tvorbu Europass – dodatků k osvědčení (E-DO), jednak se také zabývá 
problematikou tvorby struktur dovedností a kompetencí pro určitou oblast odbornosti. Před 
začátkem práce s online nástrojem si prosím pozorně přečtěte následující tabulku. Pro 
zodpovězení otázek v dotazníku je důležité prostudovat také ostatní části tohoto 
dokumentu, v nichž je vysvětleno, jak rozšiřovat kompetenční struktury v E-DO o další 
informace. Cílem je usnadnit Vaši práci při vyplňování Sekce 3 dokumentů Europass-dodatek 
k osvědčení. 

Základní pojmy pro porozumění kompetenčnímu modelu eCOTOOL 

 

Schopnost znamená, že člověk je schopen něco činit. Schopnosti jsou popisovány pomocí 
schopnostních položka. Schopnosti zahrnují demonstrované znalosti, dovednosti a 
kompetence. 

Schopnostní položka je stručná deskriptivní teze, jež definuje obsah schopnosti. V případě 
Europass-dodatku k osvědčení se jedná o věty, jež se nacházejí v sekci „Profil dovedností a 
kompetencí“ a začínají akčními slovesy. Věty zde obvykle fungují jako dokončení fráze 
„Držitel osvědčení je schopen…“. Jsou to právě schopnostní položky, jež tvoří obsah Sekce 3 
při tvorbě nových E-DO prostřednictvím online nástroje. 

Při tvorbě E-DO není zvykem schopnostní položky dále kategorizovat či třídit. Porozumění 
následujícím pojmům Vám však může pomoci formulovat vhodné druhy schopnostních 
položek za použití náležitých akčních sloves. 

Znalosti mohou být demonstrovány zodpovězením otázek či podstoupením jiného typu 
teoretického přezkoušení, ale také prokázány v praxi.  Akční slovesa pro ty schopnostní 
položky, jež mají charakter znalostí, zahrnují slova jako „uvést“, „vysvětlit“ či „zvolit“. 

Dovednosti bývají prakticky demostrovány za pomoci vhodných nástrojů či zařízení. Akčních 
sloves pro schopnostní položky, jež mají charakter dovedností, je v zásadě neomezené 
množství a obvykle se odvíjejí od popisu konkrétní dovednosti. 

Kompetence spočívají ve výběru a kombinaci znalostí a dovedností k provedení činnosti 
v kontextu dané praktické situace. Akční slovesa pro schopnostní položky, jež mají charakter 
kompetencí, často implikují vyšší míru zodpovědnosti, autonomie či autority oproti prostým 
dovednostem: jsou to slova jako „ovládat“, „dohlížet“, „konstruovat“, „organizovat“, „vést“, 
„diagnostikovat“. 

Zpracování schopnostní položky – Formulář  A 

Formulář A (viz níže) umožňuje zaznamenat rozhodující informace, jež definují určitou 
schopnost, a to jednak oddělením použitého akčního slovesa od zbytku schopnostní položky, 
jednak klasifikací dané položky coby znalosti, dovednosti nebo kompetence. Tyto informace 
napomáhají pojmové a strukturální orientaci při tvorbě kompetenčních formulací a jdou tak 
ovšem nad rámec bezprostředních požadavků dokumentů E-DO i našeho online nástroje pro 
tvorbu těchto dokumentů. 
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Formulář A zmiňuje autora či autoritu – jedná se o zaznamenání osoby či tělesa garantujících 
definici dané schopnostní položky. 

Definovaným schopnostem lze v případě potřeby také přiřazovat úrovně. V současnosti 
máme k dispozici množství více či méně relevantních rámců a schémat, jež definují stupnice 
úrovní dosažených schopností. Formulář A tak pro určení úrovně dané schopnostní položky 
nabízí několik volných řádků, jež umožňují záznam příslušných úrovní v různých systémech 
hodnocení. Nejčastěji používanými systémy jsou Mezinárodní standardní klasifikace 
vzdělávání – ISCED (UNESCO) a jednotlivé národní rámce či soustavy, jež jsou následně 
přiřazovány k Evropskému rámci kvalifikací – EQF. Využívá se rovněž řada sektorových, 
profesních či oborových rámců a standardů s vlastní škálou úrovní. Nemáte-li přesto žádné 
z existujících úrovňových schémat k dispozici, můžete použít následující stupnici úrovní 
eCOTOOL. 

 

eCOTOOL úrovně: 

 

 Úroveň 1: Schopnosti na úrovni 1 zahrnují základní všeobecné znalosti a dovednosti, 
stejně jako způsobilost vykonávat jednoduché, nespecializované úkoly pod 
dohledem. [odpovídá EQF 1, 2] 

 Úroveň 2: Schopnosti na úrovni 2 zahrnují sektorově specifické teoretické a praktické 
znalosti a dovednosti, stejně jako způsobilost plnit úkoly na základě přímých instrukcí. 
[EQF 3, 4] 

 Úroveň 3: Schopnosti na úrovni 3 zahrnují širší teoretické a praktické znalosti a 
dovednosti, jakož i způsobilost aplikovat znalosti a dovednosti při hledání strategií 
pro řešení jasně definovaných abstraktních či konkrétních problémů. [EQF 5] 

 Úroveň 4: Schopnosti na úrovni 4 zahrnují detailní teoretické a praktické znalosti, 
dovednosti a kompetence, do jisté míry reflektující nejaktuálnější vývoj v oboru. [EQF 
6] 

 Úroveň 5: Schopnosti na úrovni 5 jsou vysoce specializované, samostatně rozvíjené 
teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence, jakož i schopnost kritické 
analýzy, hodnocení a syntézy nových a komplexní myšlenek na základě původního 
výzkumu. [EQF 7, 8] 

 

Použití některé ze škál předdefinovaných úrovní je obvyklé a dostačující. Pro případ potřeby 
či přání definovat vlastní úrovně na základě vlastních kritérií však nabízíme příslušný 
Formulář C (včetně dalšího vysvětlení v příloze). 

Rovněž kategorizace schopnostních položek se nemusí orientovat výhradně podle schématu 
znalosti-dovednosti-kompetence. V případě potřeby lze použít například kategorizaci podle 
průmyslových, sektorových či odvětvových kódů, podle soustavy povolání nebo klasifikace 
specifické pro konkrétní organizaci, atd. Použít lze libovolný počet klasifikačních systémů a 
jim příslušných termínů. V ilustračních formulářích níže se tak můžete setkat 
s kategorizačními systémy, jež ve Vaší vlastní praxi nemusejí být používány – jedná se pouze 
o příklady. 
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Formulář A v neposlední řadě nabízí také užitečnou možnost plně popsat způsob využití 
dané schopnostní položky v praxi. 

 

Strukturování informací – Formulář B 

Formulář B (viz níže) umožňuje dělit širší schopnostní položky na jejich úžeji definované 
konstitutivní části. Propojení schopnostních položek z Formuláře A s jejich komponentními 
(užšími) položkami ve Formuláři B je možné organizovat pomocí vlastních identifikačních 
kódů, které přiřadíte použitým kompetenčním formulacím. Označení všech schopnostních 
položek a jejich užších komponent odpovídajícími unikátními id kódy je užitečné zejména při 
počítačovém zpracování takto vytvořených struktur.  

Jak jsme již naznačili, Formulář B dělí danou (širší) schopnostní položku, definovanou pomocí 
stručné deskriptivní teze a jedinečného identifikačního kódu, na její (užší) komponentní 
schopnostní položky (rovněž krátký popis a identifikační kód). Pokud je určitá úzká 
komponentní položka pro širší schopnostní položku nutná (mandatorní), jak je uvedeno 
v příkladu níže, formulář umožňuje toto zaznamenat pomocí “N” (necessary) v posledním 
sloupci. Pokud je naopak určitá úžeji definovaná komponentní položka v celku širší 
schopnostní položky volitelná či představuje jednu z více alternativ, uvádíme v tomto sloupci 
“O” (optional). Jakoukoliv schopnostní definici lze dělit na její užší komponenty za 
předpokladu, že tyto užší schopnosti mohou být reálně prohlášeny, doloženy, vyžadovány, 
vyučovány a ohodnoceny jako takové, tj. samostatně.  

 

Doporučení 

 

Navrhujete-li definici schopnosti (ať už širší či užší), věnujte pozornost tomu, zda je vaše 
definice použitelná: 

- jako individuální prohlášení (jedinec může reálně prohlásit a doložit, že touto 
schopností disponuje); 

- jako požadavek na pracovní činnost či výkon (je možno reálně zhodnotit, zda jedinec 
touto schopností disponuje); 

- jako výsledek učení (tuto schopnost lze reálně vyučovat či trénovat). 

Výčet kroků, jež svou posloupností vedou k požadovanému výsledku (tj. úkolová analýza), je 
pro naše účely použitelný pouze v případě, že se každý krok asociuje s podstatně odlišnou 
skupinou schopností. Pokud některé dva kroky vyžadují stejné schopnosti, není třeba je 
uvádět oba. Naším cílem zde je dokumentovat schopnosti požadované pro náležitý výkon 
činnosti vedoucí k určitému výsledku nebo stavu, nikoliv sestavit procedury, jejichž 
následováním se k tomuto výsledku či stavu dopracujeme. Tyto dvě dimenze jsou 
pochopitelně ve vzájemném vztahu, je však třeba mezi nimi rozlišovat. 
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Formulář A: příklad části odborné kompetence 

Formulář A: tabulka definice schopnosti – výstupní kompetenční model eCOTOOL 

schopnostní 
položka  
(stručná teze) 

akční sloveso 
(slovesa) 

 zbytek položky 

servisovat a 
udržovat 

komponenty domácího systému zemního plynu 

klasifikace  znalost⃝, nebo dovednost⃝, nebo kompetence① 

unikátní 
identifikační kód 

GC08 

autor/autorita UK City & Guilds 

přiřazení úrovně 
(volitelné) 

schéma/rámec úrovní úroveň 

 UK NQF  2 

 EQF 3 

 eCOTOOL 2 

kategorizace 
(volitelné) 

schéma/rámec kategorizace označení 

 UK SOC2010  

(více info zde) 

5314 

 NACE 

(více info zde)  

F43.2.2 
S95.2.2 

úplný popis Zajistit dostatečné množství dostupných informací pro posouzení 
požadavků na údržbu; servisovat a udržovat příslušnou síť 
spotřebičů a systémů; zaznamenat údržbové aktivity na vhodné 
medium; diagnostikovat a opravit závady na příslušné síti měřičů a 
systémů; provést opatření k zamezení provozu nesprávných 
instalací. 

http://www.ons.gov.uk/about-statistics/classifications/current/soc2010/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
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Formulář B: příklad dělené kompetenční struktury  

V případě tohoto příkladu jsou užší, komponentní schopnostní položky již plně přítomny 
v poslední kolonce Formuláře A („úplný popis“) širší schopnostní pložky. V případě 
komplexnějšího příkladu by tomu tak nebylo. 

Formulář B: strukturování informace -  výstupní kompetenční model eCOTOOL 

schopnostní položka 
(stručná teze) 

servisovat a udržovat komponenty domácího systému zemního plynu 

unikátní 
identifikační kód 

GC08 

autor/autorita UK City & Guilds 

užší (komponentní) 
položky 

položka unikátní  
id kód 

n
u

tn
é 

/ vo
lite

ln
é

 

 zajistit dostatečné množství dostupných informací 
pro posouzení požadavků na údržbu 

GC08-S01 
 

N 

 servisovat a udržovat příslušnou síť spotřebičů a 
systémů 

GC08-S02 N 

 zaznamenat údržbové aktivity na vhodné medium GC08-S03 
 

N 

 diagnostikovat a opravit závady na příslušné síti 
měřičů a systémů 

GC08-S04 
 

N 

 provést opatření k zamezení provozu nesprávných 
instalací 

GC08-S05 N 
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Příloha (volitelná): Rozsáhlejší a komplexnější příklad včetně 
stanovení úrovní 

Tato příloha je navržena zejména pro ty uživatele, které zajímá způsob definování vlastních 
úrovní schopností. Pokud používáte některou ze stávajících hodnotících stupnic (ISCED, EQF) 
a považujete ji za dostačující, není nutné této příloze věnovat pozornost. 

Formulář C je určen pro definování úrovní schopností jedince (znalostí, dovedností a 
kompetencí) pomocí konkrétního, pro daný účel stanoveného rámce (nikoliv tedy 
všeobecně). 

Abychom se dopracovali ke stanovení vlastního rámce úrovní, je třeba začít výběrem 
nezařazené schopnosti, jejíž úroveň budeme definovat. (Tato schopnost by měla být nejprve 
zdokumentována stejně jako v předchozím příkladu, tedy pomocí Formuláře A). Ve Formuláři 
C použijeme jeden řádek pro každou z úrovní, kterou definujeme. Každé úrovni je pak 
přiřazeno celé číslo, přičemž vyšší číslo indikuje vyšší úroveň schopnosti. Úrovně mohou mít 
rovněž svá slovní označení - názvy. Nejdůležitějším aspektem vymezení úrovní je ovšem 
definování kritérií pro zařazení schopnosti na určitou úroveň.  

 

Formulář C : příklad definování úrovní schopnosti z oborového kvalifikačního 
standardu 

Způsob C: eCOTOOL high-level model level definition 

schopnostní položka 

(stručná teze, 
nezařazená) 

uvědomovat si morální, etické a sociálních aspekty předmětu činnosti 

unikátní 
identifikační kód 

Agri-gen-smpd-eth 

autor/autorita (na základě) UK Quality Assurance Agency for Higher Education 

úrovně definice kritérií úrovně označení 
úrovně 
(volitelné) 

číslo
 ú

ro
vvn

ě
 

 uvědomovat si existenci morálních, etických a 
sociálních aspektů předmětu činnosti 

minimální  30 

 uvědomovat si a být schopen se vyjádřit k morálním, 
etickým a sociálním aspektům předmětu činnosti 

standardní 50 

 uvědomovat si, vysvětlit a vyhodnotit morální, etické 
a sociální aspekty předmětu činnosti 

vynikající  70 
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Tento příklad využívá mírně adaptovaná data z UK QAA’s 2009 “subject benchmark 
statement” for “Agriculture, horticulture, forestry, food and consumer sciences”.  

Abychom výše uvedený příklad zasadili do perspektivy přítomného dokumentu a zároveň 
rozšířili nabídku příkladů, následuje ještě jeden Formulář A a jeden Formulář B. 

Formulář A: příklad schopnosti z oborového kvalifikačního standardu 

Část britského kvalifikační standardu, jež byla použita v předchozím příkladu, je v této 
ilustraci zasazena do Formuláře A. V ideálním případě by záznam obsahoval také úplný popis 
dané schopnostní položky, stejně jako její klasifikaci například podle zařezení oboru, jehož 
standardu je součástí. 

 

Formulář A: tabulka definice schopnosti – výstupní kompetenční model eCOTOOL 

schopnostní položka 
(stručná teze) 

akční sloveso 
(slovesa) 

zbytek položky 

uvědomovat 
si 

morální, etické a sociální aspekty předmětu 
činnosti 

klasifikace znalost①, nebo dovednost⃝, nebo kompetence⃝ 

unikátní identifikační 
kód 

Agri-gen-smpd-eth 

autor/autorita (na základě) UK Quality Assurance Agency for Higher Education 

přiřazení úrovně 
(volitelné) 

schéma/rámec úrovní úroveň 

 UK NQF  5 

 EQF 5 

 eCOTOOL 3 

kategorizace 
(volitelné) 

schéma/rámec kategorizace označení 

 (zde může být např. oborová/sektorová 
klasifikace daného standardu) 

 

úplný popis (příslušná dokumentace bohužel úplný popis neobsahuje) 

http://www.qaa.ac.uk/AssuringStandardsAndQuality/subject-guidance/Pages/Honours-degree-benchmark-statements.aspx
http://www.qaa.ac.uk/AssuringStandardsAndQuality/subject-guidance/Pages/Honours-degree-benchmark-statements.aspx
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Formulář B: příklad užší struktury schopnosti z oborového kvalifikačního 
standardu 

Příklad formulace z britského oborového kvalifikačního standardu, jenž byl použit 
v předchozích dvou formulářích, tj. schopnost „uvědomovat si morální, etické a sociální 
aspekty předmětu činnosti“, je ve skutečnosti komponentní položkou širší schopnostní 
položky „rozvíjet své profesní schopnosti na základě self-managementu“, jak je naznačeno ve 
Formuláři B níže. Všechny v něm zmíněné užší (komponentní) položky jsou v tomto případě 
označeny jako nutné („N“), ale není obtížné představit si vzdělávací kurz, či kvalifikační 
strukturu, v nichž by podobné položky figurovaly naopak jako volitelné. K zachycení celého 
kvalifikačního standardu by pak samozřejmě bylo třeba celé rozsáhlé sady našich Formulářů 
A, B a C. 

 

Formulář B: strukturování informace – výstupní kompetenční model eCOTOOL 

schopnostní 
položka 
(stručná teze) 

rozvíjet své profesní schopnosti na základě self-managementu 

unikátní 
identifikační kód 

Agri-gen-smpd 

autor (na základě) UK Quality Assurance Agency for Higher Education 

užší 
(komponentní) 
položky 

položka unikátní id 
kód 

n
u

tn
é

  

/ vo
lite

ln
é

 

 využívat kodexy profesionálního chování v oblastech 
jejich aplikovatelnosti 

Agri-gen-
smpd-cond 

N 

 uvědomovat si morální, etické a sociální aspekty 
předmětu činnosti 

Agri-gen-
smpd-eth 

N 

 převzít zodpovědnost za vlastní jednání Agri-gen-
smpd-resp 

N 

 rozpoznat a realizovat kroky k osobnostnímu, 
vzdělanostnímu a profesnímu rozvoji 

Agri-gen-
smpd-targ 

N 

 rozvíjet adaptabilní a flexibilní přístup ke studiu a práci Agri-gen-
smpd-adap 

N 

 rozvíjet svou způsobilost k sebeřízení (self-
management) a celoživotnímu učení (tj. samostatná 
práce, řízení času, organizační schopnosti) 

Agri-gen-
smpd-mol 

N 

 prokázat kompetence, chování a postoje potřebné 
v profesionálním pracovním prostředí, včetně 
iniciativy, týmových dovedností a vedoucích 
schopností 

Agri-gen-
smpd-att 

N 
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About the European project 
eCOTOOL: 
 
 
 
 
eCOTOOL focuses on: 
 

(1) the improvement of the development, exchange, and maintenance of vocational 
education and training (VET) certificates and their accessibility and transparency and  

 
(2) the increasing of the European mobility and transparency in general. 

 
To achieve these objectives eCOTOOL develops the adaptable Europass CS eco-tools based 
on the European policies Europass Certificate Supplement (CS), EQF, ECVET, and PAS 1093. 
The Europass CS eco-tools will be tested and evaluated in the agricultural sector. 
 
Finally the eCOTOOL results are submitted to the European Standardization Committees 
(CEN/TC 353) to achieve a European consensus and standard for VET competences. 
 
More information about eCOTOOL online: 
http://www.ecompetence.eu 
 
 
 
eCOTOOL Contact: 
 
Coordinator: Christian M. Stracke 
Organization: University of Duisburg-Essen 
Address:  Universitaetsstr. 9 (ICB) 
  45141 Essen, GERMANY 
Telephone: +49 (0)201-183-4410 
E-Mail:  christian.stracke@icb.uni-due.de 
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