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Petr Dvořák je vedoucím celoživotního vzdělávání na Střední odborné škole 
Jarov. Podle jeho zkušeností stále více platí, že řemeslo má zlaté dno. Mají 
v kurzech hodně vysokoškoláků, kteří už jsou unaveni z jednotvárné 
kancelářské práce, chtějí otočit svůj život a dělat něco, za čím by výsledek 
jejich práce byl vidět. 

Čím vy se vlastně na Jarově zabýváte? 
My tu máme dva druhy kurzů. Třeba máme moc hezké kurzy Údržba 
zahrady, kde se lidi mohou měsíc po měsíci dozvědět podle ročního 
období, co roste, co sázet, jak se o to starat a podobně. Tito absolventi 
dostanou osvědčení, že se něco naučili, ale rozhodně je neopravňuje 
založit si zahradnickou firmu.  

A pak máme skutečně rekvalifikační kurzy, kde po absolvování dostanou 
osvědčení s kulatým razítkem a je to před zákonem doklad o zvýšení 
kvalifikace. A to jim už pomůže třeba změnit stávající profesi. 

Jaký je rozdíl mezi výučním listem a osvědčením o rekvalifikaci. Můžu 
si s tím založit živnost? 
Liší se to obor od oboru. Například když vezmu kamnáře, tak učeň se 
během těch tří let učí stavět nejen kachlová kamna, ale i krby a obecně 
topidla. Aby člověk, který se chce na tento obor rekvalifikovat, mohl 
dosáhnout takzvané úplné profesní kvalifikace, musí absolvovat tři kurzy, 
což by ho na živnostenské úřadě staví do stejné pozice jako absolventa 
denního studia tohoto oboru. Ale zároveň jako absolvent se může přihlásit 



spolu s ostatními žáky k závěrečné učňovské zkoušce zajišťující výuční list, 
pokud o podobný papír stojí. Ale je to v každém oboru jiné.   

 

 

 
  
Obecně když se kurz shoduje s autorizovaným učebním oborem, stačí 
jeden kurz, ale nemůžete absolvovat třeba kurz Instalatér a neumět k tomu i 
topení. Takže musíte absolvovat kurzy Montér vnitřního rozvodu vody a 
kanalizace, Montér vnitřního rozvodu plynu a Topenář. To se ostatně každý 
dozví přímo na stránkách školy. 
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Vedoucí vzdělávání dospělých na SOŠ Jarov Petr Dvořák 

O jaké profese je v současné době největší zájem? 
V této době jsou to bezkonkurenčně ti kamnáři, proto o nich stále mluvím. 
Loni jich bylo třináct a letos patnáct. Ale začínají se hodně objevovat třeba i 
obkladači a myslím, že jich bude stále víc. Už jenom proto, že jsme jediní v 
republice, kteří takový rekvalifikační kurz nabízíme. Přitom sehnat kontakt 
na šikovného obkladače se vyvažuje zlatem. Směřujeme k tomu, 
abychom u nás na Jarově ve spolupráci s Cechem obkladačů vybudovali 
specializované centrum přípravy pro tento obor. Zvyšuje se zájem i o práci 
se dřevem, takže tu máme rekvalifikanty na obor tesař a truhlář. 

Hrnou se do vzdělání v technických oborech i ženy? 
Nebudete mi věřit, ale já jsem zároveň i tajemníkem Cechu kamnářů a tam 
každý rok pořádáme soutěž Zlatý plamen o nejhezčí stavbu v několika 
kategoriích jako jsou kamna, krby, sporáky a speciální topidla. A nejvíc 
prvních cen získala žena. Ale je fakt, že její táta byl znamenitý kamnář a 
ona v té tradici pokračuje. Hraje v tom asi roli ta ženská jemnost a každá 
její kamna jsou šperk, jaký by chtěl mít každý doma. 

Na stránkách Národního pedagogického institutu se píše, že podobnou 
rekvalifikační zkoušku může složit každý, kdo obor už ovládá a 
nemusí do žádného kurzu chodit? 
To je pravda, tato myšlenka vznikla v začátcích, kdy v zahraničí pracovali 
třeba kuchaři, kteří vařit už uměli, ale neměli výuční list. A aby mohli tuto 
činnost provozovat, potřebovali si zvýšit odbornou kvalifikaci v nově 
zvoleném oboru, kterou by se mohli svému zaměstnavateli prokázat. Jenže 
ze svojí praxi jsem podobného „kaskadéra“, který by se přihlásil rovnou ke 
zkoušce, nezažil ani jednou. Protože může být znamenitý tesař nebo 
kuchař, ale prostě to dělá tak nějak jak to odpozoroval, ale není si zcela 
jistý, zda je to v souladu se správnými postupy.  

Přitom v každé profesi musíte znát normy, technické předpisy, které 
zdánlivě s oborem souvisí jen okrajově, ale nakonec se bez nich v praxi 
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neobejdete. Proto se určitě vyplatí kurz absolvovat už jenom proto, aby se 
člověk naučil i tyto zdánlivé maličkosti.   

Jak v praxi probíhají rekvalifikační kurzy? 
Příprava probíhá zpravidla o víkendech, aby ji zájemce mohl absolvovat při 
svém zaměstnání a každý obor to má stanoveno jinak. Třeba u malíře je to 
200 hodin, stejně tak u lakýrníka a natěrače. A u tesaře přes 250 hodin. Z 
toho je část teoretických a část praktických. A k tomu ještě čas věnovaný 
praktické zkoušce. 

Jak se může během kupříkladu 200 hodin člověk naučit to, co se 
normálně studuje tři roky? 
Protože je to daleko intenzivnější výuka. Je obrovský rozdíl v tom, jestli 
patnáctileté děti tráví čas tím, že po sobě ve škole “hází houbou“, a tím, jak 
k tomu přistupují lidé, kteří jdou do školy cíleně. A navíc vytáhnou z 
rodinného rozpočtu peníze, aby si kurz zaplatili. Naši mistři jsou totálně 
nadšení. Říkají: ono je to baví. Jsou užaslí, protože s tím se v běžné výuce 
setkávají jenom výjimečně. Když jsme s kurzy začínali, chodili za mnou a 
říkali: oni se ptají, oni se to fakt chtějí naučit. 

 
Učni v polytechnické místnosti stavebmího oboru 

A vlastně vůbec ani není třeba sledovat docházku, protože když už se 
dospělý rozhodne naučit něco nového, tak si za tím jde. Je si vědomý toho, 
že bude dělat zkoušku. A v případě, že to bude flinkat, vyhodí peníze z 
okna. 

Takže vyjdou hotoví řemeslníci? 
V tom bych byl trochu opatrný. V tom je to podobné jako s běžnými 
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absolventy odborných škol. Trvá minimálně dva roky intenzivní praxe, než 
nabere absolvent dostatek zkušeností, aby mohl začít pracovat 
samostatně. Když je dostatečně soudný, tak se napřed přidá k někomu 
zkušenějšímu a učí se dál. 

Mluví se taky o mistrovské zkoušce, k čemu by byla dobrá? 
Jde o to, že mladý kluk se ve škole naučí základy, ale nějakou dobu v praxi 
trvá, než získá dost zkušeností může se pustit do samostatné práce. To 
ostatně souvisí i s předchozí otázkou. Při mistrovské zkoušce by měl již 
osvědčit, že nejen dokonale zná a má potřebné dovednosti pro výkon 
technika konkrétního řemesla. Ale navíc, že se velmi dobře orientuje a je 
schopen dojednat a realizovat zakázky, zná potřebnou legislativu spojenou 
s vedením firmy, účetnictvím, velmi dobře se orientuje i v pracovně-právní 
problematice a dále i věcech souvisejících s dodržováním bezpečnosti 
práce, nakládání s odpady aj. Bude to další úroveň, na kterou se může 
dostat člověk, který má zájem být ve svém oboru úspěšný.  

Věříme, že i díky větší publicitě Mistrovské zkoušky postupně tito mistři, 
kromě prestiže budou vnímáni jako skuteční odborníci ve svém oboru a 
projeví se to také na zvýšeném objemu zakázek, pokud s toto celé správně 
uchopí a uskuteční. Podobně jako když je někdo autorizovaným 
projektantem nebo inženýrem. Měl by stát v hierarchii firmy výš. 

Pro získání některých výučních listů je třeba absolvovat několik kurzů. 
To musí absolvovat každý rok jeden kurz? 
Ne, my to máme udělané tak, že všechny rekvalifikace, které nabízíme lze 
stihnou za rok. Pokud nám to nenaruší Covid, jak tomu bylo v uplynulém 
roce. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/hobby/dilna/stredni-odborna-skola-jarov-
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