
Seznam povolání na českém trhu 
 

Vysvětlivky: 

Směr lidské činnosti 
 
 Stupeň vzdělání 

Povolání 
Podřízená povolání (typové pozice) 

 
 

Bankovnictví, pojišťovnictví a další finanční služby 
 

 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Likvidátor škod z pojištění vozidel  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Bankovní pracovník  

Bankovní pokladník  

Makléř asistent  

Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků  

Pracovník kapitálových obchodů  

Pracovník klientského centra banky  

Pracovník podpisových vzorů  

Pracovník řízení úvěrů  

Pracovník spotřebitelských úvěrů  

Pracovník správy úvěrového portfolia  

Pracovník systému platebních karet  

Pracovník vnitřních bankovních služeb  

Klientský pracovník v pojišťovnictví  

 Pojišťovací poradce 
 Pojišťovací poradce na přepážce 
 Pracovník klientského centra pojišťovny 
 Technik likvidace pojistných událostí 

Likvidátor škod z cestovního pojištění  

Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu  

Likvidátor škod z pojištění osob  

Taxátor pojistných smluv  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný bankovní pracovník  

 Bankovní ekonom 
 Dealer asistent 
 Metodik bankovních hotovostních operací 
 Samostatný pracovník devizových obchodů 
 Samostatný pracovník kapitálových obchodů 
 Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů 
 Samostatný pracovník řízení úvěrů 
 Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia 



 Samostatný pracovník systému platebních karet 
 Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů 

Samostatný pracovník v pojišťovnictví  

 Asistent riskmanažera v pojišťovnictví 
 Metodik v pojišťovnictví 
 Pojistný matematik asistent 
 Samostatný pojišťovací poradce 
 Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví 
 Samostatný technik likvidace pojistných událostí 
 Upisovatel asistent 

 Magisterský studijní program  

Bankovní specialista  

 Dealer 
 Makléř 
 Specialista analýzy finančního trhu 
 Specialista bankovních strategií 
 Specialista devizových obchodů 
 Specialista kapitálových obchodů 
 Specialista metodik bankovních hotovostních operací 
 Specialista rozvoje bankovních obchodů 
 Specialista systému platebních karet 
 Specialista úvěrových rizik 

Investiční makléř  

Pojišťovací makléř  

Specialista v pojišťovnictví  

 Disponent likvidace pojistných událostí 
 Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí 
 Disponent vzniku pojištění 
 Disponent zajištění 
 Hlavní metodik v pojišťovnictví 
 Pojistný analytik 
 Pojistný matematik 
 Produktový manažer v pojišťovnictví 
 Riskmanažer v pojišťovnictví 
 Upisovatel rizik pro neživotní pojištění 
 Upisovatel rizik pro pojištění osob 
 Vyšetřovatel v pojišťovnictví 

  

Bezpečnost práce, ochrana majetku a osob 
 

 

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Strážný  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Plavčík  

Pracovník bezpečnostní služby  

 Pracovník dohledového centra 



 Pracovník osobní ochrany 
 Pracovník ostrahy v obchodě a službách 
 Pracovník ostrahy veřejných akcí 
 Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin 
 Pracovník výjezdové skupiny 
 Psovod bezpečnostní služby 

Technik bezpečnostních systémů  

 Technik poplachových systémů 
 Technik požární signalizace 

Technik mechanických zábran  

 Montér mechanických zábran 
 Zámkař 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Balistik  

Bezpečnostní pracovník  

 Bezpečnostní konzultant 
 Bezpečnostní referent 
 Detektiv koncipient 

Bezpečnostní technolog  

Kryptograf  

Mistr plavčí  

Preventista požární ochrany  

Psovod bezpečnostní služby specialista  

 Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření 
 Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog 

Pyrotechnik  

Technik BOZP  

Záchranář na volné vodě  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP  

Samostatný bezpečnostní pracovník  

 Bezpečnostní systémový analytik 
 Detektiv pro prošetřování událostí 
 Detektiv specialista 
 Detektiv zpravodajský pracovník 
 Detektivní technik 
 Samostatný bezpečnostní referent 
 Samostatný instruktor výcviku 

Samostatný kryptograf  

Technik požární ochrany  

 Magisterský studijní program  

Kryptograf specialista  

Manažer BOZP  

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně  

Vedoucí bezpečnostní pracovník  

 Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 



 Specialista bezpečnostního a krizového řízení 
 Vedoucí detektiv 

  

Chemie 
 

 

 Základní vzdělání  

Lepič plastů  

Pomocný pracovník v chemii  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Chemik  

 Chemik laborant 
 Chemik pro obsluhu zařízení 

Svářeč plastů  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Chemický technik  

 Chemický technik analytik 
 Chemický technik BOZP 
 Chemický technik manažer provozu 
 Chemický technik mistr 
 Chemický technik operátor 
 Chemický technik plánovač 
 Chemický technik pro environment 
 Chemický technik produktmanažer 
 Chemický technik technolog 

Technolog svařování plastů  

 Magisterský studijní program  

Inženýr chemie  

 Inženýr chemie analytik 
 Inženýr chemie manažer provozu 
 Inženýr chemie pro environment 
 Inženýr chemie procesní inženýr 
 Inženýr chemie produktmanažer 
 Inženýr chemie technolog 
 Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník 

  

Činnost zájmových, politických, církevních a jiných organizací 
 

 

 Magisterský studijní program  

Kaplan  

  

Doprava a logistika 
 

 

 Základní vzdělání  

Hradlař - hláskař  

 Hradlař a hláskař 



 Závorář 

Obsluha lyžařského vleku  

Pomocný pracovník v dopravě  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Dělník v železniční infrastruktuře  

 Traťový dělník 
 Traťový dělník - obchůzkář 

Kurýr  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Informátor v dopravě  

Kapitán plavidla  

 Kapitán I. třídy 
 Kapitán II. třídy 
 Kapitán III. třídy 
 Kapitán IV. třídy 

Kormidelník  

Loďmistr  

Lodní strojník  

Lodník  

Obsluha železniční dopravní cesty  

 Dozorce výhybek 
 Operátor železniční dopravy 
 Signalista 
 Staniční dozorce 
 Výhybkář 

Obsluha železniční nákladní dopravy  

 Posunovač 
 Tranzitér 
 Tranzitér přípravář 
 Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 
 Vedoucí posunu 

Obsluha železniční osobní dopravy  

 Palubní průvodčí v železniční dopravě 
 Průvodčí 
 Vlakvedoucí 

Pomocný lodník  

Pracovník v dopravní infrastruktuře  

Převozník  

 Převozník I. třídy 
 Převozník II. třídy 
 Převozník III. třídy 

Řidič  

 Řidič jeřábník 
 Řidič lanových drah 
 Řidič motorových vozíků 
 Řidič nákladní dopravy 



 Řidič osobní dopravy 
 Řidič osobních a malých dodávkových automobilů 
 Řidič pracovních strojů a mechanismů 
 Řidič tramvají 

Silničář  

Strojmistr lodní dopravy  

 Strojmistr I. třídy 
 Strojmistr II. třídy 

Traťový strojník  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě  

Logistik  

 Logistik skladových operací 
 Logistik v dopravě a přepravě 
 Logistik výroby 

Palubní průvodčí v letecké dopravě  

Pracovník železniční dopravy  

 Nákladní pokladník železniční dopravy 
 Osobní pokladník železniční dopravy 
 Referent železniční dopravy 

Revizor v osobní dopravě  

 Kontrolor kvality dopravy 
 Kontrolor přepravy cestujících 

Řidič drážního speciálního vozidla  

Strojník speciálních železničních zařízení  

Strojvedoucí  

Strojvedoucí elektrických vozů metra  

Technik letecké dopravy  

 Operátor letových dat 
 Řídící odbavovací plochy 

Technik silniční dopravy  

 Mistr silniční dopravy 
 Provozní technik silniční dopravy 

Technik železniční dopravy  

 Dozorce depa 
 Komandující 
 Nádražní 
 Vozový disponent 

Vedoucí provozu lanových drah  

Vozmistr  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Dispečer lodní dopravy  

Logistik specialista  

 Logistik skladových operací specialista 
 Logistik v dopravě a přepravě specialista 
 Logistik výroby specialista 



Palubní technik  

Řídící letového provozu  

 Řídící letového provozu oblastního střediska řízení 
 Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby 

Samostatný referent železniční dopravy  

Samostatný technik silniční dopravy  

 Manažer provozu silniční dopravy 
 Samostatný referent silniční dopravy 

Samostatný technik železniční dopravy  

 Dispečer železniční dopravy 
 Kontrolor vozby 
 Strojmistr železniční dopravy 
 Výpravčí 

Technik lodní dopravy  

 Magisterský studijní program  

Disponent lodní dopravy  

Inženýr letového provozu  

Inženýr železniční dopravy  

 Dozorčí železniční přepravy 
 Dozorčí železničního provozu 
 Provozní dispečer v železniční dopravě 

Manažer silniční dopravy  

 Vedoucí silniční nákladní dopravy 
 Vedoucí silniční osobní dopravy 

Pilot  

Pilot - instruktor  

Učitel leteckého pozemního výcviku  

  

Dřevařská výroba 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Dělník v dřevozpracujícím průmyslu  

 Dělník výroby bednění 
 Dělník výroby dřevařských polotovarů 
 Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců 
 Dělník výroby drobných dřevěných výrobků 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Bednář a obalář  

Dřevomodelář  

Mechanik hudebních nástrojů  

 Mechanik akordeonů a foukacích harmonik 
 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů 
 Mechanik klávesových hudebních nástrojů 

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů  



 Montážník nábytkových sestav 
 Montážník nábytku 

Obsluha dřevařských strojů a zařízení  

Pozlacovač rámař  

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva  

Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva  

 Pracovník výroby sesazenek 
 Překližkář 

Stavební truhlář  

 Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy 
 Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek 
 Truhlář pro výrobu oken a dveří 

Truhlář nábytkář  

 Dílenský montážník nábytku 
 Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 
 Pracovník dýhování a laminátování nábytku 
 Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku 
 Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek 
 Pracovník výroby obalovaných dílců a profilů pro výrobu nábytku 

Výrobce dřevěných předmětů  

 Kartáčník 
 Výrobce dřevěných a bižuterních předmětů 
 Výrobce kuřáckých potřeb 
 Výrobce školních a kancelářských potřeb 
 Výrobce sportovních potřeb 

Výrobce dřevostaveb  

 Výrobce masivních bloků dřevostaveb 
 Výrobce rámových dřevostaveb 
 Výrobce roubenek a srubů 
 Výrobce skeletových dřevostaveb 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Dřevařský technik  

 Dřevařský technik dispečer 
 Dřevařský technik kontrolor jakosti 
 Dřevařský technik mistr 
 Dřevařský technik normovač 
 Dřevařský technik technolog 

Technik výroby hudebních nástrojů  

 Technik výroby hudebních nástrojů dispečer 
 Technik výroby hudebních nástrojů kontrolor jakosti 
 Technik výroby hudebních nástrojů mistr 
 Technik výroby hudebních nástrojů normovač 
 Technik výroby hudebních nástrojů technolog 

Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů  

 Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů 
 Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů 



Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů  

 Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 
 Výrobce a opravář smyčců 
 Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 
 Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů 

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný dřevařský technik  

 Samostatný dřevařský technik dispečer 
 Samostatný dřevařský technik konstruktér 
 Samostatný dřevařský technik kontrolor jakosti 
 Samostatný dřevařský technik manažer provozu 
 Samostatný dřevařský technik technolog 
 Samostatný dřevařský technik výzkumný a vývojový pracovník 

 Magisterský studijní program  

Dřevařský inženýr  

 Dřevařský inženýr dispečer 
 Dřevařský inženýr konstruktér 
 Dřevařský inženýr pracovník řízení jakosti 
 Dřevařský inženýr technolog 
 Dřevařský inženýr výzkumný a vývojový pracovník 

  

Ekonomika, administrativa, personalistika, správa 
 

 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Technickoadministrativní pracovník  

 Pracovník podatelny 
 Spisový manipulant 
 Všeobecný technickoadministrativní pracovník 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Administrativní pracovník  

 Asistentka 
 Celní deklarant 
 Firemní recepční 

Správce  

 Hospodářskosprávní referent 
 Referent péče o hmotný majetek 

Účetní  

 Fakturant 
 Odborný účetní 
 Pokladník 
 Pracovník pro evidenci dlouhodobého majetku 
 Pracovník pro evidenci zásob 
 Pracovník správy pohledávek 

Znalec v oboru ekonomika  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Daňový specialista  



Mzdová účetní  

Personalista  

Samostatný účetní  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Finanční specialista  

 Ekonom práce 
 Finanční analytik 
 Finanční metodik 
 Specialista finančního controllingu 
 Správce aktiv 
 Účetní metodik 

Personalista specialista  

 Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 
 Specialista náboru pracovních sil 
 Specialista pracovně právních vztahů 
 Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

Samostatný sociolog  

 Magisterský studijní program  

Auditor  

Finanční manažer  

 Hlavní účetní 
 Manažer controllingu 
 Manažer řízení rizik 

  

Elektronické komunikace 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník elektronických komunikací  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Mechanik zařízení elektronických komunikací  

Montér elektronických komunikačních sítí  

Montér optických kabelů  

Montér slaboproudých metalických sítí  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Technik telekomunikací a radiokomunikací  

 Dispečer provozu v elektronických komunikacích 
 Technik kontrolor elektronických komunikací 
 Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích 
 Technik projektant v elektronických komunikacích 
 Technik radiokomunikačních zařízení v elektronických komunikacích 
 Technik sítí v elektronických komunikacích 
 Technik spojovacích zařízení v elektronických komunikacích 

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný technik telekomunikací a radiokomunikací  

 Samostatný technik dispečer provozu v elektronických komunikacích 
 Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích 



 Samostatný technik přenosových zařízení v elektronických komunikacích 
 Samostatný technik projektant v elektronických komunikacích 
 Technik zabezpečovací letecké techniky 

 Magisterský studijní program  

Technik telekomunikací a radiokomunikací specialista  

 Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích 
 Projektant v elektronických komunikacích specialista 
 Technický manažer provozu radiokomunikací v elektronických komunikacích 
 Technický manažer provozu telekomunikací v elektronických komunikacích 
 Vývojový a výzkumný pracovník pro elektronické komunikace 

  

Elektrotechnika 
 

 

 Základní vzdělání  

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Elektrikář mechanik  

 Autoelektrikář 
 Elektromechanik elektrotechnických zařízení 
 Elektromechanik pro instalatérská zařízení 
 Elektromechanik pro TZ 
 Elektromontér výtahů 
 Mechanik číslicově řízených strojů 
 Mechanik zabezpečovací techniky 
 Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 
 Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 

Elektromechanik pro montáž nábytku  

Elektromechanik pro silnoproud  

 Důlní elektrikář silnoproudých zařízení 
 Elektromontér fotovoltaických systémů 
 Elektromontér pevných trakčních zařízení železniční dopravy 
 Montér elektrických instalací 
 Montér elektrických rozvaděčů 
 Montér elektrických sítí 
 Montér elektrorozvodných sítí 
 Montér hromosvodů 
 Montér inteligentních elektroinstalací 
 Montér izolovaných vedení 
 Montér kabelových technologií pro silnoproud 
 Montér ochran proti atmosferickým a síťovým přepětím 
 Montér prací pod napětím NN 
 Montér slaboproudých zařízení 
 Montér tepelných čerpadel 
 Provozní elektrikář silnoproudých zařízení 
 Provozní elektrikář železniční dopravy 

Elektromechanik pro slaboproud  



 Důlní elektrikář slaboproudých zařízení 
 Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení 
 Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 
 Elektromechanik vážících zařízení 
 Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 
 Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie 
 Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost 
 Elektromechanik zabezpečovacích systémů v automobilovém průmyslu 
 Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě 
 Mechanik elektronických zařízení 
 Mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení 
 Provozní elektrikář slaboproudých zařízení 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Elektronik  

Správce elektronických palubních systémů  

Elektrotechnik  

 Elektromechanik v dole 
 Elektrotechnik dispečer 
 Elektrotechnik investic a engineeringu 
 Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení 
 Elektrotechnik kontrolor jakosti 
 Elektrotechnik letadlových přístrojů 
 Elektrotechnik měřících přístrojů 
 Elektrotechnik mistr 
 Elektrotechnik normovač 
 Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID 
 Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje 
 Elektrotechnik projektant 
 Elektrotechnik technolog 
 Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 
 Mechatronik 
 Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě 
 Revizní technik elektrických zařízení 
 Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě 
 Technik řízení montáže, provozu a údržby EZ v těžbě 
 Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný elektrotechnik  

 Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu 
 Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje 
 Samostatný elektrotechnik manažer provozu 
 Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti 
 Samostatný elektrotechnik pro biomedicínu 
 Samostatný elektrotechnik projektant 
 Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů 
 Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID 



 Samostatný elektrotechnik technolog 
 Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 
 Samostatný technik scénického osvětlení 
 Samostatný technik zvuku 

 Magisterský studijní program  

Inženýr v elektrotechnice  

 Elektroinženýr dispečer 
 Elektroinženýr investic a engineeringu 
 Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů 
 Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje a přístroje 
 Elektroinženýr pracovník řízení jakosti 
 Elektroinženýr projektant 
 Elektroinženýr technolog 
 Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník 

  

Energetika 
 

 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily  

Obsluha bioplynové stanice  

Obsluha energetických zařízení  

Obsluha plynárenských zařízení  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Energetik technik distribuce elektrické energie  

 Dispečer rozvodné elektrické soustavy 
 Technik dokumentace TIS a GIS 
 Technik energetického dispečinku 
 Technik měření v elektroenergetice 
 Technik provozu distribuční soustavy 
 Technik provozu řídící soustavy 
 Technik údržby ochran 

Energetik technik výroby elektrické energie  

 Kontrolor jakosti v energetice 
 Operátor bloku klasické elektrárny 
 Technik provozu elektrárny 
 Technik řídící techniky 
 Technolog elektrárny 

Energetik technik výroby tepelné energie  

 Dispečer teplárny 
 Mistr teplárny 
 Technolog teplárny 

Mistr výstavby energetických zařízení  

Operátor v energetice  

Stavbyvedoucí energetických zařízení  

Technik inteligentních elektroinstalací  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  



Samostatný energetik distribuce elektrické energie  

 Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy 
 Samostatný technik dokumentace TIS a GIS 
 Samostatný technik energetického dispečinku 
 Samostatný technik měření v elektroenergetice 
 Samostatný technik provozu distribuční soustavy 
 Samostatný technik provozu řídící soustavy 
 Samostatný technik rozvoje elektrické sítě 
 Samostatný technik správy elektrické sítě 

Samostatný energetik výroby elektrické energie  

 Samostatný operátor jaderné elektrárny 
 Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice 
 Samostatný technik provozu elektrárny 
 Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie 
 Samostatný technolog elektrárny 

Samostatný energetik výroby tepelné energie  

 Samostatný technik provozu teplárny 
 Samostatný technik rozvoje teplárenství 
 Samostatný technolog teplárny 

Samostatný projektant elektroenergetických sítí  

Samostatný projektant elektroenergetických stanic  

Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice  

 Magisterský studijní program  

Energetik specialista distribuce elektrické energie  

 Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista 
 Technik dokumentace TIS a GIS specialista 
 Technik energetického dispečinku specialista 
 Technik měření specialista v elektroenergetice 
 Technik provozu distribuční soustavy specialista 
 Technik provozu řídící soustavy specialista 
 Technik rozvoje elektrické sítě specialista 
 Technik správy elektrické sítě specialista 

Energetik specialista výroby elektrické energie  

 Operátor jaderné elektrárny specialista 
 Specialista investic a engineeringu v energetice 
 Specialista rozvoje výroby elektrické energie 
 Technik provozu elektrárny specialista 
 Technolog elektrárny specialista 

Energetik specialista výroby tepelné energie  

 Specialista rozvoje teplárenství 
 Technik provozu teplárny specialista 
 Technolog teplárny specialista 

Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice  

  

Hornická činnost a činnosti provázené hornickým způsobem 
 

 



 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v těžbě a úpravě surovin  

 Pomocný pracovník v dole 
 Pomocný pracovník v povrchové těžbě 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Báňský úpravář uhlí  

Horník v dole  

 Horník kombajnér rubání a ražení 
 Horník předák rubání a ražení 
 Horník rubání a ražení 
 Horník v ostatních činnostech v dole 
 Obsluha strojů a zařízení v dole 
 Vrtač v dole 

Obsluha strojů v povrchové těžbě  

 Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji 
 Řidič kolesového nakladače 
 Řidič pásového vozu 
 Řidič rypadla 

Obsluha úpravny kamene  

Předák na povrchu  

Provozní těžař ropy a plynu  

Řidič lokomotivy  

Střelmistr  

 Střelmistr pro povrchové dobývání 
 Střelmistr pro stavební práce a destrukce 
 Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce 
 Střelmistr pro zvláštní druhy prací 
 Střelmistr v dole 

Strojník těžního stroje  

Vrtač  

Vrtač průzkumných vrtů  

Záchranář báňské záchranné služby  

 Báňský záchranář 
 Báňský záchranář četař 
 Báňský záchranář četař lezců 
 Báňský záchranář četař potápěčů 
 Báňský záchranář lezec 
 Báňský záchranář potápěč 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Báňský technik pro hlubinnou těžbu  

 Báňský projektant 
 Bezpečnostní technik v podzemí 
 Dispečer důlní výroby 
 Mechanik důlní degazace 
 Technický dozor v podzemí 
 Technik přípravy důlní výroby 



 Technik údržby těžní jámy 
 Technolog důlního díla 
 Vedoucí důlní klimatizace 
 Závodní 

Báňský technik pro povrchovou těžbu  

 Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu 
 Technický dozor na povrchu 
 Závodní lomu 2 

Báňský technik pro těžbu ropy a plynu  

 Pracovník výplachového servisu 
 Servisní technik karotážních přístrojů 
 Technik karotáže a perforace 
 Technolog těžby ropy a zemního plynu 
 Vedoucí těžebního střediska ropy 
 Výplachový technik 

Důlní měřič  

Geolog  

Hlavní mechanik báňské záchranné služby  

Řidič velkostroje  

Technický vedoucí odstřelu  

Vedoucí závodní báňské stanice  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin  

 Magisterský studijní program  

Báňský inženýr pro hlubinnou těžbu  

 Báňský projektant specialista 
 Báňský technolog specialista 
 Geomechanik 
 Vedoucí důlní degazace 
 Vedoucí větrání 
 Závodní dolu 

Báňský inženýr pro povrchovou těžbu  

 Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin 
 Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin 
 Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu 
 Závodní lomu 1 

Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu  

 Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu 
 Vedoucí podzemního zásobníku plynu 
 Vedoucí střediska karotáže a perforace 
 Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond 

Geolog specialista  

 Geofyzik 
 Hydrogeolog 
 Inženýrský geolog 
 Ložiskový geolog 



Hlavní důlní měřič  

Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin  

  

Hutnictví, slévárenství a kovárenství 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Expedient metalurgických výrobků  

Hutník  

 Hutník přípravář vsázky aglomerace 
 Hutník tavič neželezných kovů 
 Hutník tavič ocelí 
 Hutník v recyklaci neželezných kovů 
 Hutník vysokopecař 

Hutník tažeč kovů  

Hutník valcíř kovů  

Koksař  

 Koksař obsluha baterií 
 Koksař obsluha chemické části koksovny 

Kovář  

 Kovář ruční 
 Kovář strojní 

Laborant v metalurgii  

Lisař  

 Lisař na protlačovacích lisech 
 Lisař na strojích s manuální obsluhou 
 Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách 

Modelář ve slévárenství  

Práškový metalurg  

Slévač  

 Formíř a jádrař 
 Tavič 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Hutní technik  

 Hutní technik dispečer 
 Hutní technik metalurg 
 Hutní technik mistr 
 Hutní technik normovač 
 Hutní technik operátor 
 Hutní technik projektant 
 Hutní technik řízení jakosti 
 Hutní technik technolog 

Obchodník v metalurgii  

Slévárenský technik  

 Slévárenský technik dispečer 



 Slévárenský technik metalurg 
 Slévárenský technik mistr 
 Slévárenský technik modelář 
 Slévárenský technik normovač 
 Slévárenský technik projektant 
 Slévárenský technik řízení jakosti 
 Slévárenský technik technolog 

Technik kování  

 Mistr kovárny 
 Technolog kování 
 Technolog tepelného zpracování kovů 

Technik lisovny  

 Mistr lisovny 
 Technolog lisovny 

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný hutní technik  

 Samostatný hutní technik dispečer 
 Samostatný hutní technik metalurg 
 Samostatný hutní technik projektant 
 Samostatný hutní technik řízení jakosti 
 Samostatný hutní technik technolog 

Samostatný slévárenský technik  

 Samostatný slévárenský technik metalurg 
 Samostatný slévárenský technik projektant 
 Samostatný slévárenský technik řízení jakosti 
 Samostatný slévárenský technik technolog 

 Magisterský studijní program  

Hutní inženýr  

 Hutní inženýr dispečer 
 Hutní inženýr metalurg 
 Hutní inženýr projektant 
 Hutní inženýr technik řízení jakosti 
 Hutní inženýr technolog 
 Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník 

Kovárenský inženýr  

 Kovárenský inženýr technolog kování 
 Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů 

Slévárenský inženýr  

 Slévárenský inženýr metalurg 
 Slévárenský inženýr projektant 
 Slévárenský inženýr technik řízení jakosti 
 Slévárenský inženýr technolog 
 Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník 

Technolog lisovny specialista  

  

Informační služby, publicistika  



 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Korektor ve vydavatelství  

Pracovník monitoringu médií  

Pracovník vztahů k veřejnosti  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Knižní vydavatel  

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti  

Redaktor novinář  

Technický redaktor  

 Magisterský studijní program  

Šéfredaktor  

Tiskový mluvčí  

Tlumočník, překladatel  

Konsekutivní tlumočník  

Překladatel  

Překladatel odborných textů  

Překladatel uměleckých textů  

Simultánní tlumočník  

Soudní tlumočník a překladatel  

Tlumočník  

Tlumočník znakové řeči   

  

Informační technologie 
 

 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Technik PC a periférií  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Operátor výpočetní techniky  

Programátor  

Správce aplikací  

Správce IT  

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace  

Správce sítí pro malé a střední organizace  

Technik IT  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Analytik IT  

Business analytik  

Návrhář software  

Správce databází  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný programátor  

Samostatný správce aplikací  

Samostatný technik IT  

Správce báze znalostí  



Správce operačních systémů a sítí  

Webdesigner  

 Magisterský studijní program  

Inženýr IT a řídících systémů  

Inženýr IT  

Systémový inženýr řídícího systému  

Programátor analytik  

Specialista správy operačních systémů a sítí  

Systémový inženýr správy aplikací  

Webdesigner specialista   

  

Kožedělná výroba 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Kožešník  

Kráječ kožešinových a usňových dílců  

Šička kožešinových a usňových výrobků  

Šička kožešinových výrobků  

Výrobce kožedělného zboží  

Brašnář  

Rukavičkář  

Sedlář  

Výrobce obuvi  

Obuvník pro gumárenskou výrobu  

Obuvník pro sériovou výrobu  

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi  

Obuvník pro zakázkovou výrobu  

Opravář obuvi a kožedělného zboží  

Svrškařka  

Vysekávač  

Výrobce usní a kožešin  

Koželuh  

Úpravář kožešin  

Úpravář usní  

Vydělávač kožešin  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Kožařský technik  

Kožařský technik designér a modelář  

Kožařský technik kontrolor jakosti  

Kožařský technik kontrolor kvality  

Kožařský technik mistr  

Kožařský technik nákupčí  

Kožařský technik normovač  

Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač  



Kožařský technik technolog  

Kožařský technik technolog výroby obuvi  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný kožařský technik  

Samostatný kožařský technik designér a modelář  

Samostatný kožařský technik manažer provozu  

Samostatný kožařský technik nákupčí  

Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly jakosti  

Samostatný kožařský technik technolog  

Samostatný kožařský technik vedoucí výroby  

 Magisterský studijní program  

Kožařský specialista  

Kožařský inženýr pracovník řízení výroby a jakosti  

Kožařský inženýr technolog  

Kožařský inženýr výzkumný, vývojový a vědecký pracovník  

Kožařský specialista designér a modelář  

Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec  

Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv  

  

Lesní hospodářství 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Lesní dělník  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Pěstební mechanizátor  

Mechanizátor pro pěstební činnost  

Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách  

Údržba lesních cest  

Těžební mechanizátor  

Dopravce dříví  

Mechanizátor pro soustřeďování dříví  

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů  

Těžař dříví motomanuální  

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Lesní technik lesník  

Lesní technik lesník pro pěstební činnost  

Lesní technik lesník pro těžební činnost  

Lesní technik myslivec  

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví  

Lesní technik školkař  

Lesní technik taxátor  

 Magisterský studijní program  

Lesní inženýr  



Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví  

Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství  

Lesní inženýr pro těžební činnost  

Lesní inženýr správce  

Lesní inženýr zařizovatel  

  

Management 
 

 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Manažer první linie  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Administrátor projektu  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Manažer projektu  

Vedoucí pracovník dílčích celků  

Manažer informačních systémů  

Obchodní manažer  

Personální manažer  

 Magisterský studijní program  

Manažer programů a komplexních projektů  

Poradce managementu  

Poradce managementu všeobecný  

Poradce systému managementu kvality  

Poradce systému managementu ochrany životního prostředí  

Ředitel malé organizace  

Ředitel specializovaných oblastí  

Ředitel auditu  

Ředitel kvality  

Ředitel logistiky  

Ředitel marketingu  

Ředitel nákupu  

Ředitel prodeje  

Ředitel vývoje  

Ředitel zákaznických služeb  

Ředitel univerzálních celků  

Finanční ředitel  

Obchodní ředitel  

Personální ředitel  

Ředitel informačních systémů  

Ředitel investičního rozvoje  

Ředitel velké a střední organizace  

Vedoucí pracovník výrobních a provozních dílčích celků velkých organizací  

Provozní ředitel  

Technický ředitel  

Výrobní ředitel  

  



Nábytkářství 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Dělník v nábytkářském průmyslu  

Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků  

Dělník pro přípravu nábytkových povrchů  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Čalouník  

Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií  

Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií  

Výrobce a opravář čalounění dopravních prostředků  

Výrobce a opravář čalounění dveří  

Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí  

Zhotovitel knoflíků  

Dekoratér  

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů  

Montážník nábytkových sestav  

Montážník nábytku  

Truhlář nábytkář  

Dílenský montážník nábytku  

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku  

Pracovník dýhování a laminátování nábytku  

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku  

Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek  

Pracovník výroby obalovaných dílců a profilů pro výrobu nábytku  

Umělecký čalouník a dekoratér  

Výrobce matrací  

Výrobce jedno nebo tří dílných matrací z přírodních materiálů  

Výrobce matrací z matracových prefabrikátů  

Výrobce matracových jader  

Výrobce matracových potahů  

Výrobce polotovarů pro matracové potahy  

Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Interiérový poradce  

Nábytkářský technik  

Nábytkářský konstruktér  

Nábytkářský technolog  

Operátor CNC strojů v nábytkářské výrobě  

Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě  

Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě  

Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě  

 Magisterský studijní program  

Designér nábytku  



  

Obchod, marketing a reklama 
 

 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Aranžér  

Manekýn  

Pracovník maloobchodu  

Pokladní  

Pracovník obchodního provozu  

Prodavač nábytku  

Prodavač specialista  

Prodavač uměleckých předmětů  

Referent internetového obchodu  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Knihkupec  

Manažer prodeje  

Media buyer  

Mediální plánovač  

Nákupčí audio, video  

Nákupčí pro internet, multimédia a nová média  

Nákupčí tiskových médií  

Pracovník monitoringu médií  

Obchodník  

Aukcionář, dražebník  

Nákupčí  

Obchodní cestující  

Obchodní zástupce  

Obchodník s realitami  

Pracovník odbytu  

Zastavárník  

Zbožíznalec  

Odborný pracovník reklamy  

Specialista pro tvorbu reklamy  

Specialista reklamy pro klientský servis  

Pracovník velkoobchodu  

Expedient  

Obchodní zástupce velkoobchodu  

Pracovník nákupu velkoobchodu  

Pracovník odbytu velkoobchodu  

Skladník velkoobchodu  

Prodejce motorových vozidel  

Specialista internetového obchodu  

Specialista služeb zákazníkům  

Manažer call centra  

Školitel operátorů zákaznické linky  

Starožitník  



Vedoucí obchodní provozovny  

Inspektor prodejen  

Vedoucí maloobchodní provozovny  

Vedoucí velkoobchodní provozovny  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Odborný obchodní referent  

Odborný pracovník marketingu  

Produktový specialista  

Specialista marketingu  

Pracovník akvizic nemovitostí  

Vedoucí pracovník internetového obchodu  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Manažer nákupu velkoobchodu  

Manažer odbytu velkoobchodu  

Manažer velkoobchodního skladu  

Specialista zahraničního obchodu  

 Magisterský studijní program  

Investiční makléř  

Manažer marketingu  

Manažer reklamy  

Manažer zahraničního obchodu  

PR specialista  

  

Ozbrojené složky 
 

 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Dozorce vězeňské stráže  

Policejní inspektor I  

Inspektor cizinecké a pohraniční policie I  

Inspektor dopravní policie I  

Inspektor I ostraha  

Inspektor kriminální policie I  

Inspektor pořádkové policie I  

Inspektor železniční policie I  

Správní referent vězeňství  

Strážník obecní policie  

Strážník hlídkové služby  

Strážník specialista  

Strážník velitel směny  

Velitel hlídky dopravní služby  

Strážný vězeňské služby  

Strážný justiční stráže  

Strážný vězeňské stráže  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Inspektor vězeňské služby  

Inspektor justiční stráže  



Inspektor vězeňské stráže  

Policejní inspektor II  

Inspektor cizinecké a pohraniční policie II  

Inspektor dopravní policie II  

Inspektor kriminální policie II  

Inspektor pořádkové policie II  

Inspektor železniční policie II  

Policejní komisař I  

Komisař I analytik  

Komisař I kriminální policie  

Komisař I uniformovaná policie  

Samostatný správní referent vězeňství  

Samostatný strážník obecní policie  

Metodik výcviku  

Vedoucí přestupkové sekce  

Velitel obecní policie  

Velitel služební kynologie  

 Magisterský studijní program  

Policejní komisař II  

Komisař II analytik  

Komisař II kriminální policie  

Komisař II uniformovaná policie  

Policejní rada  

Policejní rada policejní prezident  

Policejní rada ředitel služby policie  

Policejní rada služby kriminální policie a vyšetřování  

Rada vězeňské služby  

Rada justiční stráže  

Rada vězeňské stráže  

Správní referent vězeňství specialista  

Strážník obecní policie specialista  

  

Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v pohostinství  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Pomocný číšník  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Barman  

Číšník  

Cukrář v restauračním provozu  

Kuchař  

Kuchař pro přípravu pokrmů na objednávku  

Kuchař studené kuchyně  

Kuchař teplé kuchyně  



Pomocný kuchař  

Kuchař expedient  

Výrobce pokrmů rychlého občerstvení  

Výrobce příloh  

Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních  

Sommelier  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Horský průvodce  

Krupiér  

Pracovník cestovní agentury  

Místní zástupce cestovní agentury  

Prodejce cestovní agentury  

Pracovník cestovní kanceláře  

Animátor cestovní kanceláře  

Místní zástupce cestovní kanceláře  

Prodejce v cestovní kanceláři  

Vedoucí zájezdu  

Pracovník horské služby  

Člen horské služby  

Cvičitel horské služby  

Instruktor horské služby  

Psovod horské služby  

Pracovník pohostinství a hotelového provozu  

Provozní  

Recepční  

Pracovník turistického informačního centra  

Správce kempu  

Záchranář pro lyžařské tratě  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Animační pracovník v rekreačním zařízení  

Průvodce cestovního ruchu  

Průvodce specialista pro region  

Průvodce specialista pro region Jižní Morava  

Průvodce specialista pro region Praha  

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury  

Vedoucí kempu  

Vedoucí pracovník turistického informačního centra  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný pracovník cestovního ruchu  

Samostatný pracovník cestovní kanceláře  

Samostatný pracovník pohostinství a hotelového provozu  

Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu  

Vedoucí recepce  

Vedoucí rezervačního oddělení  

Vedoucí stravovacího úseku  

  



Polygrafie 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v polygrafii  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Knihařský dělník  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Grafik pro média  

Art grafik  

Operátor DTP  

Operátor zhotovení tiskových forem  

Skenerista retušér  

Správce tiskových dat  

Operátor digitálních tiskových strojů  

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů  

Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů  

Průmyslový knihař  

Knihař na automatických knihařských linkách  

Knihař na knihařských strojích  

Tiskař  

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích  

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích  

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích  

Tiskař na ofsetových archových strojích  

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích  

Tiskař na sítotiskových strojích  

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích  

Umělecký knihař  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Polygrafický technik  

Polygrafický technik dispečer  

Polygrafický technik kontrolor jakosti  

Polygrafický technik mistr  

Polygrafický technik normovač  

Polygrafický technik technolog  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný polygrafický technik  

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti  

Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic  

Samostatný polygrafický technik technolog  

Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu  

 Magisterský studijní program  

Polygrafický inženýr  

Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice  

Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti  

Polygrafický inženýr technolog  



Polygrafický inženýr vedoucí výroby  

Polygrafický inženýr vedoucí závodu  

Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník  

  

Poštovní a doručovatelské služby 
 

 

 Základní vzdělání  

Manipulant poštovního provozu  

Doručovatel neadresných zásilek  

Manipulant poštovní přepravy  

Pracovník vnitřní poštovní služby I  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Operátor poštovního provozu  

Poštovní doručovatel  

Pracovník poštovní přepážky  

Pracovník poštovní přepravy I  

Pracovník vnitřní poštovní služby II  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Obsluha poštovního provozu  

Odborný pracovník obsluhy pošty  

Operátor poštovních informačních služeb  

Pokladník pošty  

Pracovník poštovní přepážky univerzální  

Pracovník poštovní přepravy  

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz  

Pracovník vnitřní poštovní služby III  

Samostatný pracovník poštovního provozu  

Administrátor pošt  

Dispečer sběrných přepravních uzlů  

Kontrolor poštovního provozu  

Pracovník elektronických služeb  

Směnař v poštovním provozu  

Vedoucí poštovního oddělení  

Vedoucí pošty I  

Vedoucí pošty II  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Vedoucí poštovního provozu  

Technolog v poštovním provozu  

Vedoucí sběrných přepravních uzlů  

Vedoucí v poštovním provozu  

 Magisterský studijní program  

Manažer poštovního provozu  

Manažer pošty  

Manažer sběrných přepravních uzlů  

Manažer v poštovním provozu  

  



Potravinářství a krmivářství 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v potravinářství a krmivářství  

Pomocný pracovník v krmivářství  

Pomocný pracovník v potravinářství  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Potravinářský a krmivářský dělník  

Krmivářský dělník  

Potravinářský dělník  

Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování drůbeže  

Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování králíků  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Cukrář  

Pracovník řemeslné výroby perníků  

Pracovník řemeslného zpracování čokolády  

Pracovník výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty  

Pracovník výroby jemného pečiva  

Pracovník výroby karamelových a kandytových výrobků  

Pracovník výroby nečokoládových cukrovinek  

Pracovník výroby restauračních moučníků  

Pracovník výroby zákusků a dortů  

Pracovník výroby zmrzlin  

Cukrovinkář  

Konzervář  

Obsluha lisovacího zařízení ovoce  

Pracovník výroby hotových pokrmů  

Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce  

Pracovník výroby ovocných koncentrátů  

Pracovník výroby ovocných pomazánek  

Lahůdkář  

Pracovník výroby lahůdek  

Pracovník výroby majonéz a omáček  

Pracovník výroby rybích lahůdek  

Lihovarník a likérník  

Lihovarník  

Likérník  

Mlynář  

Obsluha mlýnských strojů  

Obsluha zařízení sil  

Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků  

Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin  

Pivovarník a sladovník  

Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin a krmiv  

Pracovník skladování a distribuce potravin a krmiv  

Pracovník výroby potravin a krmiv  



Pekař  

Pracovník výroby chleba a běžného pečiva  

Pracovník výroby jemného pečiva  

Pracovník výroby knedlíků  

Pracovník výroby perníků  

Pracovník výroby těstovin  

Pracovník výroby trvanlivého pečiva  

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách  

Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách  

Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách  

Pracovník výroby mléčných produktů  

Mlékař  

Sýrař  

Řezník a uzenář  

Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich  

Pracovník bourárny  

Pracovník ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů  

Pracovník porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat  

Pracovník přepravy a ustájení jatečných zvířat  

Pracovník výroby konzerv  

Pracovník výroby masných výrobků a drůbežích masných výrobků  

Prodejce výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb  

Zpracovatel živočišných tuků  

Vinař  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů  

Operátor linky pro výrobu krmných směsí  

Operátor linky pro výrobu premixů  

Technik v potravinářství a krmivářství  

Mistr v potravinářství a krmivářství  

Operátor pasterační stanice  

Operátor věžové sušárny mléka a odparky  

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství  

Technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství  

Technolog v potravinářství a krmivářství  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný technik v krmivářství  

Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství  

Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství  

Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství  

Samostatný technolog v krmivářství  

Samostatný technik v potravinářství  

Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství  

Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství  

Samostatný technik pro řízení výroby v potravinářství  

Samostatný technolog v potravinářství  



 Magisterský studijní program  

Potravinářský specialista  

Potravinářský specialista pro kontrolu jakosti a hygieny  

Potravinářský specialista pro řízení jakosti a hygieny  

Potravinářský specialista pro řízení výroby  

Potravinářský specialista pro vývoj, vědu a výzkum  

Potravinářský specialista technolog  

Specialista prodeje a poradenství v potravinářství a krmivářství  

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí  

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin  

  

Požární ochrana 
 

 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Pracovník hasičského záchranného sboru  

Hasič hasičského záchranného sboru  

Spojař hasičského záchranného sboru  

Strojník hasičského záchranného sboru  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný pracovník hasičského záchranného sboru  

Hasič specialista hasičského záchranného sboru  

Inspektor hasičského záchranného sboru  

Komisař hasičského záchranného sboru  

Operátor hasičského záchranného sboru  

Technik hasičského záchranného sboru  

Velitel čety hasičského záchranného sboru  

 Magisterský studijní program  

Rada hasičského záchranného sboru  

Specialista hasičského záchranného sboru  

Operační důstojník hasičského záchranného sboru  

Ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru  

  

Právo 
 

 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Asistent Probační a mediační služby  

Dozorčí úředník  

Pracovník infocentra soudu  

Pracovník vyšší soudní podatelny  

Protokolující úředník  

Soudní tajemník  

Soudní zapisovatel  

Vedoucí soudní kanceláře  

Vykonavatel  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  



Právní asistent  

Správce soudní aplikace  

Vedoucí spisové služby  

 Magisterský studijní program  

Advokát  

Advokátní koncipient  

Asistent soudce  

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu  

Asistent soudce Ústavního soudu  

Asistent soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu  

Asistent státního zástupce  

Exekutor  

Soudní exekutor  

Exekutorský kandidát  

Exekutorský koncipient  

Justiční čekatel  

Notář  

Notářský kandidát  

Notářský koncipient  

Podnikový právník  

Právní čekatel  

Právník  

Specialista mezinárodně právní ochrany dětí  

Úředník Probační a mediační služby  

Vyšší soudní úředník  

Vyšší úředník státního zastupitelství  

 Doktorský studijní program  

Soudce  

Soudce obecných soudů  

Soudce Ústavního soudu  

Státní zástupce  

  

Psychologie 
 

 

 Magisterský studijní program  

Klinický psycholog  

Klinický psycholog specialista  

Psycholog  

Psycholog v sociální péči  

Psycholog práce a organizace  

  

Sklářská, keramická výroba 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník ve sklářské a bižuterní výrobě  

Pomocný pracovník v bižuterní výrobě  



Pomocný pracovník ve sklářské výrobě  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Brusič skla  

Brusič technického a šperkového kamene  

Dekoratér keramiky  

Keramik  

Glazovač keramiky  

Obráběč keramiky  

Obsluha pálicích pecí  

Přípravář keramických hmot  

Točíř keramiky  

Vylévač keramiky  

Výrobce lisované keramiky  

Výrobce sádrových forem  

Keramik modelář  

Malíř skla  

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců  

Rytec skla  

Sklář  

Sklář dutého skla  

Sklář lisovaného skla  

Sklář technického skla  

Strojník sklářských zařízení  

Strojník sklářských zařízení pro foukací linky  

Strojník sklářských zařízení pro linky výroby tyčí a trubic  

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky  

Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky  

Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky  

Tavič skloviny  

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna  

Výrobce bižuterie  

Výrobce kovové bižuterie  

Výrobce skleněné bižuterie  

Výrobce forem  

Výrobce forem ze dřeva  

Výrobce kovových forem  

Výrobce skleněných vánočních ozdob  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Keramický technik  

Keramický technik dispečer  

Keramický technik kontrolor jakosti  

Keramický technik mistr  

Keramický technik normovač  

Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení  

Keramický technik technolog  

Sklářský technik  



Sklářský technik dispečer  

Sklářský technik kontrolor jakosti  

Sklářský technik mistr  

Sklářský technik normovač  

Sklářský technik tavení  

Sklářský technik technický manažer provozu  

Sklářský technik technolog  

Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Designér koupelen  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný keramický technik vedoucí provozu  

Samostatný sklářský technik  

Samostatný sklářský technik dispečer  

Samostatný sklářský technik normovač  

Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti  

Samostatný sklářský technik technický manažer provozu  

Samostatný sklářský technik technolog  

Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník  

 Magisterský studijní program  

Keramický inženýr  

Keramický inženýr pracovník řízení jakosti  

Keramický inženýr technolog  

Keramický inženýr vedoucí výroby  

Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník  

Sklářský inženýr  

Sklářský inženýr dispečer  

Sklářský inženýr manažer provozu  

Sklářský inženýr normovač  

Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti  

Sklářský inženýr technický manažer  

Sklářský inženýr technolog  

Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna  

Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník  

  

Služby provozní a osobní 
 

 

 Základní vzdělání  

Topič  

Topič kotlů  

Topič horkovodních kotlů  

Topič parních kotlů  

Topič nízkotlakých kotlů  

Topič nízkotlakých parních kotlů  

Topič nízkotlakých teplovodních kotlů  

Výškový specialista  



 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Asistent kadeřníka  

Dezinfektor ve službách  

Úklidový pracovník  

Úklidový pracovník - práce ve výškách  

Úklidový pracovník administrativních ploch  

Úklidový pracovník dopravních prostředků  

Úklidový pracovník průmyslových ploch  

Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení  

Úklidový pracovník v potravinářských provozech  

Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Aromaterapeut  

Asanační pracovník  

Asanační pracovník bez fumigantů  

Asanační pracovník s fumiganty  

Hospodyně  

Hospodyně v domácnosti  

Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních  

Hrobník  

Instruktor Body and Mind  

Instruktor pilates  

Instruktor powerjógy  

Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení  

Instruktor aerobiku  

Instruktor bodystylingu  

Instruktor indoor cyclingu  

Kadeřník  

Kominík  

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest  

Kominík - měření spalin  

Kominík - montáž komínů a komínových vložek  

Kominík - revizní technik spalinových cest  

Manikérka, pedikérka  

Manikérka a nehtová designérka  

Pedikérka a nehtová designérka  

Obsluha čerpací stanice s PHL  

Obsluha kremačního zařízení  

Obsluha wellness centra  

Obsluha bazénu  

Obsluha fitness centra  

Obsluha sauny  

Obsluha solária  

Plavčík  

Potápěč  

Potápěč operátor  



Potápěč pracovní  

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků  

Provozní vedoucí úklidu  

Servisní pracovník u zákazníka  

Správce objektu  

Stavitel podzemní hrobky  

Úklidový pracovník – speciální práce  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Administrátor krematoria  

Administrátor pohřebiště  

Balneotechnik  

Chůva  

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky  

Chůva pro dětské koutky  

Fotograf  

Fotograf architektury a krajiny  

Fotograf pro DTP studio  

Fotograf pro podvodní fotografii  

Fotograf technických a vědeckých oborů  

Fotograf v minilabu  

Fotograf videozáznamů  

Fotografický poradce při prodeji fotografické techniky a materiálů  

Fotolaborant  

Fotoreportér  

Portrétní fotograf  

Produktový a dokumentační fotograf  

Reklamní a módní fotograf  

Kosmetička, vizážistka  

Kosmetička  

Vizážistka  

Lektor tance  

Taneční mistr  

Masér  

Masér pro klasickou a regenerační masáž  

Masér pro sportovní a rekondiční masáž  

Mistr plavčí  

Operátor energetických zařízení  

Operátor horkovodních energetických zařízení  

Operátor parních energetických zařízení  

Revizní technik nízkotlakých kotelen  

Osobní trenér mimo oblast vrcholového a výkonnostního sportu  

Pečovatelka dětí  

Poradce pro pozůstalé  

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zesnulých  

Proutkař  

Sjednavatel pohřbení  



Smuteční řečník a obřadník  

Strojník bazénu  

Tatér, piercér, odborník na permanentní make-up  

Odborník na permanentní make-up  

Piercér  

Tatér  

Záchranář na volné vodě  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Výživový poradce  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Wellness specialista  

  

Sociální péče 
 

 

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Pracovník přímé obslužné péče - pečovatel  

Pečovatel  

Pracovník přímé obslužné péče  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Pracovník pro pracovní výchovu v sociálních službách  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Aktivizační pracovník v sociálních službách  

Pracovník volnočasových aktivit v sociálních službách  

Pracovník výchovné činnosti v sociálních službách  

Metodik a koordinátor výkonu sociálních služeb  

Koordinátor výkonu sociálních služeb  

Metodik výkonu sociálních služeb  

Odborný pečovatel – osobní asistent  

Odborný pečovatel  

Osobní asistent  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Odborný sociální pracovník v sociálních službách  

Koordinátor pečovatelské služby  

Odborný asistent v sociálních službách  

Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách  

Odborný resocializační pracovník  

Odborný sociální pracovník  

Poradce v sociálních službách  

Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách  

Samostatný resocializační pracovník  

Samostatný sociální pracovník  

 Magisterský studijní program  

Sociální pracovník v sociálních službách specialista  

Kontaktní pracovník v sociálních službách specialista  

Poradce v sociálních službách specialista  

Resocializační pracovník specialista  



Sociální pracovník specialista  

  

Sport 
 

 

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Asistent trenéra  

Servisní pracovník - specialista  

 Magisterský studijní program  

Sportovec  

Trenér  

  

Státní správa 
 

 

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Pomocný archivní pracovník  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Asistent státní správy  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Celní pracovník  

Pracovník celní asistenční činnosti  

Pracovník celního dohledu  

Pracovník celního pátrání  

Inspektor ochrany lesa  

Inspektor ochrany ovzduší  

Inspektor ochrany přírody a krajiny  

Inspektor ochrany vod  

Inspektor odpadového hospodářství  

Pracovník celního a daňového řízení  

Pracovník drážní inspekce  

Pracovník evidence plavidel  

Pracovník finanční a daňové správy  

Pracovník katastru nemovitostí  

Pracovník kontroly léčiv  

Pracovník kontroly veterinárních léčiv  

Pracovník státního zdravotního dozoru  

Pracovník úseku zaměstnanosti kontaktního pracoviště  

Kontrolor služeb zaměstnanosti  

Referent administrativy služeb zaměstnanosti  

Referent trhu práce  

Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování  

Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP  

Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory  

Pracovník veterinární správy  

Prubíř  

Referent konzulární služby  

Referent provozu silničních vozidel  



Kontrolní technik mobilních jednotek  

Referent silniční dopravy  

Pracovník v oblasti silniční nákladní dopravy  

Pracovník v oblasti silniční osobní dopravy  

Referent sociálního pojištění  

Referent důchodového pojištění  

Referent nemocenského pojištění  

Referent výběru a vymáhání pojistného  

Referent správy mládeže a zájmového vzdělávání  

Referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání  

Referent správy sportu a tělovýchovy  

Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu  

Referent státní správy  

Statistik  

Statistik referent  

Veterinární technik laborant  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Odborný statistik  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Asistent státního zdravotního dozoru  

Inspektor energetické inspekce  

Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce  

Kontrolor školní inspekce  

Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek  

Oblastní inspektor inspekce práce  

Odborný referent konzulárních vztahů a služby  

Odborný referent konzulární služby  

Odborný referent konzulárních vztahů  

Odborný referent pro speciální činnosti ve školství  

Odborný referent rovných příležitostí ve školství  

Odborný referent speciálního vzdělávání  

Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny  

Odborný referent územního samosprávného celku na protidrogovou koordinaci  

Odborný referent územního samosprávného celku pro prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů  

Odborný referent provozu silničních vozidel  

Analytik centrálního registru řidičů a řidičských průkazů  

Analytik dopravní nehodovosti  

Odborný pracovník centrálního registru vozidel  

Odborný pracovník pro výkon státního odborného dozoru nad technickou způsobilostí vozidel  

Odborný pracovník státní správy v oblasti dopravních přestupků v odvolacím řízení  

Odborný pracovník státní správy v oblasti odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel  

Odborný referent silniční dopravy  

Odborný pracovník pro mezinárodní silniční osobní dopravu  

Odborný pracovník pro udělení vstupních povolení a poplatků dopravcům  

Odborný pracovník pro výkon vrchního státního dozoru v silniční nákladní dopravě  

Odborný pracovník v silniční osobní linkové dopravě  



Odborný pracovník výkonu silniční nákladní dopravy  

Odborný pracovník výkonu státní správy a státního odborného dozoru v taxislužbě  

Odborný pracovník zajišťující dohled nad školením řidičů  

Odborný referent sociálního pojištění  

Odborný referent důchodového pojištění  

Odborný referent nemocenského pojištění  

Odborný referent posudkové služby  

Odborný referent výběru a vymáhání pojistného  

Odborný referent správy mládeže a zájmového vzdělávání  

Odborný referent pro mládež  

Odborný referent pro zájmové vzdělávání  

Odborný referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání  

Odborný referent správy sportu a tělovýchovy  

Odborný referent pro sport  

Odborný referent pro tělovýchovu  

Odborný referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu  

Odborný referent územního rozhodování  

Pracovník úseku zaměstnanosti krajské pobočky  

Odborný kontrolor služeb zaměstnanosti  

Odborný poradce pro zprostředkování služeb zaměstnanosti  

Odborný pracovník evidence a podpory  

Referent fondů Evropské unie  

Referent zaměstnanosti - EURES poradce  

Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce  

Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce IPS  

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací  

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce  

Samostatný archivář  

Archivář v badatelně  

Samostatný archivář digitalizátor  

Samostatný archivář odborný  

Samostatný referent spisové služby  

Samostatný balistik  

Samostatný botanik  

Samostatný celní pracovník  

Kriminalistický celní technik  

Kynolog  

Samostatný pracovník celního dohledu  

Samostatný pracovník celního pátrání  

Samostatný inspektor ochrany lesa  

Samostatný inspektor ochrany ovzduší  

Samostatný inspektor ochrany přírody a krajiny  

Samostatný inspektor ochrany vod  

Samostatný inspektor odpadového hospodářství  

Samostatný krajinář  

Samostatný pracovník celní kontroly  



Samostatný pracovník celního a daňového řízení  

Samostatný pracovník dokladů osob  

Samostatný pracovník dokladů plavidel  

Samostatný pracovník drážní inspekce  

Samostatný pracovník finanční a daňové správy  

Samostatný pracovník cenové kontroly  

Samostatný pracovník daní a dotací  

Samostatný pracovník finanční revize  

Samostatný pracovník správy daní  

Samostatný pracovník katastru nemovitostí  

Samostatný pracovník kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

Inspektor a pokusník rostlinné výroby  

Inspektor zemědělských komodit a půdy  

Samostatný pracovník kontroly léčiv  

Samostatný pracovník kontroly veterinárních léčiv  

Samostatný pracovník obchodní inspekce  

Samostatný pracovník ochrany průmyslového vlastnictví  

Samostatný pracovník plavebního dozoru  

Samostatný pracovník plemenářské inspekce  

Samostatný pracovník pro přípravky na ochranu rostlin  

Samostatný pracovník puncovnictví  

Samostatný pracovník puncovní agendy  

Samostatný prubíř  

Samostatný puncovní inspektor  

Samostatný pracovník rostlinolékařské diagnostiky  

Samostatný pracovník rostlinolékařské správy  

Inspektor mechanizačních prostředků  

Rostlinolékařský inspektor  

Samostatný pracovník samosprávy pro péči o kulturní památky  

Samostatný pracovník správy kmitočtového spektra  

Samostatný pracovník správy národního parku  

Samostatný pracovník státní kontroly elektronických komunikací  

Samostatný pracovník technické normalizace a státního zkušebnictví  

Samostatný pracovník normalizace a posuzování shody výrobkových skupin  

Samostatný pracovník normalizace a státního zkušebnictví  

Samostatný pracovník veterinární správy  

Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu  

Samostatný pracovník zkoušení pyrotechniky  

Samostatný pracovník zkoušení zbraní a střeliva  

Samostatný pyrotechnik  

Samostatný referent státní správy  

Samostatný skalník  

Samostatný správce  

Referent pro správní řízení ve stavebnictví  

Samostatný hospodářskosprávní referent  

Samostatný referent péče o hmotný majetek  



Samostatný zoolog  

Statistik specialista  

 Magisterský studijní program  

Archivář specialista  

Odborný archivář specialista  

Referent specialista správy ve věcech archivnictví a spisové služby  

Báňský inspektor  

Obvodní báňský inspektor  

Ústřední báňský inspektor  

Vedoucí báňské inspekce  

Botanik specialista  

Celní tarifér specialista  

Celník specialista  

Specialista celního pátrání  

Specialista služební přípravy  

Geolog výzkumník  

Inspektor energetické inspekce specialista  

Inspektor jaderné bezpečnosti  

Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní  

Inspektor ochrany lesa specialista  

Inspektor ochrany ovzduší specialista  

Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista  

Inspektor ochrany vod specialista  

Inspektor odpadového hospodářství specialista  

Inspektor radiační ochrany  

Inspektor řízení letového provozu  

Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista  

Inspektor zeměměřictví a katastru nemovitostí  

Interní auditor specialista  

Kontrolní pracovník kontroly zákazu chemických zbraní  

Krajinář specialista  

Lesník správy národního parku specialista  

Metodik celního a daňového řízení  

Odborný pracovník státního zdravotního dozoru  

Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí  

Pracovník SZ - specialista  

Specialista ESF ve SZ  

Specialista pro kontrolní činnost SZ  

Specialista pro koordinaci a modernizaci SZ  

Specialista pro metodiku SZ a správní řízení  

Specialista pro poradenství ve SZ  

Specialista pro strategie a koncepce SZ  

Specialista trhu práce ve SZ  

Provozní specialista drážního úřadu  

Pyrotechnik specialista  

Referent specialista dozoru a kontroly veřejné správy  



Referent specialista dozoru a kontroly zákonnosti v činnosti územních samosprávných celků  

Referent specialista kontroly činnosti územních samosprávných celků  

Referent specialista finanční kontroly  

Referent specialista finančního trhu  

Referent specialista analýz a rozvoje finančního trhu  

Referent specialista regulace finančního trhu  

Referent specialista státní kontroly na finančním trhu  

Referent specialista fiskální politiky  

Referent specialista konzulárních vztahů a služby  

Referent specialista konzulární služby  

Referent specialista pro konzulární vztahy  

Referent specialista koordinace a rozvoje územní veřejné správy  

Referent specialista analytik rozvoje územní veřejné správy  

Referent specialista koncepce výstavby a rozvoje územní veřejné správy  

Referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy  

Referent specialista leteckého práva  

Specialista pro oblast mezinárodního práva v civilním letectví  

Specialista pro oblast právních předpisů  

Referent specialista oborových koncepcí a právních záležitostí systému veřejné správy  

Referent specialista pro oblast letecké dopravy  

Inspektor leteckých prací  

Inspektor letového provozu  

Inspektor všeobecného letectví  

Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku obchodní letecké dopravy  

Referent specialista pro oblast leteckých služeb  

Inspektor leteckého stavebního úřadu  

Inspektor pozemních zařízení  

Inspektor provozovatelů leteckých služeb  

Specialista pro oblast tvorby systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy  

Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku poskytování leteckých služeb  

Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb  

Referent specialista pro oblast provozně technických záležitostí civilního letectví  

Inspektor certifikace letadel  

Inspektor dopravních letadel  

Inspektor draků a mechanických systémů  

Inspektor letových výkonů a vlastností  

Inspektor malých letadel  

Inspektor údržby letadel  

Inspektor výroby letadel  

Inspektor výstroje letadel  

Inspektor způsobilosti pohonných jednotek  

Specialista pro oblast výkonu státní správy a dozoru nad výrobou letadel, certifikaci a údržbou letadel  

Referent specialista pro oblast zjišťování příčin leteckých nehod  

Inspektor příčin leteckých nehod  

Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod  

Technický inspektor příčin leteckých nehod  



Referent specialista pro speciální činnosti ve školství  

Referent specialista prevence sociálně patologických jevů  

Referent specialista rovných příležitostí ve školství  

Referent specialista speciálního vzdělávání  

Referent specialista územně samosprávného celku na protidrogovou koordinaci  

Referent specialista územně samosprávného celku pro národnostní menšiny  

Referent specialista územně samosprávného celku pro prevenci kriminality a sociálně patologické jevy  

Referent specialista pro tvorbu efektivní veřejné správy  

Referent specialista kvality veřejné správy  

Referent specialista reformy regulace  

Referent specialista vládní protikorupční politiky  

Referent specialista provozu silničních vozidel  

Specialista pro koncepce a normotvornou činnost dopravně správních agend  

Specialista pro prevenci nehodovosti a výchovu účastníků silničního provozu  

Specialista pro řízení státní správy dopravně správních agend a metodické vedení krajských úřadů a obecních 
úřadů s rozšířenou působností 

 

Specialista státní správy pro oblast technické způsobilosti vozidel  

Specialista technické způsobilosti vozidel  

Referent specialista regulace a kontroly cen  

Referent specialista rozpočtu a financování  

Referent specialista rozpočtu a financování územně samosprávních celků  

Referent specialista rozpočtu kapitol  

Referent specialista státního rozpočtu  

Referent specialista rozvoje civilního letectví  

Specialista pro oblast ekonomické regulace civilního letectví  

Specialista pro oblast správních řízení v civilním letectví  

Specialista rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů  

Referent specialista silniční dopravy  

Metodik státní správy v oblasti taxislužby  

Specialista pro koncepce a rozvoj silniční dopravy  

Specialista pro koncepce a rozvoj silniční linkové osobní dopravy  

Specialista pro koncepce a rozvoj silniční nákladní dopravy  

Specialista pro mezinárodní silniční nákladní dopravu  

Specialista pro přepravu nebezpečných věcí a zkazitelných potravin  

Specialista pro řízení státní správy silniční linkové osobní dopravy  

Specialista pro řízení státní správy v silniční nákladní dopravě  

Specialista pro tvorbu mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní osobní dopravy  

Specialista státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě  

Referent specialista správy oblasti mládeže a zájmového vzdělávání  

Referent specialista pro oblast mládeže  

Referent specialista pro oblast zájmového vzdělávání  

Referent specialista územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání  

Referent specialista správy oblasti sportu a tělovýchovy  

Referent specialista pro oblast sportu  

Referent specialista pro oblast tělovýchovy  

Referent specialista územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu  

Referent specialista správy účetnictví a auditu  



Referent specialista státní pokladny  

Referent specialista stavebního řádu  

Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu  

Referent specialista povolování staveb  

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech leteckých  

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb drah a na dráze  

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb pozemních komunikací  

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl  

Referent specialista vojenských a dalších stavebních úřadů  

Referent specialista územního plánování  

Referent specialista koncepcí rozvoje územního plánování  

Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního plánování  

Referent specialista územně plánovací dokumentace  

Referent specialista územně plánovacích podkladů  

Referent specialista územního rozhodování  

Referent specialista ostatního výkonu státní správy územního rozhodování  

Referent specialista územního rozhodování  

Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby  

Referent specialista zahraničně politických vztahů a služby  

Referent specialista pro zahraniční politickou (diplomatickou) službu  

Referent specialista pro zahraniční politiku  

Referent specialista rozvojové a humanitární pomoci  

Rostlinolékařský diagnostik  

Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek ve veřejné správě  

Inspektor úřadu inspekce práce specialista  

Oblastní inspektor inspekce práce specialista  

Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek  

Specialista drážní inspekce  

Specialista hmotných rezerv  

Specialista hospodářské soutěže  

Specialista dohledu nad zadáváním veřejných zakázek  

Specialista ochrany hospodářské soutěže  

Specialista posuzování slučitelnosti veřejné podpory  

Specialista integrace ochrany životního prostředí  

Specialista katastru nemovitostí  

Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy  

Specialista koncepcí a metodiky technické normalizace plavidel a plovoucích zařízení  

Specialista kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

Specialista rostlinné výroby  

Specialista zemědělských komodit a půdy  

Specialista kontroly léčiv  

Analytik kontroly léčiv  

Inspektor kontroly léčiv  

Inspektor kontroly zdravotních prostředků  

Posuzovatel léčiv  

Specialista kontroly veterinárních léčiv  



Analytik veterinárních biopreparátů a léčiv  

Inspektor veterinárních biopreparátů a léčiv  

Posuzovatel veterinárních biopreparátů a léčiv  

Specialista metrologie  

Specialista obchodní inspekce  

Specialista plavebních dokladů  

Specialista plavebních informací  

Specialista plavebního dozoru  

Specialista plemenářské inspekce  

Specialista posudkové služby  

Specialista příprav hospodářského opatření  

Specialista pro mezinárodní spolupráci v celní správě  

Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací  

Specialista pro přípravky na ochranu rostlin  

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti práv na označení  

Specialista průmyslového vlastnictví v oblasti technických řešení  

Specialista puncovnictví  

Metodik puncovnictví  

Prubíř specialista  

Puncovní inspektor specialista  

Specialista regulace služeb elektronických komunikací  

Specialista ekonomické regulace a analýz trhů elektronických komunikací  

Specialista regulace poštovních služeb  

Specialista regulace sítí a služeb elektronických komunikací  

Specialista ropné bezpečnosti  

Specialista rostlinolékařské správy  

Inspektor mechanizačních prostředků specialista  

Rostlinolékařský inspektor specialista  

Specialista školní inspekce  

Kontrolor školní inspekce specialista  

Školní inspektor  

Specialista služeb zaměstnanosti - expert  

Kontrolor služeb zaměstnanosti expert  

Specialista Evropského sociálního fondu  

Vedoucí útvaru služeb zaměstnanosti  

Specialista sociálního pojištění  

Specialista důchodového pojištění  

Specialista nemocenského pojištění  

Specialista výběru a vymáhání pojistného  

Specialista správy kmitočtového spektra  

Specialista státní kontroly elektronických komunikací  

Specialista technické normalizace a státního zkušebnictví  

Specialista autorizace, notifikace a mezinárodní spolupráce  

Specialista normalizace a posuzování shody výrobkových skupin  

Specialista normalizace a státního zkušebnictví  

Specialista udělování licencí v energetice  



Specialista v oboru regulace energetiky  

Specialista veterinární správy  

Správce specialista  

Specialista péče o hmotný majetek  

Specialista pro správní řízení ve stavebnictví  

Statistik expert  

Stavební specialista drážního úřadu  

Technický specialista drážního úřadu  

Veterinární diagnostik  

Zkušební specialista pyrotechniky  

Zkušební specialista zbraní a střeliva  

  

Stavebnictví 
 

 

 Základní vzdělání  

Stavební dělník  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Dělník v kamenické výrobě  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Dlaždič  

Instalatér  

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení  

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace  

Topenář  

Kameník  

Brusič a frézař kamene  

Lamač  

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě  

Osazovač  

Písmák  

Štípač kamene  

Kamnář  

Kamnář montér kachlových kamen a kachlových sporáků  

Kamnář montér krbů  

Kamnář montér topidel s teplovodními systémy  

Kominík  

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest  

Kominík - měření spalin  

Kominík - montáž komínů a komínových vložek  

Kominík - revizní technik spalinových cest  

Lešenář  

Malíř, lakýrník a natěrač  

Lakýrník a natěrač  

Malíř  

Tapetář  

Mechanik plynových zařízení  



Mechanik vnějších potrubních rozvodů z oceli  

Izolatér pro montáž vnějších potrubních rozvodů  

Montér vnějších potrubních rozvodů z oceli  

Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů  

Svářeč vnějších potrubních rozvodů z oceli  

Mechanik vnějších potrubních rozvodů z plastů  

Montér vnějších potrubních rozvodů z plastů  

Svářeč vnějších potrubních rozvodů z plastů  

Montér hydroizolací  

Montér hydroizolací spodní stavby  

Montér hydroizolací střech  

Montér izolací proti chemickým vlivům  

Montér protihlukových a antivibračních izolací  

Montér suchých staveb  

Montér kazetových podhledů  

Montér půdních vestaveb  

Montér suchých podlah  

Montér suchých stěn a stropních podhledů  

Montér tepelných izolací  

Montér tepelných izolací technologických zařízení  

Montér výplní stavebních otvorů  

Montér zateplovacích systémů  

Obkladač  

Obkladač v prefabrikaci  

Podlahář  

Podlahář dřevěných podlah  

Podlahář laminátových podlah  

Podlahář povlakových podlah  

Podlahář průmyslových podlah  

Podlahář sportovních podlah  

Pokrývač  

Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými  

Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými  

Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice  

Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových  

Pokrývač skládaných krytin plechových  

Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice  

Sklenář  

Stavební montážník  

Stavební truhlář  

Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy  

Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek  

Truhlář pro výrobu oken a dveří  

Stavěč dekorací  

Strojník obsluhy stavebních strojů  

Studnař  



Štukatér  

Tesař  

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy bednění, lešení a pomocných konstrukcí  

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb  

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí  

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí  

Tunelář  

Výrobce dřevostaveb  

Výrobce masivních bloků dřevostaveb  

Výrobce rámových dřevostaveb  

Výrobce roubenek a srubů  

Výrobce skeletových dřevostaveb  

Zedník  

Montér zdících systémů  

Omítkář  

Železobetonář  

Betonář  

Železář  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Kamnář technik individuálně stavěných topidel  

Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě  

Stavební technik  

Stavební technik kontrolor kvality  

Stavební technik mistr  

Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu  

Stavební technik pro environment  

Stavební technik projektant  

Stavební technik provozní dispečer  

Stavební technik technolog  

Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků  

Stavební technik zkušebnictví  

Technik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov  

Technik plynových zařízení a tepelných soustav  

Technik technických zařízení budov  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Samostatný stavební technik  

Samostatný stavební technik investic a engineeringu  

Samostatný stavební technik kontroly řízení kvality  

Samostatný stavební technik přípravy výroby a investic  

Samostatný stavební technik projektant  

Samostatný stavební technik technolog  

Samostatný stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků  

Správce majetku a budov  

 Magisterský studijní program  

Architekt a urbanista  



Architekt  

Architekt filmu  

Interiérový architekt  

Scénárista výstav  

Urbanista  

Zahradní a krajinný architekt  

Autorizovaný inspektor  

Stavební inženýr  

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality  

Stavební inženýr přípravy výroby a investic  

Stavební inženýr projektant  

Stavební inženýr realizace investic a engineeringu  

Stavební inženýr stavbyvedoucí  

Stavební inženýr technolog  

Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků  

Znalec v oboru stavebnictví  

  

Strojírenství 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník ve strojírenství  

Automontážník  

Pomocný pracovník ve strojírenství  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Dělník ve strojírenské výrobě  

Palič  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Autolakýrník  

Autolakýrník finální povrchové úpravy  

Autolakýrník přípravář  

Automechanik  

Dělník servisu motorových vozidel  

Mechanik nákladních vozidel a autobusů  

Mechanik osobních vozidel  

Dělmistr  

Hodinář  

Karosář  

Klempíř  

Klempíř drakař  

Klempíř strojní  

Stavební klempíř  

Lakýrník  

Mechanik kolejových vozidel  

Mechanik kolejových vozů  

Mechanik motorových lokomotiv  

Mechanik opravář jednostopých vozidel  



Mechanik motocyklů  

Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky  

Mechanik brýlové optiky  

Mechanik optických přístrojů  

Mechanik strojů a zařízení  

Mechanik chladicích, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel  

Mechanik polygrafických strojů  

Mechanik výtahů  

Elektromechanik pro výtahy  

Montér výtahů  

Montér výtahů specialista  

Servisní pracovník výtahů  

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy  

Nástrojař  

Brusič nožířských výrobků  

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů  

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření  

Nástrojař pro přípravky a měřidla  

Nástrojař pro řezné nástroje  

Ostřič nástrojů  

Rytec kovů  

Strojní rytec  

Nožíř  

Obráběč kovů  

Brusič kovů  

Frézař  

Operátor NC strojů  

Pomocný pracovník obrábění kovů  

Soustružník kovů  

Vrtař  

Optik  

Provozní zámečník a montér  

Důlní zámečník  

Mechanik báňské záchranné služby  

Mechanik geologicko-průzkumných zařízení  

Mechanik opravář  

Mechanik přístrojů a strojů  

Mechanik vakuových zařízení  

Montér kotlář a potrubář  

Montér ocelových konstrukcí  

Montér točivých strojů  

Montér vzduchotechniky  

Provozní zámečník  

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů  

Stavební zámečník  

Vahař  



Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel  

Puškař  

Strojní zámečník a rýsovač  

Rýsovač  

Strojní zámečník  

Svářeč  

Svářečský instruktor  

Zušlechťovač kovů  

Galvanizér  

Kalič  

Smaltér  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Autotronik  

Chirurgický nástrojař  

Letecký mechanik  

Letecký mechanik pro drak  

Letecký mechanik pro letadlové agregáty  

Letecký mechanik pro pohonné jednotky  

Letecký mechanik pro avioniku  

Mechanik letadlových přístrojů  

Mechanik seřizovač obráběcích strojů  

Programátor NC strojů  

Revizní technik  

Revizní technik kotlů  

Revizní technik plynových zařízení  

Revizní technik tlakových nádob stabilních  

Revizní technik tlakových zařízení  

Revizní technik zdvihacích zařízení  

Specialista svařování  

Strojírenský technik  

Dispečer strojírenské výroby  

Operátor podzemního zásobníku plynu  

Revizní technik velkostroje  

Servisní technik  

Strojírenský technik konstruktér  

Strojírenský technik projektant  

Strojírenský technik technolog  

Technik technického rozvoje v dole  

Zkušební technik  

Svářečský technolog  

Technik autoservisu  

Technik jakosti ve strojírenství  

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství  

Technik řízení jakosti ve strojírenství  

Technik padákového a výškového vybavení a výstroje  

Technik výtahů  



Odborný servisní pracovník  

Zkušební technik výtahů  

Zkušební technik letadel  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Letecký technik  

Nálezový technolog diagnostik pro avioniku  

Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky  

Samostatný strojírenský technik  

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu  

Samostatný strojírenský technik konstruktér  

Samostatný strojírenský technik projektant  

Samostatný strojírenský technik řízení jakosti  

Samostatný strojírenský technik technolog  

Samostatný strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník  

Samostatný zkušební technik  

Samostatný zkušební technik letadel  

 Magisterský studijní program  

Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů  

Strojní inženýr  

Mechanik pro těžbu ropy a zemního plynu specialista  

Strojní inženýr investic a engineeringu  

Strojní inženýr konstruktér  

Strojní inženýr pracovník řízení jakosti  

Strojní inženýr projektant  

Strojní inženýr řízení výroby  

Strojní inženýr technolog  

Strojní inženýr výzkumný a vývojový pracovník  

Technik řízení údržby velkostroje  

Technik technického rozvoje v dole specialista  

Svářečský inženýr  

Technik obalové techniky specialista  

  

Textilní a oděvní výroba 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Dělník v textilní a oděvní výrobě  

Dělník v oděvní výrobě  

Dělník v textilní výrobě  

Šička  

Šička kusových výrobků  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Pracovník prádelen a čistíren  

Detašér čistírny a prádelny  

Pracovník čistíren  



Pracovník prádelen  

Pracovník pronájmu prádla  

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin  

Výrobce oděvů  

Krejčí  

Šička interiérového vybavení  

Střihač oděvů  

Švadlena  

Úpravář oděvů  

Výrobce dámských kostýmů a plášťů  

Výrobce pánských obleků  

Výrobce pánských plášťů a bund  

Výrobce sukní, halenek a šatů  

Výrobce pokrývek hlavy  

Kloboučník  

Modistka  

Výrobce textilií  

Barvíř textilií  

Krajkář  

Pletař  

Plsťař  

Pracovník jakosti v textilní výrobě  

Přadlák  

Provazník  

Prýmkař  

Síťař  

Textilní mistr  

Tiskař textilií  

Tkadlec  

Úpravář textilií  

Výrobce netkaných textilií  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Oděvní technik  

Oděvní technik dispečer  

Oděvní technik jakosti  

Oděvní technik mistr  

Oděvní technik střihač  

Oděvní technik technolog  

Operátor oděvní výroby  

Oděvní technik návrhář modelář  

Technik prádelen a čistíren  

Mistr čistírny  

Mistr prádelny  

Mistr provozu pronájmu prádla  

Textilní technik  

Operátor textilní výroby  



Textilní technik desinatér  

Textilní technik dispečer  

Textilní technik kvality  

Textilní technik mistr  

Textilní technik technolog  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný oděvní návrhář modelář  

Samostatný oděvní technik  

Samostatný oděvní technik manažer  

Samostatný oděvní technik technolog  

Samostatný textilní návrhář  

Samostatný textilní technik  

Samostatný textilní technik desinatér  

Samostatný textilní technik manažer  

Samostatný textilní technik technolog  

 Magisterský studijní program  

Manažer prádelen a čistíren  

Vedoucí provozu čistírny  

Vedoucí provozu prádelny  

Oděvní manažer  

Oděvní manažer specialista  

Vedoucí oděvní technolog  

Oděvní návrhář modelář  

Textilní manažer  

Textilní manažer specialista  

Vedoucí textilní technolog  

Textilní návrhář  

  

Umělecká řemesla 
 

 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Cínař  

Košíkář a pletař  

Kovotlačitel  

Krejčí scénických kostýmů a krojů  

Modelář výstavních modelů  

Obuvník scénické a krojové obuvi  

Pasíř  

Prodavač uměleckých předmětů  

Ruční krajkářka  

Ruční tkadlec  

Ruční vyšívačka  

Tkadlec tapiserií  

Umělecký kameník  

Umělecký keramik  

Umělecký kovář a zámečník  



Umělecký kovář  

Umělecký zámečník  

Umělecký kovolijec a cizelér  

Umělecký leptař skla  

Umělecký malíř  

Umělecký mozaikář  

Umělecký pasíř  

Umělecký pozlacovač  

Umělecký řezbář  

Umělecký rytec  

Umělecký sklář  

Umělecký sklenář  

Umělecký štukatér  

Umělecký štukatér a kašér  

Umělecký truhlář  

Výrobce dřevěných hraček  

Výrobce v lidové umělecké výrobě  

Zhotovitel šperků a klenotů z drahých kovů  

Zasazovač drahých kamenů  

Zlatník a klenotník  

Zlatotepec  

Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Starožitník  

Výrobce loutek  

Zpracovatel drahých kamenů  

Brusič drahých kamenů  

Rytec drahých kamenů  

  

Umění a kultura 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v kultuře  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Zřízenec v kulturních zařízeních  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Vlásenkář a maskér  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Asistent dirigenta  

Asistent kameramana  

Ostřič  

Pomocný kameraman  

Švenkr  

Vrchní osvětlovač  

Designer výrobků  

Dokumentátor  

Garderobiér  



Inspicient  

Kaskadér  

Knihovník  

Knihovník akvizitér  

Knihovník katalogizátor  

Knihovník pracovník správy fondů  

Knihovník v knihovně pro děti  

Knihovník v přímých službách  

Referenční knihovník  

Správce depozitáře  

Správce památkových objektů  

Tanečník člen souboru  

Zbrojíř  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Asistent archeologa  

Konzervátor - restaurátor  

Konzervátor a preparátor  

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni  

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu  

Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži  

Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu  

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve dřevě  

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice  

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve štuku  

Restaurátor děl uměleckého řemesla z drahých kovů  

Restaurátor hudebních nástrojů  

Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla  

Restaurátor pozlacovač  

Restaurátor strojů a přístrojů  

Restaurátor zbraní  

Výstavář  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Asistent kastelána  

Asistent památkáře  

Asistent režie  

Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl  

Preparátor restaurátor  

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni  

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu  

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu  

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě  

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu  

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže  

Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl  

Mistr zvuku v audiovizi  

Pracovník audiovize  



Producent v audiovizi  

Produkční  

První asistent režie  

Samostatný designer výrobků  

Samostatný dokumentátor  

Samostatný knihovník  

Samostatný knihovník akvizitér  

Samostatný knihovník katalogizátor  

Samostatný referenční knihovník  

Scénárista a dramaturg audiovizuálního díla  

Dialogista  

Scénárista  

Tanečník sólista  

Výkonný producent  

Vedoucí natáčení  

Vedoucí výroby audiovizuálního díla  

Znalec v oboru umělecká řemesla  

 Magisterský studijní program  

Archeolog  

Archeolog novověku  

Archeolog pravěku  

Archeolog starověku  

Archeolog středověku  

Industriální archeolog  

Architekt výstav a expozic  

Baletní mistr  

Choreograf  

Designer výrobků specialista  

Dokumentátor specialista  

Dramaturg  

Filmový a televizní producent  

Producent  

Herec  

Hudebník  

Dirigent  

Hudební režisér  

Hudebník člen orchestru a souboru  

Hudebník sólista  

Korepetitor  

Vedoucí nástrojové a hlasové skupiny  

Ilustrátor  

Kameraman  

Knihovník specialista  

Knihovník specialista katalogizátor  

Referenční knihovník specialista  

Kurátor  



Muzejní pedagog  

Památkář  

Památkář architektury  

Památkář historik  

Památkář krajinář  

Restaurátor výtvarných děl  

Restaurátor malířských výtvarných děl  

Restaurátor sochařských výtvarných děl  

Režisér  

Divadelní režisér  

Filmový režisér  

Režisér dabingu  

Režisér rozhlasového a televizního vysílání  

Rozhlasový režisér  

Televizní režisér  

Scénograf  

Taneční pedagog  

Technolog konzervování a restaurování  

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu  

Zpěvák  

Hlasový pedagog  

Sbormistr  

Zpěvák člen sboru a souboru  

Zpěvák sólista  

  

Územně samosprávní celky 
 

 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Pracovník dopravně správních agend v ÚSC  

Pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC  

Pracovník informačního centra samosprávy  

Pracovník samosprávy pro cestovní ruch  

Pracovník samosprávy pro kulturu  

Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport  

Pracovník samosprávy pro sociální věci  

Pracovník samosprávy pro dávky sociální péče  

Pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu  

Pracovník samosprávy pro sociální služby  

Pracovník samosprávy pro zdravotní péči  

Inspektor omamných látek  

Pracovník samosprávy pro zdravotnictví  

Pracovník ÚSC pro krizové stavy  

Pracovník ÚSC pro správní agendu  

Pracovník občansko správních agend a evidencí  

Pracovník pro veřejné obecní záležitosti  

Pracovník ÚSC pro životní prostředí  



Pracovník živnostenského samosprávního úřadu  

Pracovník kontroly živností samosprávního úřadu  

Pracovník registrace živností samosprávního úřadu  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Odborný referent stavebního řádu  

Samostatný pracovník dopravně správních agend v ÚSC  

Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC  

Samostatný pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC  

Samostatný pracovník regionální rady  

Samostatný pracovník rozvoje regionu  

Samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch  

Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu  

Samostatný pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport  

Samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci  

Samostatný analytik samosprávy pro sociální věci  

Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče  

Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu  

Samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby  

Samostatný pracovník samosprávy pro zdravotní péči  

Samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy  

Samostatný pracovník ÚSC pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí  

Samostatný pracovník ÚSC pro správní agendu  

Samostatný pracovník matrik  

Samostatný pracovník přestupkového řízení  

Samostatný pracovník živnostenského samosprávního úřadu  

Samostatný pracovník kontroly živností samosprávního úřadu  

Samostatný pracovník registrace živností samosprávního úřadu  

Samostatný stavební technik samosprávy  

 Magisterský studijní program  

Specialista dopravně správních agend v ÚSC  

Specialista dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC  

Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC  

Specialista regionální rady  

Specialista rozvoje regionu  

Metodik samosprávy rozvoje regionu  

Specialista samosprávy rozvoje regionu  

Specialista samosprávy pro cestovní ruch  

Specialista samosprávy pro kulturu  

Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport  

Specialista samosprávy pro sociální věci  

Specialista samosprávy pro dávky sociální péče  

Specialista samosprávy pro sociálně právní ochranu  

Specialista samosprávy pro sociální služby  

Specialista samosprávy pro zdravotní péči  

Specialista ÚSC pro správní agendu  

Specialista ÚSC pro životní prostředí  



Specialista ekolog  

Specialista pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí  

Specialista ÚSC pro zvláštní úkoly  

Specialista pro IZS a bezpečnost  

Specialista pro krizové stavy  

Specialista pro prevenci havárií  

Specialista živnostenského samosprávního úřadu  

Specialista kontroly živností samosprávního úřadu  

Specialista registrace živností samosprávního úřadu  

Stavební technik samosprávy specialista  

  

Věda a výzkum 
 

 

 Magisterský studijní program  

Antropolog  

Diagnostik chemik  

Jazykovědec  

Paleontolog  

  

Vodní hospodářství 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník ve vodním hospodářství  

Pomocný pracovník ve vodárenství  

Pomocný pracovník ve vodohospodářství  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Chlorovač  

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace  

Odečítač vodoměrů  

Provozní montér vodovodů a kanalizací  

Strojník vodárenských zařízení  

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice  

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod  

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody  

Vodař  

Hrázný a jezný  

Poříčný  

Vodař údržba vodních toků  

Vzorkař odpadních vod  

Vzorkař pitné vody  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Diagnostik vodárenských sítí  

Diagnostik kanalizační sítě  

Diagnostik vodovodní sítě  

Mechanik vodoměrů  

Projektant vodních staveb  



Vodárenský technik  

Vodárenský technik čištění odpadních vod  

Vodárenský technik dispečer  

Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod  

Vodárenský technik úpravy pitné vody  

Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí  

Vodárenský technik kanalizačních sítí  

Vodárenský technik vodovodních sítí  

Vodohospodářský technik  

Vodohospodářský technik dispečer  

Vodohospodářský technik hrázný jezný  

Vodohospodářský technik říčního dozoru  

Vodohospodářský technik správy povodí  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Technik diagnostik kanalizační sítě  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Auditor spotřeby vody  

Samostatný projektant vodních staveb  

Vodárenský samostatný technik  

Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod  

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod  

Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody  

Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí  

Vodohospodářský samostatný technik  

Vodohospodářský samostatný technik dispečer  

Vodohospodářský samostatný technik správy povodí  

Vodohospodářský samostatný úsekový technik  

 Magisterský studijní program  

Projektant vodních staveb specialista  

Vodárenský specialista  

Vodárenský specialista čištění odpadních vod  

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod  

Vodárenský specialista úpravy vody  

Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí  

Vodohospodářský specialista správy povodí  

  

Výchova a vzdělávání 
 

 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Asistent pedagoga  

Pedagog volného času  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný pedagog volného času  

Učitel odborného výcviku střední školy  

Učitel odborného výcviku SŠ dřevařské  

Učitel odborného výcviku SŠ elektrotechnika  



Učitel odborného výcviku SŠ hutnictví  

Učitel odborného výcviku SŠ obuvnictví  

Učitel odborného výcviku SŠ papírenské  

Učitel odborného výcviku SŠ potravinářství  

Učitel odborného výcviku SŠ stavebnictví  

Učitel odborného výcviku SŠ strojírenství  

Učitel odborného výcviku SŠ textilní  

Učitel odborného výcviku SŠ zemědělství a lesy  

Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy  

Učitel praktického vyučování střední školy  

Učitel praktického vyučování SŠ dřevařské  

Učitel praktického vyučování SŠ elektrotechnika  

Učitel praktického vyučování SŠ hutnictví  

Učitel praktického vyučování SŠ obuvnictví  

Učitel praktického vyučování SŠ papírenské  

Učitel praktického vyučování SŠ potravinářství  

Učitel praktického vyučování SŠ stavebnictví  

Učitel praktického vyučování SŠ strojírenství  

Učitel praktického vyučování SŠ textilní  

Učitel praktického vyučování SŠ zemědělství a lesy  

Vychovatel školní družiny, domova mládeže, internátu  

Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy  

Vychovatel v zařízeních sociálních služeb  

 Magisterský studijní program  

Kouč  

Lektor dalšího vzdělávání  

Pedagog volného času specialista  

Speciální pedagog  

Učitel druhého stupně základní školy  

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky  

Učitel mateřské školy  

Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb  

Učitel odborných předmětů střední školy  

Učitel odborných předmětů SŠ dřevařské  

Učitel odborných předmětů SŠ elektrotechnika  

Učitel odborných předmětů SŠ hutnictví  

Učitel odborných předmětů SŠ obuvnictví  

Učitel odborných předmětů SŠ papírenské  

Učitel odborných předmětů SŠ potravinářství  

Učitel odborných předmětů SŠ stavebnictví  

Učitel odborných předmětů SŠ strojírenství  

Učitel odborných předmětů SŠ textilní  

Učitel odborných předmětů SŠ zemědělství a lesy  

Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy  

Učitel prvního stupně základní školy  

Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře  



Učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy  

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů vyšší odborné školy  

Vysokoškolský učitel  

  

Výroba a zpracování papíru 
 

 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Zpracovatel papíru  

Obsluha baličky  

Převíječ  

Strojník papírenské převíječky  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Celulózař  

Operátor regenerace chemikálií  

Strojník regeneračního kotle  

Strojník sušicího a odvodňovacího stroje  

Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě  

Výrobce buničiny v kontinuální výrobě  

Papírenský technik  

Papírenský technik dispečer  

Papírenský technik kontrolor jakosti  

Papírenský technik manažer provozu  

Papírenský technik mistr  

Papírenský technik technolog  

Papírník  

Papírenský přípravář  

Strojník papírenského stroje  

Strojník rozvlákňování  

Strojvedoucí papírenského stroje  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný papírenský technik  

Samostatný papírenský technik dispečer  

Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti  

Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti  

Samostatný papírenský technik technolog  

Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník  

 Magisterský studijní program  

Papírenský inženýr  

Papírenský inženýr manažer provozu  

Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti  

Papírenský inženýr technolog  

Papírenský inženýr vědecký pracovník  

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník  

  

Zdravotnictví a farmacie  



 

 Střední vzdělání s výučním listem  

Laboratorní pracovník  

Řidič dopravy nemocných a raněných  

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby  

Sanitář  

Zubní instrumentářka  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Asistent zubního technika  

Autoptický laborant  

Dezinfektor  

Nutriční asistent  

Ortoticko-protetický technik  

Ošetřovatel  

Zdravotnický asistent  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Asistent ochrany veřejného zdraví  

Audiologická sestra  

Biomedicínský technik  

Dentální hygienista  

Dětská sestra  

Dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči  

Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v neonatologii  

Dětská sestra se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii  

Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v dětské psychiatrii  

Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech  

Ergoterapeut  

Farmaceutický asistent  

Fyzioterapeut  

Klinický perfuziolog  

Komunitní sestra  

Nutriční terapeut  

Optometrista  

Ortoptista  

Ortotik-protetik  

Porodní asistentka  

Psychiatrická sestra  

Psychiatrická sestra se zaměřením na komunitní péči  

Psychiatrická sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči o děti  

Psychiatrická sestra se zaměřením na psychoterapii  

Radiologický asistent  

Radiologický technik  

Sestra pro intenzivní péči  

Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci  

Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči  

Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve  



Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na péči v anesteziologii  

Sestra pro nukleární medicínu  

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech  

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o 
pacienty s alergickým a imunodeficitním onemocněním 

 

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o 
pacienty s dermatovenerologickým onemocněním 

 

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o 
pacienty s diabetem mellitem 

 

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o 
pacienty s infekčním onemocněním 

 

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o 
pacienty s kardiovaskulárním onemocněním 

 

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o 
pacienty s neurologickým onemocněním 

 

Sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech s klinickým zaměřením na ošetřovatelskou péči o 
pacienty se stomiemi 

 

Sestra pro perioperační péči  

Sestra pro pracovně-lékařskou péči  

Sestra pro transfuzní službu  

Všeobecná sestra  

Zdravotně sociální pracovník  

Zdravotní laborant  

Zdravotnický záchranář  

Zubní technik  

 Magisterský studijní program  

Biomedicínský inženýr  

Biomedicínský inženýr specialista  

Farmaceut  

Farmaceut specialista  

Klinický logoped  

Klinický logoped specialista  

Odborný lékař v alergologii a klinické imunologii  

Odborný lékař v anesteziologii  

Odborný lékař v angiologii  

Odborný lékař v audiologii a foniatrii  

Odborný lékař v cévní chirurgii  

Odborný lékař v dermatovenerologii  

Odborný lékař v dětské gynekologii  

Odborný lékař v dětské kardiologii  

Odborný lékař v gastroenterologii  

Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví  

Posudkový lékař  

Radiologický fyzik  

Radiologický fyzik specialista  

Zubní lékař  

Zubní lékař specialista  

  

Zemědělství a veterinární péče  



 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v zemědělství  

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Zemědělský a zahradnický dělník  

Pomocník podkováře  

Pomocný zahradník  

Údržba veřejné zeleně  

Vazačské práce  

Zahradnický dělník  

Zemědělský dělník  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Chovatel a jezdec koní  

Chovatel a jezdec dostihových koní  

Chovatel a jezdec koní  

Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní  

Chovatel a jezdec sportovních koní  

Chovatel koní  

Kočí  

Kočí v lesní těžbě  

Ošetřovatel koní  

Chovatel ryb a vodní drůbeže  

Chovatel okrasných a akvarijních ryb  

Chovatel vodní drůbeže  

Líhňař  

Pstruhař  

Rybář  

Rybníkář  

Zpracovatel ryb  

Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů  

Chovatel včel  

Včelař  

Zpracovatel včelích produktů  

Chovatel zvířat  

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců  

Chovatel a ošetřovatel prasat  

Chovatel laboratorních zvířat  

Chovatel služebních zvířat  

Ošetřovatel zvířat v zoo  

Paznehtář  

Obsluha zařízení kafilérie  

Opravář zemědělských strojů  

Opravář malé zemědělské mechanizace  

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat  

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin  

Podkovář  



Europodkovář  

Podkovář specialista  

Zemědělský kovář  

Střihač ovcí  

Vinohradník a vinař  

Zahradník  

Florista  

Krajinář  

Květinář  

Ovocnář  

Sadovník  

Školkař  

Zahradník  

Zelinář  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Chovatel zvířat v zoo  

Chovatel exotických ptáků  

Chovatel terarijních zvířat  

Producent krmného hmyzu  

Producent savců pro krmné a pokusné účely  

Rybářský technik  

Technik vinohradník a vinař  

Veterinární technik  

Zahradnický technik  

Greenkeeper  

Technik arborista  

Technik realizace a údržby zeleně  

Technik zahradnické výroby  

Zemědělský technik  

Agronom  

Hodnotitel koní  

Inseminační technik  

Rostlinolékařský technik  

Zemědělec farmář  

Zemědělský mechanizátor  

Zootechnik  

 Odborné specializace, pomaturitní vzdělání  

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin  

Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný rybářský technik  

Samostatný technik zahradnické výroby  

Samostatný veterinární asistent  

Samostatný vinohradník a vinař  

Zoologický asistent  

 Magisterský studijní program  



Rybářský specialista  

Specialista vinohradník a vinař  

Veterinární lékař  

Zahradnický specialista  

Specialista realizace a údržby zeleně  

Specialista zahradnické výroby  

Zemědělský specialista  

Zemědělský specialista mechanizátor  

Zemědělský specialista zootechnik  

Zemědělský specialita agronom  

Zoolog specialista  

  

Zeměměřičství 
 

 

 Základní vzdělání  

Pomocný pracovník v zeměměřictví  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Zeměměřič  

Geodet  

Geograf  

Kartograf  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný zeměměřič  

Samostatný geodet  

Samostatný geograf  

Samostatný kartograf  

 Magisterský studijní program  

Zeměměřič specialista  

Geodet specialista  

Geograf specialista  

Kartograf specialista  

  

Životní prostředí 
 

 

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Hydrolog  

Meteorolog  

Průvodce přírodou  

Strážce přírody  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Samostatný hydrolog  

Samostatný meteorolog  

Samostatný pracovník správy národního parku  

Samostatný skalník  

Samostatný strážce přírody  



Technik ekolog  

Technik ekolog  

Technik ekolog pro chemické látky  

Technik ekolog pro ochranu ovzduší  

Technik ekolog pro odpadové hospodářství  

Technik ekolog pro vodní hospodářství  

 Magisterský studijní program  

Ekolog specialista  

Ekolog specialista pro chemické látky  

Ekolog specialista pro ochranu ovzduší  

Ekolog specialista pro odpadové hospodářství  

Ekolog specialista pro vodní hospodářství  

Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin  

Podnikový ekolog  

Specialista životního prostředí státní správy  

Hydrolog specialista  

Lesník správy národního parku specialista  

Meteorolog specialista  

  

Nezařazená povolání 
 

 

 Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem  

Dělník pro recyklaci  

 Střední vzdělání s výučním listem  

Pracovník pro recyklaci  

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Kontrolor kvality  

Obalový technik  

Technik pro recyklaci  

 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program  

Kariérový poradce  

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel  

Kariérový poradce pro rozvoj lidských zdrojů  

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu  

Kariérový poradce pro zaměstnanost  

Metrolog  

Specialista kvality  

 Magisterský studijní program  

Auditor kvality  

Sociolog specialista  

 


