
Evropský rámec kvalifikací EQF (z angl. „European Qualifications Framework“) je jedním 

z evropských nástrojů, které země EU vytvářejí v posledním desetiletí a kterými chtějí zlepšit 

srozumitelnost kvalifikací a podpořit tak mobilitu lidí v evropských zemích. 

Evropský rámec tvoří stupnici osmi úrovní, do nichž lze zařadit všechny typy kvalifikací. Ty jsou 

přiřazovány k úrovním EQF v tzv. „přiřazovacích procesech“, které v evropských zemích popisují 

národní přiřazovací zprávy. 

Důvodem vzniku EGF byla snaha o větší srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací mezi evropskými 

zeměmi a usnadnění pracovních a studijních mobilit lidí po Evropě. 

Úrovně EGF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, přičemž třetí kategorií je míněna 

míra samostatnosti a odpovědnosti. 

Úroveň EQF Dosažené vzdělání Dosažené vzdělání v ČR 

8 
vysokoškolské – doktorský studijní 
program 

vysokoškolské – doktorský studijní 
program 

7 
vysokoškolské – magisterský studijní 
program 

vysokoškolské – magisterský studijní 
program 

6 
vysokoškolské – bakalářský studijní 
program, vyšší odborné vzdělání (vč. 
konzervatoří) 

vysokoškolské – bakalářský studijní 
program, vyšší odborné vzdělání (vč. 
konzervatoří) 

5 
programy krátkého cyklu (v ČR se 
teprve budou vytvářet) 

 

4 
střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (všeobecné, s odborným 
výcvikem, odborné) 

střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(všeobecné, s odborným výcvikem, 
odborné) 

3 
střední vzdělání s výučním listem 
(délka studia 3 roky) 

střední vzdělání s výučním listem 
(délka studia 3 roky) 

2 

základní vzdělání, střední vzdělání 
bez výučního listu, střední vzdělání 
s výučním listem (délka studia 2 
roky) 

základní vzdělání, střední vzdělání bez 
výučního listu, střední vzdělání 
s výučním listem (délka studia 2 roky) 

1 
základy vzdělání (základní škola 
speciální) 

základy vzdělání (základní škola 
speciální) 

 

Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o 
absolutoriu 

Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o 
úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a 
diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří.  

Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů, které školy mohou nepovinně 
vydávat již nyní. Od 1. 10. 2017 bude používání formulářů s uvedenou zkratkou EQF pro výše 
uvedené školy povinné. 



Přehled dokladů ve vzdělávání a příslušné úrovně EQF: 

 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro 
získání základního vzdělání -         EQF 2 

 Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů –   EQF 2 
 Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů –   EQF 3 
 Vysvědčení o maturitní zkoušce -        EQF 4 
 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v  konzervatoři -  EQF 6 
 Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole –   EQF 6 

Absolventská vysvědčení tak budou dalšími doklady, kde je úroveň EQF uvedena. Od roku 2012 je 
údaj o úrovni kvalifikace podle EQF součástí dokumentů Europassu (dodatku k osvědčení, dodatku k 
diplomu absolventa vyšších odborných škol a životopisu), objevuje se také na osvědčeních o získání 
profesní kvalifikace (v rámci Národní soustavy kvalifikací). 

Infografika nejen o uvedení úrovně EQF na vysvědčení 

Výčet dokumentů s uvedenou zkratkou EQF a rozložení úrovní kvalifikací v české populaci přehledně 
ukazuje infografika vytvořená v roce 2015, kde jsou uvedené také jednotlivé znalosti, dovednosti a 
kompetence spolu s ukázkami profesí u EQF 2, 3 a 4. Tyto tři úrovně má dohromady 82 % obyvatel 
ČR. 

 


