
AAssoocciiaaccee    tteecchhnniicckkýýcchh    ddiiaaggnnoossttiikkůů    ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,    zzaappssaannýý    ssppoolleekk  
VŠB - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172 / 15 tel.: +420 597 324 388

  708 33  Ostrava - Poruba fax: +420 597 324 559
 

 +420 597 324 388  Asociace technických diagnostiků ČR, z.s. IČO: 15527701 
fax: +420 597 324 559 VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172 / 15 DIČ: CZ15527701 
e-mail: info@atdcr.cz 708 33 Ostrava - Poruba http: www.atdcr.cz 

PŘÍLOHA č.1 

PROTOKOL 
z auditu připravenosti Schváleného školicího pracoviště ATD ČR, z.s. (dále jen SŠP) 

Název pracoviště : .………………………………………………………………………………………. 

autorizovaného Asociaci technických diagnostiků ČR, z.s. (dále jen ATD ČR, z.s.) 

dne : ……………….……. pod č.j. : ………….…………. na kvalifikační úroveň : ……….……………. 

Kontrola byla provedena dne : ……………………. komisí ve složení : 

předseda : ………………………………………………………………………………………………. 

člen : ………………………………………………………………………………………………. 

člen : ………………………………………………………………………………………………. 
 

Kontrola byla provedena ve smyslu norem ČSN ISO 18436 a na základě delegované 
pravomoci mezi akreditovaným certifikovaným orgánem ACM DTO CZ, Ostrava a ATD ČR, 
z.s. se zaměřením na obsah a způsob provádění školicí činnosti v rozsahu : 
 

1. Plnění požadavků kladených na SŠP v oblasti : 
 znalosti norem ČSN a ČSN ISO 18436 - se zaměřením na oblast technické 

diagnostiky a metrologie, 
 vybavenosti technickými, studijními a vzdělávacími prostředky, 
 zajištění nezávislosti školení na jakémkoli obchodním a komerčním zájmu, 
 zajištění zamezení diskriminačního působení ve školicím procesu, 
 zajištění systému kvality podle odpovídajících norem, 
 respektování všech národních a mezinárodních zákonů a norem, které mají vliv na 
činnost a odbornou úroveň SŠP, 

 zajištění administrativních potřeb k organizování školící činnosti. 
 

2. Plnění základních povinností vyplývajících ze školícího procesu : 
 odpovídající znalost normy ČSN ISO 18436 a její realizace ve školícím procesu, 
 využití odpovídajících pedagogických a didaktických metod a prostředků ve školícím 

procesu, 
 přednášející musí mít odpovídající odbornou kvalifikaci, tzn. vysokoškolské vzdělání 

v oboru, profesní certifikát v oboru, vědeckou kvalifikaci odpovídající školícímu 
procesu. 

 
3. Připravenost školících prostředků, studijních podkladů a opor (osnovy, technické 

prostředky apod.) v rozsahu přiznané kvalifikační úrovně SŠP a prováděnému školícímu 
procesu. Norma ČSN ISO 18436 - příloha A, tabulky A.1 a A.2, odstavec 5.3.1 
a Požadavkové listy na uchazeče dané profese (viz. www.atdcr.cz). 
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4. Hodnocení připravenosti SŠP.  
K hodnocení připravenosti SŠP pro školící proces žadatelů se používá hodnotící metoda 
uvedená v příručce jakosti ACM DTO CZ - Instrukce jakosti IJ 09.03.03, příloha A1 a A2. 
Vlastní hodnocení je prováděno formou přímé fyzické kontroly a kladením otázek 
hodnocených procentuálně v rozsahu 1 - 100 % za již uvedené body ad. 1 až 3, včetně 
podotázek. 

 
Způsob kvantifikace hodnocení : 
 

( )%100
N
K

K px
3,2,1p ⋅= ∑  

 
kde 
Kp1,2,3 hodnocení SŠP za jednotlivé oblasti (1, 2, 3) prověrky jednotlivými členy komise (%), 
Kpx hodnocení provedené prověrky odpovědí jednotlivými členy komise (%), 
N počet kontrolních otázek nebo provedených činností. 
 
Celkové hodnocení : 
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kde 
Kpo celkové hodnocení prověřovaného SŠP (%). 
 
Celkový výsledek, zda SŠP vyhovělo / nevyhovělo je dáno hodnotou Kpo, dle ČSN ISO 18436-2 : 
 

I. kvalifikační stupeň - 80 % 
II. kvalifikační stupeň - 75 % 
III. kvalifikační stupeň - 70 % 

 
Hodnocení osob provádějících školení : 
 

osoba provádějící 
školení 

dosažené 
vzdělání 

certifikát 
číslo / kvalifikace 
/ datum platnosti 

výsledné hodnocení 
vyhověl / nevyhověl 
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