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Příklady jednotek ECVET vytvořených na základě standardů
profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací
Tento list obsahuje dva příklady obsahově příbuzných jednotek výsledků učení, které byly vymezeny na základě
standardů profesních kvaliﬁkací v duchu postupu, který popisuje List 4.
Příklad 1
(Kód a) název
jednotky výsledků
učení

Seřizování šicích strojů při zhotovování pánských plášťů a bund

Název kvalifikace,
k níž se jednotka
vztahuje

31-007-H Zhotovování pánských plášťů a bund

Úroveň kvalifikace

3

Výsledky učení,
které jednotka
obsahuje

Znalosti

Dovednosti

Kompetence

Zná zásady seřizování
a údržby šicího stroje se
stehem vázaným se stehem
řetízkovým, se stehem
klikatým, obnitkovacího
stroje, zapošívacího stroje,
konfekční dírkovačky,
závorovacího stroje,
knoﬂíkovacího stroje

Dovede seřídit šicí stroj se
stehem vázaným, se stehem
řetízkovým, se stehem
klikatým, obnitkovací stroj,
zapošívací stroj, konfekční
dírkovačku, závorovací stroj,
knoﬂíkový stroj

Kompetence pracovat
samostatně

Zná zásady seřizování strojů
podle materiálu
Zná zásady seřizování stroje
podle zpracovávaného
výrobku

Dovede provést údržbu
šicího stroje se stehem
vázaným, se stehem
řetízkovým, se stehem
klikatým, obnitkovacího
stroje, zapošívacího stroje,
konfekční dírkovačky,
závorovacího stroje,
knoﬂíkového stroje

Kompetence kontrolovat
bezpečné provádění
technologických operací na
šicích strojích potřebných
pro zhotovení pánských
plášťů a bund
Kompetence pracovat
bezpečně

Dovede vyměnit jehlu a nit
u jednojehlového šicího
stroje, obnitkovacího stroje,
konfekční dírkovačky

Způsoby a kritéria
ověření výsledků

Ústní vysvětlení zásad seřizování šicího stroje se zadaným stehem – kritéria: věcná správnost
a úplnost zásad seřizování, vhodnost volby požadovaných parametrů stroje
Ústní vysvětlení zásad seřizování šicího stroje se zřetelem k používanému materiálu
a zpracovávanému výrobku – kritéria: přiměřenost seřizovaných parametrů stroje podle
používaných materiálů a zpracovávaných výrobků
Praktické předvedení kontroly parametrů šicího stroje a obnitkovacího stroje a úprava zadaných
parametrů – kritéria: úplnost kontroly, správnost upravovaných parametrů se zřetelem
k používanému materiálu, dodržení zásad bezpečné práce
Praktické předvedení údržby zapošívacího stroje – kritéria: úplnost údržby, vhodnost se
zřetelem ke zhotovovanému oděvu, popř. k dalším dispozicím
Praktické předvedení výměny jehly a nitě u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje
a dírkovacího stroje – kritéria: správnost a úplnost použitého postupu, rychlost výměny
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Příklad 2
(Kód a) název
jednotky výsledků
učení

Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů

Název kvalifikace,
k níž se jednotka
vztahuje

31-001-H Zhotovování sukní, halenek a šatů
31-005-H Zhotovování dámských kostýmů a plášťů
31-006-H Zhotovování pánských obleků
31-007-H Zhotovování pánských plášťů a bund

Úroveň kvalifikace

3

Výsledky učení,
které jednotka
obsahuje

Znalosti

Dovednosti

Kompetence

Zná technologické postupy
práce při výstřihu dílů a
součástí oděvu

Dovede přesně vystřihovat
jednotlivé díly a součásti
z oděvních materiálů podle
zakreslení střihových šablon

Kompetence pracovat
samostatně

Zná požadavky na kvalitu
výstřihu dílů a součástí
oděvu
Zná požadavky na
označování dílů a součástí
oděvu
Zná zásady bezpečné práce
s nůžkami a nástroji na
střihárně
Zná návody k obsluze
a údržbě strojů

Dovede správně nastřihnout
značky v okraji dílu (pozice,
délka)
Dovede správně označit
značky uvnitř dílu (pozice,
způsob)

Kompetence dodržovat
zásady bezpečnosti práce
Kompetence udržovat
pořádek a čistotu na
pracovišti

Dovede správně označit
nastříhané díly a připravit
pro předání na šití (líc – rub,
znaky pro kompletaci)

Zná předepsané ochranné
pracovní prostředky

Způsoby a kritéria
ověření výsledků

Ústní vysvětlení technologických postupů práce při výstřihu dílů a součástí oděvu, požadavků
na kvalitu výstřihů, požadavků na označování dílů a součástí oděvu – kritéria: věcná správnost,
úplnost
Ústní vysvětlení zásad bezpečnosti práce s nůžkami a nástroji na stříhání, návodů k obsluze
a údržbě strojů – kritéria: věcná správnost a úplnost
Praktické předvedení přesného vystřihnutí jednotlivých dílů a součástí zadaného oděvu podle
zakreslení střihových šablon – kritéria: přesnost, vhodnost pro zadaný oděvní materiál, soulad
se zakreslenými střihovými šablonami
Praktické předvedení správného nastřihnutí značek v okraji zadaného dílu – kritéria: přesnost,
správnost nástřihu, bezpečnost práce s nůžkami a nástroji na střihárně
Praktické předvedení označení značek uvnitř zadaného dílu – kritéria: správnost pozice značek,
správnost způsobu označení značek
Praktické předvedení označení zadaných nastříhaných dílů a jejich přípravy pro předání na šití
– kritéria: správnost označení líce – rubu, správnost použitých znaků
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