A10 Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provádění zkoušky
 Požadavky na nezbytné materiální a technické předpoklady pro provádění
zkoušky obsahují veškeré materiálně-technické, prostorové a další vybavení
potřebné k tomu, aby u zkoušky mohla být objektivně ověřena všechna
kritéria hodnocení a splněny všechny požadavky stanovené v hodnoticím
standardu.
Je třeba uvést seznam vybavení potřebného k výkonu zkoušky. Např. požadavky
na zařízení prostor, v nichž se bude zkouška konat, požadavky na pomůcky,
normy, receptury, nástroje a přístroje, tedy veškeré potřeby nezbytné k ověření
stanovených kompetencí.
Důležitá je jednoznačnost stanoveného vybavení, která zajistí, že pod názvem
určitého zařízení nebo jiného materiálně-technického prostředku nebude možné
subjektivně chápat významně rozdílná konkrétní zařízení nebo prostředky, které
se projeví i ve významnějším rozdílu v nárocích na uchazeče.
Požadavek tedy nemá znít např. „Nůžky na plech“, ale např. „Pákové nůžky na
plech s délkou nože nejméně 200 mm“. Ovšem také zde nemůže být specifikace
konkrétního typu jako např. „Pákové nůžky na plech zn. PROMA HS 6“. Stejně
tak u požadavků na PC vybavení není možné uvádět konkrétní operační systémy
nebo konkrétní software (např. konkrétní účetní programy).
Požadavky na jednotlivé komponenty materiálně-technického vybavení by měly
vymezovat ohraničený prostor, do něhož se konkrétní autorizované osoby
musí „strefit“ svým vybavením. Podle druhu požadavků může být toto
ohraničení provedeno např. následujícími způsoby:
Nastavením číselných parametrů, např.:
- elektrický prodlužovací kabel 230 V délky alespoň 25 m
- diamantová vodní pila s průměrem alespoň 300 mm
- sloupová vrtačka s max. vrtaným průměrem alespoň 20 mm, s rozměry
stolu alespoň 300x300 mm
- pákové nůžky na plech s délkou nože alespoň 200 mm
- svinovací pásmo délky alespoň 20 m
(neměly by být používány parametry rychle překonávané technickým vývojem)
Parametrizací formou jednoznačných odborných pojmů v názvu vybavení, např.:
- laserová vodováha se stativem
- mísící zařízení na přípravu stavebních lepidel
- kominická štětka
- průmyslový šicí stroj se stehem vázaným

- masérská židle nebo klekačka
- masérský stůl pevný nebo výškově stavitelný
Popisem celého pracoviště pomocí jednoznačně vykládaných odborných pojmů
např.:
- provoz vybavený chemickým čisticím strojem na bázi PER
(perchloretylén) se záchytem koncentrovaných par PER nebo chemickým
čisticím strojem na bázi KWL; současně musí být provoz vybaven
technologií pro mokré čištění, tj. pracím a sušicím strojem včetně
potřebných pracích prostředků pro mokré čištění podle pokynů k tomuto
stroji od výrobce
Uvedením normy nebo předpisu, který definuje zpravidla určitý komplex
vybavení, např.
- …podle normy ČSN….
- …podle prováděcího předpisu Elektrotechnického svazu českého
Příklad z profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů
Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené
vybavení:
- české technické normy z oblasti elektrotechniky a FVS;
- technickou dokumentaci, montážní výkresy, schémata, technologické
postupy, katalogy součástek, elektrotechnické tabulky; předpisy
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
- prostředky osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP);
- nářadí a měřicí přístroje; sada elektro šroubováků od 2 mm do 10 mm
(ploché, křížové), odizolovací kleště, elektrikářský nůž, odplášťovač
kabelů, kombinačky, ploché kleště, očkové kleště, kleště na lisování
dutinek, dutinky a očka, montážní sada na lisování konektoru, FV
konektory (krepovací/stripovací kleště), sada imbusových klíčů od 4 mm
do 14 mm, nástavce na gola sadu, sada stranových a očkových klíčů od 6
mm do 24 mm, gola sada, universální měřicí přístroj pro měření
elektrických veličin,
- prostory pro ověřování kritérií formou praktického předvedení; funkční
polygon s fotovoltaickým systémem,
- části a díly FVS, montážní materiál a mechanizmy potřebné pro ověřování
kritérií formou praktického předvedení – FV panely, střídač, rozvaděč a
jeho vybavení (přepěťové ochrany, jističe, pojistky), kabely pro FV
instalace, profilové listy sloužící k podepření panelu, středové a krajní
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příchytky, střešní hák, komunikační karta do střídače (měniče), kabel pro
komunikaci – eventuálně bezdrátová komunikační karta, notebook.
Pod výčtem materiálně-technického vybavení bude uvedeno:
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálnětechnického vybavení umožňující srovnání s požadavky uvedenými v hodnoticím
standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat
materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo
prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho
užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo
prodloužení platnosti autorizace.
Podmínku pětileté doby platnosti smlouvy lze vypustit, pokud na tom příslušná
sektorová rada, pracovní skupina nebo expertní tým bude trvat a bude to
v hodnoticím standardu uvedeno.
V případě, že u některé kompetence je umožněna volitelnost kritérií, je zde třeba
uvést následující pokyn:
Materiálně-technické vybavení autorizované osoby musí umožňovat ověření
všech kompetencí, tedy umožnit vždy alespoň jednu z přípustných kombinací
kritérií každé kompetence.“

3

