
C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in CZ

Povolání Popis

Administrativní pracovník Spravuje určitou administrativní agendu. Vykonává dílčí administrativní 

práce, přijímá, eviduje a vyřizuje korespondenci s obchodními partnery, 

vede dokumentaci a archivuje dokumenty. Připravuje podklady a 

dokumenty pro jednání a porady, zpracovává zápisy. Zabezpečuje 

kancelářské potřeby, pracovní pomůcky a zařízení.

Advokát, právník Poskytuje klientům (fyzické a právní osoby) poradenství v právních 

věcech (např. týkající se podnikání, zaměstnání, rodinných vztahů), 

zastupuje je u soudu (při obvinění z porušení zákona, ve sporech s jinými 

občany či organizacemi, při rozvodech apod.), připravuje a kontroluje 

právní dokumenty a smlouvy.

Agronom Stanovuje postupy pěstování zemědělských plodin v semenářství, 

zelinářství, ovocnářství, plánuje a řídí jejich setbu, hnojení a sklizeň. 

Vybírá osiva, hnojiva další potřebné suroviny a organizuje jejich nákup a 

skladování. Provádí rozbory a laboratorní zkoušky půdy a stanovuje její 

tzv. bonitu (známka její kvality).

Akademický pracovník 

vysoké školy

Vyučuje na vysoké škole, přednáší studentům, vede s nimi cvičení a 

semináře, zkouší je u zkoušek, vede a konzultuje zpracování diplomových, 

bakalářských a jiných prací. Podílí se na tvorbě učebních textů a dalších 

výukových prostředků, na provádění výzkumů a dalších tvůrčích 

činnostech. Účastní se odborných workshopů a konferencí.

Akupunkturista Provádí léčbu nabodáváním jehel do tzv. akupunkturních bodů v těla 

pacienta. Pomocí jehel a malých elektrických proudů pomáhá 

odstraňovat funkční poruchy organismu např. blokovat bolest na úrovni 

centrální nervové soustavy, upravovat narušené regulace vnitřních 

orgánů a zlepšovat narušené motorické funkce.

Analytik kontroly kvality Provádí testy na určení kvality surovin, polotovarů a výrobků. 

Vyhodnocuje jejich vlastnosti a parametry a porovnává je se vlastnostmi a 

parametry, které jsou pro tyto suroviny, polotovary a výrobky stanovené. 

Vyhodnocuje, zda služby a procesy odpovídají stanoveným požadavkům 

na jejich kvalitu.

Analytik kybernetické 

bezpečnosti

Provádí analýzu kybernetické bezpečnosti počítačové sítě a jednotlivých 

prvků zapojených do této sítě. Zpracovává zprávu o rizicích 

kybernetických útoků a bezpečnostních nedostatcích podnikové 

počítačové sítě a navrhuje opatření pro jejich odstranění.

Analytik úvěrů Shromažďuje údaje důležité pro rozhodnutí o dočasném poskytnutí 

finančních prostředků (úvěru) jednotlivcům nebo společnostem a 

analyzuje tyto údaje s cílem určit míru rizika spojeného se schopností 

splácení úvěru. Připravuje zprávy s úvěrovými informacemi pro použití při 

rozhodování.

Animátor volnočasových 

aktivit

Zajišťuje různé druhy využití volného času. Organizuje společenské, 

sportovní a turistické apod. aktivity a výlety po okolních zajímavostech. 

Sestavuje program a nabízí jej klientům.
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Povolání Popis

Antropolog Zkoumá, vyhodnocuje a popisuje fyzický, zdravotní, jazykový, kulturní, 

sociální, politický, ekonomický a organizační rozvoj lidstva v různých 

civilizacích v dějinách lidstva s cílem porozumět a objasnit minulost 

lidstva a využít ji k řešení současných společenských problémů.

Archeolog Zkoumá minulost lidstva na základě hmotných pozůstatků (stavby, 

předměty, lidské ostatky apod.), které vyhledává na archeologických 

nalezištích, provádí jejich čištění, identifikaci, konzervování, katalogizaci a 

ukládání do sbírek. Zpracovává mapy starých sídel, popisuje způsob 

obživy a života tehdejších lidí.

Architekt počítačové sítě Navrhuje a projektuje počítačové sítě, intranety, extranety a další datové 

komunikační sítě, podle požadavků zadavatele. Provádí modelování, 

analýzu a plánování sítě, navrhuje bezpečnostní opatření v síti. 

Doporučuje hardware a software pro síťovou a datovou komunikaci.

Archivář Provádí archivaci odborných, historických a dalších dokumentů, 

knihovních fondů a sbírek. Zpracovává katalog archivovaných materiálů, 

provádí revize a kontrolu jejich stavu. Dohlíží na dodržování předpisů 

týkající se archivování dokumentů. Vykonává archivní výpůjční službu.

Asistent anesteziologie Pomáhá anesteziologům při aplikaci anestezie (umělé uspání pacienta 

nebo znecitlivění určité části jeho těla při provádění operací nebo jiných 

zákroků). Spolupracuje při přípravě pacienta na operaci, během operace 

mu poskytuje jeho stav a životní funkce a pomáhá při řešení případných 

komplikací.

Asistent ochrany veřejného 

zdraví

Asistuje u provádění státního zdravotního dozoru ochrany a podpory 

veřejného zdraví. Kontroluje dodržování hygienických a 

protiepidemických předpisů, provádí epidemiologická šetření v místech 

nákazy, včetně odběru vzorků a jejich předávání specializovaným 

laboratořím.

Asistent sociální péče Asistuje poskytovatelům sociálních služeb při poskytování služeb 

klientům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci (bydlení, finanční tíseň, 

alkoholismus, drogová závislost, týrání v rodině, nemoc, zdravotní 

postižení apod.), pomáhá klientům zpřístupnit sociální výhody, zdravotní 

péči, zaměstnání, pečovatelské služby, terapie, právní pomoc apod.

Asistent sociologického 

výzkumu

Pomáhá sociologům při přípravě sociologických šetření, připravuje 

dotazníky, struktury rozhovorů, scénáře rozhovorů a fokusních skupin, 

domlouvá rozhovory apod. Zaznamenává a zpracovává získané údaje, 

ověřuje jejich správnost, pomáhá při interpretaci dat a psaní zpráv o 

provedených výzkumech.

Astronom Pozoruje, měří, studuje a zkoumá hvězdy, planety a další vesmírná tělesa 

a objekty, jejich soustavy, vesmírné hmoty a energie, děje ve vesmíru, 

jeho celkový vývoj. Uplatňuje při tom a rozvíjí fyzikální a jiné teorie a 

metody zabývající se vesmírem.  Může také pořádat odborné přednášky a 

semináře pro veřejnost.
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Audiolog Vyšetřuje potíže pacientů se sluchem, provádí diagnostické testy k určení 

rozsahu poškození a zdroje ztráty sluchu. Vybírá, předepisuje a upravuje 

vhodná sluchadla a kochleární implantáty (elektronická zařízení 

dodávající zvukové signály do mozku).

Autoelektrikář Provádí diagnostiku, údržbu, seřizování a opravy elektrických a 

elektronických systémů a přístrojů v motorových vozidlech. Instalujte, 

diagnostikujte a opravujte komunikační, zvuková, bezpečnostní a 

navigační zařízení motorových vozidel.

Automechanik Diagnostikuje, rozebírá, opravuje a provádí údržbu motorů, mechanických 

a podobných zařízení osobních a nákladních automobilů, motocyklů a 

jiných motorových vozidel.

Automobilový specialista Vyvíjí nové nebo navrhuje inovace stávajících konstrukcí a součástí 

vozidel, motorů, převodovek nebo jiných automobilových systémů s 

využitím počítačově podporované konstrukční technologie. Testuje nově 

navržené konstrukce a součástky.

Autor návodů, manuálů, 

příruček

Píše návody, manuály a příručky pro používání technických zařízení, 

přístrojů, domácích spotřebičů, počítačových aplikací apod., včetně 

pokynů pro jejich údržbu a bezpečnosti jejich používání. Kromě textů 

používá i jednoduché názorné obrázky, piktogramy a schémata.

Bagrista Obsluhuje bagr k přemisťování různých materiálů jako je zemina, písek, 

štěrk; hloubí bagrem výkopy, provádí terénní úpravy.

Balič Ručně balí nejrůznější výrobky a materiály, obsluhuje a udržuje balící 

stroje.

Bankovní specialista pro 

devizové obchody

Sleduje a hodnotí vývoj směnných kurzů jednotlivých měn (např. eur, 

dolar, česká koruna) a provádí jejich nákupy a prodeje tak, aby na nich 

banka a její zákazníci vydělávali.

Bankovní specialista pro 

kapitálové obchody

Sleduje a hodnotí vývoj trhu cenných papírů (akcie, dluhopisy, dluhopisy 

atd.). Provádí nákup příslušných cenných papírů v době, kdy je jejich cena 

relativně nízká a naopak, prodej, když je jejich cena relativně vyšší. 

Informuje klienty o situaci na kapitálových trzích s možnými 

doporučeními pro nákup nebo prodej a realizuje tyto prodeje a nákupy.

Bankovní úředník pro účty Poskytuje klientům (fyzická a právnická osoba) základní informaci o 

náležitostech zřízení bankovního účtu, vysvětluje podmínky a dostupné 

služby a finanční produkty. Připravuje smlouvu o účtu a uzavírá ji s 

klientem.

Bankovní úředník pro úvěry Zkoumá historii a aktuální finanční situaci fyzických nebo právnických 

osob žádajících o úvěr, vyhodnocuje rizika splácení úvěru, konzultuje 

schválení úvěru, stanovuje podmínky udělení úvěru, sestavuje smlouvu o 

poskytnutí úvěru a uzavírá ji s klientem.

Barista Připravuje a servíruje kávu a kávové speciality, případně čaj a čajové 

speciality a drobné občerstvení. Přijímá objednávky hostů a obsluhuje je. 

Obsluhuje čistí a udržuje kávovar a čajovar, pečuje o nádobí a sklo. 

Spolupracuje při kalkulacích a tvorbě cen nápojů, při sestavování 

nápojového lístku, při objednávání, přejímce a skladování kávy a čajů."
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Barman Připravuje a servíruje nealkoholické, alkoholické a míchané nápoje, podle 

běžných, speciálních či vlastních receptů. Obsluhuje barová zařízení, 

pečuje o vybavení baru, nádobí a sklo. Spolupracuje při kalkulacích a 

tvorbě cen nápojů, při sestavování nápojového lístku, při objednávání, 

přejímce a skladování nápojů a surovin pro jejich přípravu.

Básník, textař Píše poezii ve formě básní nebo textů písní. Vydává sbírky básní nebo své 

básně zveřejňuje v časopisech, případně na internetu. Texty písní tvoří 

většinou pro konkrétní zpěváky nebo kapely, často ve spolupráci se 

skladateli hudby, s nimiž své texty probírá, případně upravuje.

Betonář Provádí na stavbách betonářské práce, sestavuje, rozebírá a ukládá 

bednění (základové desky, stěn, věnce, stropů, sloupů apod.), sestavuje a 

ukládání do bednění kovové výztuže, dohlíží na lití betonu a provádí jeho 

hutnění. Vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty.

Bezpečnostní technolog Provádí bezpečnostní analýzu a posouzení zabezpečení majetku, osob a 

informací. Zpracovává návrhy jejich technického zabezpečení, montáže, 

servisu a funkční zkoušky systémů poplachových, požární signalizace a 

dalších zabezpečovacích systémů.

Bioinformatik Shromažďuje a vyhodnocuje molekulárně-biologická data, navrhuje a 

spravuje databáze těchto dat a vyvíjí algoritmy pro jejich shromažďování, 

zpracování a analýzu. Využívá tato data ve výzkumech různého zaměření 

(např. farmakologie, lékařské technologie, biotechnologie, genetika).

Biolog Zkoumá život rostlin a zvířat od jednobuněčných organismů až po velká 

zvířata. Provádí biologický výzkum a experimenty, během nichž 

monitorujte biologickou a buněčnou aktivitu, porovnává vzorky zařazené 

do experimentu s kontrolní skupinou, shromažďuje data a připravuje 

zprávy. Zjištění se uplatňují v medicíně, farmakologii, veterinárním 

lékařství, zemědělství apod.

Biomedicínský asistent Pomáhá lékařům při diagnostice onemocnění pacientů pomocí přístrojů a 

zařízení monitorující fyzikální a chemické procesy v lidském těle a 

zobrazující je tak, aby lékaři mohli určit diagnózu. Zajišťuje údržbu 

používaných přístrojů a zařízení, vede potřebnou dokumentaci.

Biomedicínský specialista Působí jako nelékař ve zdravotnictví. Využívá elektrické, kybernetické, 

fyzikální, matematické a biologické znalosti a zkušenosti k řešení 

praktických zdravotních problémů např. při používání různých 

diagnostických zařízení, při konstrukci těchto zařízení a přístrojů 

nahrazujících nebo podporujících funkce končetin a vnitřních orgánů.

Botanik Zkoumá rostliny, jejich druhy a rody, společné i specifické znaky, možnosti 

jejich využití v různých oborech (biologie, farmakologie, zemědělství aj.). 

Plánuje a koordinuje péči o rostliny, připravuje podklady pro veřejnou 

správu týkající se ochrany přírody.
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Brusič kovů Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu brousících strojů, které upravují kovy 

a plasty (brusky). Manipuluje s materiálem před a po broušení a další 

práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

Brusič skla Provádí broušení, leštění a další povrchové úpravy skleněných výrobků, 

ručně nebo na brousicích strojích a v chemických lázních, vč. provádění 

výtvarně náročných vzorů a dekorací.

Bytový návrhář Navrhuje na zakázku prostorové řešení interiérů budov (bytů, kanceláří, 

rekreačních objektů apod.), včetně teras a napojení na venkovní prostory. 

V interiérech navrhuje jak běžně vyráběný nábytek, tak i nejrůznější 

atypická řešení. Zpracovává finanční rozpočet pro úpravu a vybavení 

interiéru.

Celní deklarant Vystavuje celní doklady v souladu se zákony a předpisy, vede evidenci a 

archivuje celní doklady. Kontroluje splatné povinnosti a daně a z toho 

vyplývající. Připravuje návrhy komisionářských smluv, účastní se jednání s 

celními úředníky a řeší s nimi případné problémy. 

Celník Kontroluje zboží přepravované ze zahraničí nebo do zahraničí, aby byly 

dodržené všechny celní předpisy a další předpisy a zákony. Snaží se 

odhalit dovoz střelných zbraní, drog nebo jiných nebezpečných nebo 

nezákonných věcí, kontrolují při tom osoby, zavazadla, dopravní 

prostředky, skladové prostory.

Cukrář Připravuje cukrářská těsta, hmoty a krémy, včetně potřebných výpočtů 

množství surovin, provádí jejich tvarování a hnětení (ruční i strojní).  

Obsluhuje kynárny, pece, trouby a dalších zařízení, včetně jejich údržby, 

zdobí dorty a zákusky, vyrábí zmrzliny a ovocné poháry, vytváří vlastní 

návrhy zákusků, dortů. Případně své výrobky i prodává.

Čalouník Vyrábí a opravuje všechny druhy čalounění pro různé typy nábytku, 

vozidel, interiérových a exteriérových doplňků a dekorací, aplikuje výplně 

na zvýšení komfortu, zvukové izolace apod. Vyrábí a opravuje polštáře, 

přikrývky a matrace.

Čistič kanalizace Provádí čištění a opravy kanalizačních systémů a septiků tlakovými a 

motorovými pery. Obsluhuje speciální vůz pro čištění kanalizace, provádí 

odborné čištění kanalizace pomocí speciální techniky. Vysává, čistí a 

vyváží žumpy, septiky a jímky.

Číšník Obsluhuje hosty v restauracích, hostincích, kavárnách a dalších 

gastronomických provozech. Přijímá jejich objednávky včetně podávání 

rad při výběrů pokrmů či nápojů. Servíruje pokrmy a nápoje, včetně 

případného dokončování přípravy jídel u stolu (flambování, porcování 

apod.), připravuje a aranžuje místnosti a tabule při slavnostních akcích, 

účtuje tržby a přijímá platby. 

Člen horské služby Zajišťuje a organizuje pátrací a záchranářské činnosti v horském prostředí 

a poskytuje předlékařskou první pomoc. Provádí  hlídkovou činnost na 

horských hřebenech a sjezdových tratích, záchranné práce v lavinách, 

zajišťuje transport zraněných osob. Informuje veřejnost o povětrnostních 

a sněhových podmínkách na horách.
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Člen policejní hlídky Jako člen pěší nebo motorizované hlídky dohlíží nad dodržováním 

veřejného pořádku, chrání občany a jejich majetek proti případným 

napadením nebo poškozením, zajišťuje průběh demonstrací a jiných 

veřejných akcí, odhaluje a sankcionuje přestupky.

Daňový poradce Poskytuje klientům (fyzické a právnické osoby) poradenství v oblasti 

placení daní. Doporučuje možnosti vykazování příjmů a výdajů tak, aby to 

pro ně bylo finančně co nejvýhodnější a v mezích zákonů a předpisů. Řeší 

případné daňové nesrovnalosti s Finančním úřadem a obhajuje zvolené 

postupy v daňovém řízení. 

Databázový architekt Navrhuje podnikové databázové systémy, definuje jejich struktury, vnitřní  

a vnější vazby a způsoby propojení s existujícími databázemi a systémy. 

Stanovuje standardy pro jejich fungování, aktualizaci a zabezpečení.

Děkan vysoké školy Je nejvyšším představitelem fakulty (vysoká škola má zpravidla několik 

fakult). Je volen akademickým senátem fakulty  a jmenován rektorem 

dané vysoké školy. Pro řízení fakulty má k dispozici proděkany, kteří mají 

rozdělené působnosti, a tajemníka, který má na starosti hospodaření 

školy. Děkan dělá důležitá rozhodnutí týkající se fakulty a reprezentuje ji 

navenek, i v zahraničí.

Dělník pro recyklaci Pracuje na třídící lince, třídí materiály nebo produkty k recyklaci. 

Identifikuje a odstraňuje nebezpečné látky. Demontuje recyklovatelné 

součásti produktu.

Demograf Zabývá se výzkumem lidské populace, jejím vývojem a stavem na určitém 

území, zastoupením žen a mužů, věkovými a sociálními skupinami atd. 

Sleduje a zkoumá důvody změn v lidské populaci, jako např. porodnost, 

úmrtnost, potratovost, sňatečnost, rozvodovost, migraci, vzdělanost 

apod. 

Dentální hygienista Pečuje o zdravý stav ústní dutiny pacientů, provádí vyšetření stavu chrupu 

a dásní pacienta. Ručně i s využitím techniky (např. ultrazvuku) 

odstraňuje plak, zubní kámen, povlaky na zubech a jiné nečistoty, 

případně nanáší lak na zuby. Radí pacientům, jak a jakými pomůckami se 

mají starat o svou ústní hygienu.

Deratizér Diagnostikuje škůdce, jejich množství a místo výskytu. Pomocí 

chemických a fyzikálních metod a přípravků hubí, likviduje a odstraňuje 

škůdce a obtížný hmyz a chemickými a biologickými metodami a 

přípravky ničí a zneškodňuje choroboplodné zárodky.

Dispečer dopravy a servisu Řídí a koordinuje přepravní služby a servis. Úkoluje řidiče přepravou 

materiálu, nákladu, cestujících, pracovní čety a servisní vozidla 

k provedení servisu a opravám prováděným mimo pracoviště. Ke 

komunikaci s řidiči a servisními pracovníky používá zejména mobilní 

telefon nebo vysílačku. Sleduje pohyb a vytíženost jednotlivých vozů a 

pracovníků.

Dispečer rozvodné elektrické 

soustavy

Operativně řídí provoz přenosové elektrické soustavy velmi vysokého 

napětí. Spolupracuje s ostatními dispečerskými pracovišti při zajišťování 

synchronizace propojených elektrizačních systémů. Rozhoduje o 

opatřeních při havarijních stavech přenosové elektrické soustavy.
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Dispečer výroby Řídí výrobu a zajišťuje její plynulost. Sestavuje plán výroby a kontroluje 

jeho plnění. Koordinuje a urychluje návaznost prací a tok materiálů mezi 

výrobními operacemi a úseky. Sleduje stav zásob materiálu a hotových 

výrobků. Operativně řeší nenadálé výrobní situace. Připravuje zprávy pro 

vedení.

Dispečer železničního 

provozu

Řídí a koordinuje vlakovou dopravu určitém železničním úseku. Sleduje 

jízdní řády vlaků a řeší mimořádné nároky na provoz. Koordinuje posuny 

vlakových souprav a vagónů. Určuje přestavění výhybek. Přechodem na 

dálkové online stavění železničních tratí, se dispečeři přesouvají do 

centrálních dispečerských center.

Dramaturg Řídí a koordinuje činnost zaměstnanců zabývajících se přípravou 

programu divadla, rozhlasu nebo televize. Posuzuje diváckou atraktivitu 

příběhů, scénářů a dramatické konstrukce děje. Projednává případné 

změny a navrhuje je k realizaci. Prověřuje finanční náročnost realizace 

navrhovaných děl. Ve filmové tvorbě je tím, kdo vyhledává vhodné 

náměty na filmové zpracování a zadává je scénáristům.

Dřevorubec - operátor 

harvestoru

V týmu provádí kácení stromů s použitím sekery, motorové pily nebo 

stroje na kácení stromů (harvester - těžký stroj, který strom porazí, porazí, 

oklestí a nařeže na stejně dlouhé kusy). Připravuje poražené kmeny 

stromů k odvozu, asistuje u jeho přibližování pro naložení na kamion, loď 

nebo úvaz pro vrtulník.

Duchovní Organizuje náboženské bohoslužby a vykonává další duchovní funkce jako 

jsou kázání, mše, bohoslužby, křty, svatby a pohřby. Poskytuje duchovní a 

morální vedení a pomoc ve formě osobního poradenství a zpovědí.

Důlní specialista Plánuje a dozoruje činnosti v dolech, stanovuje technologické postupy při 

důlních haváriích, řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví, 

důlního měřičství, protiotřesové ochrany, odvětrávání a odsávání plynů. 

Zpracovává technickou dokumentaci.

Editor filmů a videa Upravuje a dává finální podobu filmům, videu nebo jiným médiím. 

Jednotlivé filmové záběry pomocí příslušného softwarového vybavení 

stříhá a skládá podle scénáře nebo svého uvážení tak, aby tvořily dějový 

nebo jiný významový celek. Spolupracuje při tom se zvukovými editory.

Editor zpráv vysílání Rozhoduje o tom, které události, informace a příběhy budou zařazeny do 

vysílání zpravodajských pořadů (televize, rozhlasu), jak budou dlouhé, kdo 

z reportérů, technického personálu a přenosové techniky bude do 

pořízení reportáže zapojen. 

Ekolog Aplikuje principy ochrany přírodních ekosystémů při vývoji modelů 

efektivní průmyslové výroby a k  maximalizaci efektivního využívání 

přírodních zdrojů při výrobě a využívání zboží a služeb. Navrhuje metody, 

postupy a zásady, jak se chovat k přírodním zdrojům, k životnímu 

prostředí a k procesům v něm.
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Ekonom Zabývá se studiem ekonomie, obecnými filozofickými teoriemi, 

makro/mikroekonomickou analýzou, prognostikou, koloběhem zboží, 

služeb, peněz a cenných papírů apod. Rozvíjí a aplikuje ekonomické teorie 

a koncepty, tvoří odborné práce o ekonomické politice. Zkoumá a hodnotí 

statistiky, vytváří ekonomicko-matematické modely.

Ekonomický ředitel Zodpovídá za finanční záležitosti společnosti a strategické řízení, 

spolupracuje na tvorbě obchodní strategie. Řídí účetní útvary. Tvoří roční 

plány a rozpočty. Hodnotí rizikovost jednotlivých projektů, sleduje a 

vyhodnocuje čerpání rozpočtu společnosti. Prezentuje finanční výsledky 

vedení společnosti.

Elektrikář Instaluje a udržuje rozvody elektroinstalace v budovách, pojistkové skříně 

a jističe, připojuje na ně elektrospotřebiče, svítidla, bezpečnostní 

systémy, hlásiče požáru a další zařízení, která vyžadují odborné zapojení. 

V továrnách to jsou různé stroje a strojní zařízení. Diagnostikuje důvody 

výpadku elektrické energie a nahrazuje vadné prvky.

Elektromechanik železničních 

zabezpečovacích zařízení

Instaluje, seřizuje, opravuje a udržuje elektronická zabezpečovací a 

komunikační zařízení v železniční dopravě (např. signální zařízení a 

návěstidla, výhybky, staniční, traťové, přejezdová a vlakové 

zabezpečovací zařízení …).

Epidemiolog Řeší ochranu obyvatel před infekčními nákazami, zkoumá, prošetřuje a 

vyhodnocuje  vznik, přenos a šíření infekčních nemocí, vyhodnocuje jejich 

rizikové faktory, stanovuje opatření zamezující přenosu nemocí (např. 

karantény nebo izolace), dozoruje správnost opatření proti infekcím ve 

zdravotnických a sociálně pečovatelských zařízeních, poskytuje 

konzultace v otázkách ochrany veřejného zdraví.

Ergoterapeut Pomáhá klientům s různým typem postižení (fyzické, smyslové, psychické, 

mentální) účastí v rehabilitačním programu k obnově pracovních návyků, 

ke zvládání domácích prací a stimuluje je k samostatnosti, nezávislosti a 

soběstačnosti. Vystavuje klientům seznam pracovních činností, které 

mohou s ohledem na typ postižení vykonávat.

Esejista, fejetonista, sloupkař Píše do novin, časopisů či internetových magazínů své postřehy, 

komentáře, myšlenky tak, aby byly pro čtenáře zajímavé, příp. zábavné, a 

to formou fejetonů (vtipné zpracování určitého tématu), esejí (úvaha 

přemýšlející nad určitým tématem a hodnotící ho),  sloupků (stručnější 

podoba fejetonů), případně jinými formami.

Event manager - manažer 

akcí

Domlouvá, plánuje a organizuje různé akce, jako jsou  konference, 

semináře, workshopy, školení, oslavy, rauty apod. Připravuje jejich 

program, zajišťuje pozvání účastníků a hostů a jejich bezproblémový 

průběh. Pro zajištění akcí využívá služeb cateringových, reklamních či 

jiných firem.
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Exekutor V návaznosti na rozhodnutí soudu, orgánu státní správy nebo notářského 

zápisu se snaží vymoci z dlužníků maximum peněz nebo jiného majetku, 

aby jimi pokryl co největší část ztráty, kterou utrpěl věřitel (tj. ten, komu 

dlužník dluží). Dává dlužníkův majetek do dražby s cílem získat za něj co 

nejvíce peněz pro věřitele.

Fakturant Zadává údaje o prodávaných produktech a službách do účetního systému, 

vystavuje faktury, nechává je zkontrolovat a rozesílá je odběratelům. 

Přijímá faktury od dodavatelů, kontroluje je a zadává do účetního 

systému, dává pokyn k jejich proplacení. Vede evidenci vydaných a 

došlých faktur, kontroluje příchozí a odchozí platby a páruje je 

s fakturami.

Farmaceutický asistent Připravuje léky a léčiva pod vedením lékárníka. Obsluhuje zařízení pro 

přípravu léků a léčiv, vydává je zákazníkům a vysvětluje jim způsob jejich 

užívání a účinků, spravuje, objednává a doplňuje zásoby léků, léčiv a 

dalšího zboží v lékárně, kontroluje jejich kvalitu.

Farmakolog V laboratořích se zabývá žádoucími a nežádoucími účinky léků a vakcín, 

vzájemným působením léků s jinými léky nebo potravinami, využití drog 

v medicíně a jejich dávkováním apod. Vyvíjí a vyrábí léky a vakcíny, 

experimentálně je testuje, zkoumá jejich vlastnosti, účinky a využití 

v medicíně. Připravuje odborné zprávy a popisy léčivých přípravků.

Farmář Zajišťuje celý rozsah zemědělské produkce farmy. Zabezpečuje orbu a 

hnojení půdy, vysazuje, pěstuje a sklízí plodiny pomocí zemědělské 

techniky. Chová hospodářská zvířata. U větších farem se jedná hlavně o 

řízení těchto činností. Obchoduje s dodavateli zemědělských surovin a 

zemědělské techniky a se zákazníky svých zemědělských produktů.

Filozof Zkoumá a vykládá skutečnost, svět, lidskou společnost i člověka samého, 

smysl lidské existence i celého vesmíru, včetně případného přesahu do 

náboženství a způsobů, jak se s poznáním, s tajemstvími i s realitou 

vyrovnat, přičemž se snaží o kritické a pravdivé poznání a o argumentaci. 

Může učti filozofii na vysoké škole.

Finanční analytik Vyhodnocuje finanční možnosti a rizika různých příležitostí pro obchodní 

aktivity, půjčky a investice, včetně pravděpodobnosti jejich návratnosti. 

Sleduje a vyhodnocuje vývoj na finančních a akciových trzích a finanční 

situaci podniků, pro které pracuje. Zpracovává finanční zprávy, přehledy a 

statistiky

Finanční kontrolor Kontroluje dodržování obecně závazných a interních předpisů ve 

finančních činnostech podniku. Vytváří ekonomické rozbory a přehledy 

pro vedení podniku (např. měsíční závěrky) a analýzy zaměřené na 

výnosy, náklady, efektivnost apod. Připravuje podklady pro sestavení 

rozpočtů.
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Finanční poradce Poskytuje klientům (fyzické a právnické osoby) poradenství při nakládání 

s finančními prostředky. Posuzuje finanční situaci klienta (stav aktiv, 

pasiv, peněžních toků, daní atd.). Navrhuje možné varianty investování 

finančních prostředků a upozorňuje klienta na možné výhody a nevýhody 

daného řešení.

Finanční ředitel Plánuje a řídí finanční operace společnosti, investice, úvěry, cenné papíry, 

pojištění a další finanční činnosti společnosti. Spolupracuje s 

ekonomickým ředitelem na tvorbě rozpočtu společnosti, tvoří finanční 

plány, řídí a vyhodnocuje finanční toky,  dohlíží na hospodaření v průběhu 

účetního roku. 

Firemní recepční Zabezpečuje chod a provoz firemní recepce, přijímá, vyřizuje nebo 

přepojuje telefonické hovory, uskutečňuje administrativní práce jako je 

evidence docházky, správa vstupních karet, evidence došlé a odchozí 

pošty, zajišťování kurýrních služeb, obsluha datové schránky, komunikace 

se správou budov, vedení knihy návštěv apod.

Florista, květinář Navrhuje a zhotovuje floristické výrobky (např. dárkové a svatební kytice, 

smuteční věnce) a květinové výzdoby vnitřních i venkovních prostor pro 

slavnostní události, výstavy apod. podle požadavků klientů. Nakupuje a 

skladuje rostliny tak, aby co byly nejdéle svěží.

Forenzní specialista Spolupracuje s policií při vyhodnocování fyzických důkazů, které souvisejí 

s vyšetřováním trestných činů (např. otisky prstů, DNA, fyzické známky 

poškození těla oběti, dráha střel, stopy na projektilech apod.). Provádí 

testy zbraní a analyzuje předměty z místa činu. Píše odborné posudky, 

svědčí u soudu.

Fotograf Zachycuje lidi, krajiny, zboží nebo jiné objekty pomocí digitálních nebo 

filmových zařízení v ateliéru, v přírodě nebo na akcích (svatby, slavnosti, 

politické a sportovní události apod.), pořizuje umělecké a oborové 

fotografie (lékařské, meteorologické, archeologické apod.). Upravuje 

snímky pomocí speciálního softwaru.

Fotolaborant Provozuje stroje na zpracování fotografií (digitální minilaby) a z různých 

médií, jako jsou klasické filmy, digitální média a mobilní zařízení zadává 

tisk fotografie, skenuje je, dělá výřezy atd.

Frézař Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu konvenčních i číslicově řízených 

obráběcích strojů, provádí frézování, hoblování, obrážení, protahování 

nebo protlačování kovů a plastů.

Fundraiser Zabývá se získáváním finančních prostředků na obecně prospěšné a 

charitativní činnosti. S cílem získání finančních prostředků formou 

peněžních nebo jiných darů oslovuje organizace a jednotlivce se žádostí o 

příspěvek, organizuje různé společenské a sportovní akce, vyrábí 

propagační materiály.

Fyzik Zkoumá a vyhodnocuje fyzikální jevy, rozvíjí teorie založené na 

pozorování a experimentech a vyvíjí metody pro aplikaci fyzikálních 

zákonů a teorií. Fyzikální teorie a metody uplatňuje při spolupráci na 

řešení technických problémů, které se objevují v praxi při navrhování 

technických řešení a postupů.
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Fyzioterapeut Pomáhá klientům zlepšit stav jejich pohybového aparátu, zmírnit bolesti a 

snížit svalovou únavu. Vyhodnocuje, plánuje nebo implementuje fitness 

programy, které zahrnují cvičení nebo fyzické aktivity podporující zlepšení 

kardiorespiračních funkcí, složení těla, svalové síly, vytrvalosti, flexibility 

atd.

Generální ředitel velké 

společnosti

Plánuje a řídí činnost společnosti podle cílů a pokynů představenstva 

společnosti, kterému se zodpovídá a pro které připravuje zprávy o 

výsledcích společnosti. Vyhodnocuje informace z podřízených útvarů a 

poboček a na jejich základě provádí zásadní a strategická rozhodování. 

Jedná jménem společnosti se zástupci jiných společností a s médii.

Genetik Zkoumá dědičnost znaků na molekulární, organizační nebo populační 

úrovni. Studuje rostliny a živé organismy na různých úrovních 

(molekulární, chromozomální, buněčné a populační). Provádí 

experimenty a poznatky předává výzkumníkům v medicínské, 

farmaceutické a veterinární problematice. Podílí se na léčbě pacientů s 

genetickými chorobami.

Geodet Provádí geodetické (zeměměřičské) práce v terénu. Naměřené údaje 

přenáší do map nebo naopak údaje z map přenáší do terénu, kde vytyčuje 

jednotlivé body parcel pro potřeby katastru nemovitostí, investiční 

výstavby, stavebnictví, lesnictví, zemědělství apod. Zpracovaná 

kartografická a geodetická dokumentace slouží k tvorbě územních plánů a 

projektů na výstavbu silnic, budov a inženýrských sítí.

Geograf Shromažďuje a vyhodnocuje data o zemském povrchu (z leteckých a 

satelitních snímků), mapuje jednotlivé regiony z hlediska vrstevnic, 

vodních toků, rostlin, živočichů, měst, obcí, dopravních komunikací apod. 

a zkoumá důsledky lidské činnosti. Vytváří geografické informační 

systémy.

Geolog Vyhledá, identifikuje, kvantifikuje a klasifikuje naleziště nerostných 

zdrojů, jejich vlastnosti a strukturu. Poskytuje rady manažerům dolů a 

technikům ohledně stávajících a budoucích těžebních operací.

Grafik Navrhuje a vytváří grafiku pro konkrétní komerční a propagační použití na 

různých nosičích jako jsou např. výrobky, letáky, obaly a oděvy. K tvorbě 

grafiky používá různé nástroje a počítačové aplikace. Provádí digitalizaci 

obrazových předloh a počítačové zpracování obrazu a textu v grafických 

programech.

Hajný Stará se o svěřený úsek lesa, kontroluje a chrání jej. Organizuje těžbu 

dřeva, zalesňování, péči o mladé kultury a provádí výchovné zásahy. 

Najímá a dohlíží na zaměstnance. Vede záznamy o těžbě dřeva a o 

ulovené zvěři. Stará se o zvěř, která v lese žije, a chrání ji před pytláky.

Hasič Provádí široký okruh záchranných prací, především protipožárního 

charakteru. Hasí požáry, odčerpává vodu se zatopených prostorů, 

zachraňuje osoby, zvířata a majetek při požárech, povodních a dalších 

mimořádných událostech, vyprošťuje osoby při dopravních nehodách a ve 

zřícených budovách.
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Herec Ztvárňuje postavy divadelních, televizních, rozhlasových nebo filmových 

děl, reklamních spotů nebo zábavných pořadů. Studuje scénář, konzultuje 

svou roli s režisérem, zúčastňuje se zkoušek. Hraje svou roli při hraní 

divadelních představení a natáčení filmů. Dabuje zahraniční filmy nebo 

vodí loutky a mluví za ně.

Historik Zabývá se profesionálně studiem historie. Zkoumá dějinné události, 

osobnosti, společenský život, politické, kulturní, ekonomické a další 

aspekty, vše dává do vzájemných souvislostí a popisuje určitá historická 

období, osobnosti či události. Vychází z různých zdrojů (archeologické 

nálezy, staré spisy, práce jiných historiků apod.).

Hlavní účetní Zodpovídá za správné vedení účetnictví a další činnosti účtárny, 

vyhodnocuje účetní informace a připravuje účetní závěrky s cílem mít 

přehled o aktivech, závazcích, ziscích, ztrátách, daňových závazcích a 

jiných finančních činnostech, vyřizuje daňová přiznání. Řeší problematické 

účetní případy. 

Hodinář Vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky (mechanické hodinky a 

hodiny, námořní, meteorologické, optické a jiné přesné přístroje a 

zařízení), nahrazuje jejich součásti, nastavuje jejich přesný chod.

Horník Dobývá uhlí a další nerostné suroviny v hlubinných nebo povrchových 

dolech, obsluhuje razicí, vrtná a další zařízení, vyztužuje důlní prostory, 

staví požární, izolační a protiprůvalové zdi a hráze, podílí se na 

překonávání těžkých závalů, provádí trhací práce.

Horský průvodce Doprovází jednotlivce nebo skupiny v horském prostředí  s výjimkou 

ledovců a terénů vyžadujících horolezeckou techniku. Plánuje horské 

trasy, vede klienty naplánovanou trasou, klientům k dané cestě dělá 

odborný výklad, půjčuje jim potřebnou výstroj a vybavení a v případě 

potřeby zdravotnickou pomoc.

Hostes Stará se o hosty a přispívá ke zdárnému průběhu společenských akcí 

(např. kongresy, konference, veletrhy, obchodní nebo politická jednání ). 

Poskytuje účastníkům organizační informace u vstupu i během akce, 

asistuje v šatně, rozdává jednoduché občerstvení, předává vzkazy, 

rozdává publikace a dárky apod.

Hotelový recepční Přijímá hosty k ubytování, zapisuje je, přiděluje jim pokoje, vydává klíče / 

karty, informuje je o poskytovaných službách a zajímavostech okolí 

(sportoviště, kulturní a historické památky apod.). Vede evidenci 

obsazených pokojů, účtů hostů, potvrzuje rezervace, inkasuje platby od 

odchozích hostů.

Hrobník Hloubí hroby, otevírá a uzavírá hrobky, pohřbívá a exhumuje zemřelé. 

Spouští rakve do hrobu, ukládá urny, provádí rozptyl zpopelněných 

lidských ostatků. Přepravuje květinové dary ke hrobovému místu a 

umísťuje je tam.
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Hudební režisér Vybírá téma hudby, kterou chce režírovat, nebo téma získá jako 

objednávku. Vybírá orchestr, kapelu nebo hudebníka, který bude hudbu 

interpretovat, plánuje zkoušky a realizuje živý koncert, soundtrack na 

hudební médium nebo pro divadelní / filmové představení, spravuje 

záznam zvukového záznamu, provádí jeho režijní úpravy.

Hudební skladatel Tvoří nové hudební skladby a zaznamenává je do not, podle kterých jeho 

hudbu provozují příslušní umělci (zpěváci, hráči na hudební nástroje, 

dirigenti, případně další umělci). Specializuje se na některý hudební žánr, 

spolupracuje s textaři písní.

Hudebník Hraje na hudební nástroj na koncertech, v muzikálech, v opeře, nahrává 

skladby v nahrávacích studiích. Vystupuje a vystoupení zkouší buď sólově 

nebo jako člen orchestru nebo kapely pod vedením dirigenta nebo 

kapelníka. Cvičením si udržuje potřebnou úroveň hry na daný hudební 

nástroj.

Hydrolog Zkoumá a vyhodnocuje koloběh, kvalitu a vlastnosti podzemních a 

povrchových vod, včetně intenzity, míry pronikání do půdy a vlivu srážek. 

K tomu provádí terénní měření a jejich zpracování do datových, 

grafických a jiných podkladů a dokumentace, které jsou pak 

přírodovědným základem vodního hospodářství, včetně dodávek vody do 

vodovodní sítě a ochrany vodních zdrojů.

Chemický analytik Provádí rozbory chemických surovin a výrobků a hodnotí jejich kvalitu a 

použitelnost. Operativně řídí jakost chemické výroby a kontroluje 

dodržování norem. Vyhodnocuje příčiny nežádoucích nebo 

nestandardních jevů v chemické výrobě, navrhuje metody kontroly kvality 

v chemické výrobě.

Chemický laborant Provádí chemické a fyzikální laboratorní analýzy pevných, kapalinných a 

plynných materiálů pro výzkum a vývoj nových produktů nebo procesů, 

kontrolu kvality, údržbu ekologických standardů, experimentálního, 

teoretického nebo praktického využití chemie apod.

Chemický technolog Stanovuje postupy chemické výroby, vypočítává množství potřebných 

surovin, stanovuje jejich druhy a parametry, plánuje výrobu, spolupracuje 

při provádění zkoušek chemických surovin a zkoušek kvality výrobků, 

určuje požadavky na nákup a opravy výrobních zařízení.

Chemik operátor Obsluhuje zařízení nebo linky, v níž probíhají chemické procesy. Provádí 

širokou škálu odborných prací v technologických výrobách, zejména 

dálkové řízení a kontrolu chemických procesů ve výrobě. Provádí kontroly 

funkce jednotlivých aparátů, vede předepsanou výrobní a provozní 

dokumentaci.

Chiropraktik Ručně vyšetřuje a ruční manipulací s páteří a pohybovým aparátem léčí 

akutní i chronické bolesti zad, kloubů, končetin, stavy po operacích a 

úrazech, svalové problémy, neurologické poruchy i s nimi související 

pohybové problémy. Postupuje velmi šetrně a bezpečně, s vyloučením 

prudkých pohybů.
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Choreograf Vytváří taneční, baletní nebo pantomimické inscenace, popřípadě taneční 

či pohybové složky činoherních, muzikálových, operních, operetních nebo 

jiných divadelních děl, spolupracuje na jejich celkových koncepcích a na 

tvorbě programu uměleckého souboru, nastudovává díla s jejich 

interprety, vede jejich zkoušky.

Chovatel hospodářských 

zvířat

Připravuje, dávkuje a podává hospodářským zvířatům krmivo, vodu, 

případně léky a další přípravky veterinární prevence, vodí je na pastvu, 

sleduje jejich zdravotní stav, asistuje při veterinárních zákrocích a při 

porodech, sleduje zdravotní stav a vývoj narozených mláďat, provádí 

odklízení výkalů, čištění a dezinfekci stájí a kotců. Dojí krávy nebo stříhá 

ovce.

Chovatel koní Připravuje, dávkuje a podává koním krmivo, vodu, případně léky a další 

přípravky veterinární prevence, vodí je na pastvu, sleduje jejich zdravotní 

stav, asistuje při veterinárních zákrocích a při porodech, sleduje zdravotní 

stav a vývoj narozených mláďat, provádí odklízení výkalů, čištění a 

dezinfekci stájí a kotců. Provádí výcvik koní pro dostihy a další soutěžní 

disciplíny.

Chovatel ryb Stará se o chov ryb a vodní plochu, kde chová ryby, provádí její hnojení a 

vápnění, připravuje a dávkuje krmivo, stará se o chov v rybích líhních, 

připravuje vše potřebné pro výlov ryb, obsluhuje provádí údržbu 

rybničních zařízení.

Chůva, au pair Pečuje o děti různých věkových kategorií, zajišťuje jim vhodné aktivity v 

domácnosti, v hotelích, ve veřejných dětských koutcích a jiných 

prostorách. Podle dohody s klienty připravuje dítěti jídlo, stará se o jeho 

prádlo a oděv apod. Může se o dítě starat jen několik hodin týdně nebo 

s rodinou bydlet a starat se o dítě na plný úvazek.

Inspektor ochrany životního 

prostředí

Zkoumá a vyhodnocuje zdroje znečištění ovzduší a krajiny s cílem chránit 

životní prostředí a obyvatele. Prošetřuje a kontroluje dodržování zákonů a 

předpisů na ochranu životního prostředí, včetně obecních a místních 

předpisů a nařízení. V případě potřeby řeší možnosti vynucení změn a 

udělení pokut. 

Inspektor práce Zkoumá, prošetřuje a vyhodnocuje pracovní podmínky z hlediska jejich 

souladu se zákony a předpisy, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. V případě potřeby řeší možnosti vynucování změn v pracovních 

podmínkách.

Instalatér Provádí montáž, údržbu a opravy vnitřních plynových, vodovodních, 

vytápěcích a kanalizačních rozvodů, připojuje na ně elektrospotřebiče 

(pračka, sušička, myčka …), zařizovací předměty zdravotní techniky 

(umyvadlo, sprchový kout, vana, toaleta …) a zařízení plynových a 

otopných systémů (plynový / elektrický kotel …).

Instalatér solárních zařízení Podílí se na montáži a instalaci nosných konstrukcí solárních, 

fotovoltaických a tepelných panelů na střechy nebo jiné konstrukce, 

provádí jejich propojení a přípravu na připojení do elektrické sítě. Po 

dokončení prací a zkoušce funkčnosti utěsňuje všechny otvory ve střeše.
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Instruktor fitness Sestavuje tréninkové plány pro jednotlivce a skupiny klientů odpovídající 

jejich fyzické a zdravotní kondici. Předvádí techniku cviků, seznamuje 

klienty s funkcemi posilovacích strojů a jak je správně používat, pozoruje 

klienty při cvičení, upozorňuje je na nesprávný výkon cviků.

Investiční analytik Shromažďuje a zpracovává informace o investičních záměrech. Stanovuje 

výši finančních prostředků na jejich realizaci, vyhodnocuje investice z 

hlediska efektivnosti a návratnosti. Vyhledává investiční příležitosti a 

vyhodnocuje jejich rizika.

Investiční specialista Navrhuje, případně řídí tvorbu investiční strategie podniku. Vyhledává 

nové investiční příležitosti a nové investory. Připravuje podklady pro nové 

investiční projekty, prezentuje je investorům, připravuje projekty k 

realizaci. Vyhodnocuje výsledky investic.

Izolatér Instaluje v budovách vodorovné a svislé izolace k ochraně konstrukcí 

nebo materiálů před zemní vlhkostí, radonem, hlukem, tepelným ztrátám 

a požárům apod. Izolačním materiálem obaluje rozvody páry, horké a 

studené vody, chladicí a klimatizační potrubí.

Jemný mechanik Vyrábí, seřizuje, opravuje a provádí údržbu mechanických dílů z kovů a 

nekovových materiálů používaných ve strojírenství náročných na přesnost 

(např. jsou díly pro různé optickomechanické, laboratorní, lékařské 

přístroje, mechanismy časoměrných přístrojů, šicí stroje, prodejní 

automaty …).

Jeřábník Obsluhuje jeřáb pro zvedání a přemísťování materiálů, strojů nebo 

výrobků v různých směrech.

Kadeřník, holič Stříhá, barví, stylizuje a upravuje vlasy a vlásenkářské výrobky, pečuje o 

vlasy a vlasovou pokožku, popřípadě holí, upravuje a pečuje o vousy a 

poskytuje odborné poradenství při volbě vhodného účesu podle typu 

klienta.

Kameník, dlaždič Ručně a strojově dělí, řeže a opracovává přírodní nebo umělý kámen, 

zhotovuje a opravuje různé kamenické výrobky (dlažba, obrubníky, 

schody, dekorativní předměty do zahrady, kamenné krycí desky, pomníky 

apod.), osazuje je, spáruje, ručně a strojově seká písmo a ornamenty. 

Staví kamenné stavby, jako jsou mola, stěny a opěrné zdi. Pokládá 

chodníky a obrubníky.

Kameraman Obsluhuje kameru, natáčí filmy a reportáže pro televizní pořady, reklamy, 

sociální média, kina apod., podílí se na tvorbě vizuálních efektů, na 

výběru a úpravách natáčeného prostředí, na výtvarné a světelné koncepci 

scén, spolupracuje při tom s režiséry, případně dalšími kameramany.

Kapitán lodní dopravy Velí plavidlu ((obchodní lodi, nákladu, tankeru, kontejneru, liniové lodi, 

výletní, rekreační, rybářské, sportovní, válečné atd.) a nese plnou 

odpovědnost za jeho provoz, technický stav, navigaci, posádku, náklad, 

pasažéry atd. Řídí se plavebním a námořním právem států, v jejichž 

přístavu nebo výsostných vodách se jemu svěřená loď vyskytuje. 
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Kariérový poradce Vede klienty k samostatnému rozhodování o počátečním a dalším 

vzdělávání, o volbě povolání, profesní změně a uplatnění se na trhu 

práce. Poskytuje aktuální informace o vzdělávacích možnostech a trhu 

práce, posuzuje schopnosti a dovednosti klienta s využitím kariérové 

diagnostiky.

Karosář a autoklempíř Provádí montáž, demontáž a opravy karoserií automobilů a kolejových 

vozidel (brousí, svařuje, pájí, tmelí atd.) a vyrovnává rámy vozidel. 

Instaluje těsnění a příslušenství karoserie.

Kartograf Zpracovává geografická data poskytovaná geodetickými průzkumy, 

leteckými snímky a satelitními daty. Využívá vědecké a matematické 

principy při určování přesné polohy, přípravě a revizi digitálních a 

grafických map a dalších vizuálních znázornění povrchu Země, hranic 

pevniny, moří atd.

Kaskadér Zastupuje herce a provádí akce, které jsou pro herce příliš nebezpečné na 

to, aby je mohli provádět (bojové scény, skoky z budovy, nebezpečná 

jízda na motorce apod.). Spolupracuje s režisérem při přípravě a 

koordinaci nebezpečných, akčních a bojových scén, připravuje 

kaskadérské scény po technické stránce.

Klimatolog Zkoumá a vyhodnocuje meteorologické procesy a klima (podnebí) na 

Zemi, spojuje je do souvislosti s dalšími procesy a událostmi (sopečná 

činnost, zemětřesení, dopady vesmírných těles, rotace Země, pohyby 

kontinentů, vývoj lidské civilizace aj.) a vyvozuje z nich předpověď 

budoucího vývoje klimatu.

Klinický psycholog Řeší podporu a léčbu jednotlivců s duševními nemocemi a poruchami. 

Vyhodnocuje jejich stav pomocí pozorování, rozhovorů, psychologických 

testů a dalších psychodiagnostických metod, vysvětluje jim tento stav a 

probírá ho s nimi, a doporučuje jim léčebný postup, včetně doporučení 

vhodné psychoterapie

Knihovník Zajišťuje služby, provoz a informační systém v knihovně. Provádí nákup 

knih a dalších publikací, jejich třídění a ukládání, vede knihovní katalog. 

Pomáhá čtenářům používat služby knihovny a vede záznamy o zápůjčkách 

klientům. Odstraňuje nebo opravuje poškozené knihy a jiná informační 

média.

Knihvazač Dokončuje tištěné výrobky, jako jsou knihy, brožury, pasparty, ručně nebo 

strojově na vázacích, dokončovacích strojích a lisech.

Kominík Provádí montáže, opravy, renovace komínů a komínů, montuje komínové 

vložky (tzv. komínové vložky), čistí komíny a kouřovody, pece a kotle, 

provádí bezpečnostní a požární kontroly komínů a komínů a souvisejících 

zařízení.

Konstruktér letadel Navrhuje a vyvíjí konstrukční řešení různých typů letadel (dopravní, 

nákladní, ultralehká letadla, vrtulníky atd.) a jejich částí, vybírá vhodné 

materiály, nástroje a další vybavení, provádí potřebné výpočty, určuje 

podmínky jejich provozu, spolupracuje při jejich zkouškách, připravuje 

technické výkresy a dokumentaci.
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Konzervátor a restaurátor 

muzejních sbírek

Odborně ošetřuje, restauruje a instaluje předměty historické hodnoty ve 

sbírkách muzea (vykopávky, zkameněliny živočichů a rostlin, kosterní 

části, historické zbraně, oblečení, knihy, dokumenty apod.). Zpracovává k 

nim dokumentaci a vede katalog sbírek. Podílí se na vývoji metod a 

postupů ošetřování a restaurování předmětů.

Korektor textů Upravuje texty z hlediska jejich soudobé jazykové správnosti, čistoty, 

terminologie a stylistiky, dodržuje pravidla typografické čistoty tištěných i 

elektronických textů.

Kosmetik Odborně ošetřuje pleť a pokožku klientů, povrchově ji čistí, provádí 

peeling, depilaci, aplikaci kosmetických přípravků a odborné denní a 

večerní líčení. Poskytuje odborné poradenství péče o pleť a způsobu 

líčení.

Kouč osobního rozvoje Pracuje s klientem na jeho osobním rozvoji. Společně v návaznosti na 

klientovu osobní a rodinnou situaci, zájmy a představy stanovují, čeho 

chce klient ve spolupráci s koučem dosáhnout a stanoví k tomu postupné 

kroky. Po určité době pak vyhodnocují, se klientovi daří stanovených cílů 

dosahovat. 

Kouč profesního rozvoje Pracuje s klientem na jeho profesním rozvoji. Společně v návaznosti na 

klientovu pracovní pozici, kvalifikaci, zkušenosti a představy stanovují, 

čeho chce klient ve spolupráci s koučem dosáhnout a stanoví k tomu 

postupné kroky. Po určité době pak vyhodnocují, se klientovi daří 

stanovených cílů dosahovat. 

Kovář Zhotovuje různé kovové součásti kováním, tzn. že v peci zahřeje kovový 

materiál, až změkne, a následně ho kladivem tvaruje. Zhotovuje a 

nasazuje podkovy koním, ošetřuje kopyta a paznehty hospodářským 

zvířatům. Opravuje zemědělské stroje a ostří zemědělské nářadí.

Krejčí Vyrábí, zkouší, upravuje a opravuje oděvy. Šije oděvy na míru z textilu, 

jemné kůže, kožešin a jiných materiálů podle požadavků zákazníků.

Krupiér Organizuje a vede sázkové hry u hracích stolů a dokonalou znalostí 

pravidel hry. Komunikuje s hráči a jejich doprovodem, vydává a přijímá 

hrací žetony.

Kuchař Připravuje pokrmy podle receptur (pro polední menu, minutky, bankety, 

recepce, rauty apod.) a upravuje je před podáváním do patřičné estetické 

podoby. Spolupracuje se séfkuchařem při kalkulacích a tvorbě cen 

pokrmů, při sestavování jídelního lístku, při objednávání, přejímce, a 

skladování potravinářských surovin.

Kuchař pro rychlé 

občerstvení

Připravuje a vaří jídlo v restauraci rychlého občerstvení s menu 

omezeným na přípravu několika základních druhů jídel, které lze připravit 

rychle a které svou úpravou a balením umožňují zákazníkům jejich rychlý 

výběr, placení a konzumaci, včetně možnosti jíst vestoje nebo za pohybu, 

na pracovišti, v autě apod.

Kuchař speciálních diet Připravuje pokrmy pro různé druhy diet (diety pro pacienty s určitými 

onemocněními, redukční diety na zhubnutí, diety pro sportovce, diety 

jako dlouhodobého stravovacího systému apod.), a to zejména pro 

nemocnice, lázně, školy, ale i pro restaurace nabízející dietní stravování.
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Kurátor umění Administruje sbírky uměleckých děl (obrazy, sochy a jiné umělecké 

předměty), poskytuje k nim konzultace a výklady. Ve spolupráci s dalšími 

odborníky, odbornými institucemi a institucemi státní správy zajišťuje 

výstavy uměleckých děl v galeriích, převážení uměleckých děl a 

manipulaci s nimi.

Kurýr Přijímá a doručuje zásilky na místo určení. Kromě písemností rozváží jídlo 

a občerstvení, zajišťuje drobné nákupy, květiny apod. Pohybuje se po 

městě autem nebo na kole.

Laborant bezpečnostních 

zkoušek výrobků

Provádí zkoušky a testy výrobků na různých laboratorních zařízeních 

(mechanických, rentgenových, ultrazvukových, optických aj.). Zjišťuje a 

vyhodnocuje jejich parametry, funkce a vlastnosti z hlediska bezpečnosti, 

stanovených norem, technické dokumentaci apod.

Laborant magnetické 

rezonance

Provádí medicínské vyšetření pacientů magnetickou rezonancí (MRI), 

která zobrazuje lidské vnitřní orgány pomocí silného magnetického pole a 

elektromagnetického vlnění, díky němuž získá obrazy těsně za sebou 

naskládaných řezů těchto orgánů, a dále je zpracovává až k výslednému 

3D obrazu tohoto orgánu. Nastavuje příslušnou techniku a ověřuje její 

správné funkce.

Lakýrník, natěrač Maluje stěny, zařízení, budovy, mosty a jiné konstrukční povrchy pomocí 

štětců, válečků a stříkacích pistolí. Odstraňuje staré nátěry a připravuje 

povrch na nový nátěr. Míchá barvy nebo oleje na požadovanou barvu a 

strukturu.

Lékárník, farmaceut Připravuje a vydává léky a další léčebné prostředky na předpis nebo bez 

něj. Informuje o vhodnosti léků, o jejich užívání, dávkování a možných 

nežádoucích účincích, případně doporučuje další léky a léčebné 

prostředky. Zajišťuje správu zásob léků a léčiv, jejich objednávání, 

doplňování a vyřazování.

Lékař - alergolog a imunolog Diagnostikuje, léčí a pomáhá předcházet alergickým onemocněním, které 

jsou způsobeny porušenou funkcí imunitního systému, a chorobným 

procesům ovlivňující imunitní systém. Rozhoduje o potřebných 

vyšetřeních, stanovuje diagnózu a vhodný léčebný postup včetně úprav 

stravy a životního stylu, sleduje zdravotní stav pacienta.

Lékař - anesteziolog Zajišťuje umělé uspání pacienta (celková anestezie) nebo znecitlivění 

určité části jeho těla (lokální anestezie) před a během operace nebo při 

jiných lékařských zákrocích. Během operace sleduje životní funkce 

pacienta a řeší jejich případné komplikace.

Lékař - dermatolog Léčí a pomáhá předcházet nemocem a poruchám, kůže a jejích derivátů 

(vlasy, nehty, potní žlázy, atd.). Provádí dermatologické operace. 

Rozhoduje o dalších vyšetřeních, stanovuje diagnózu a vhodný léčebný 

postup. 

Lékař - chirurg Operativně ošetřuje různá onemocnění nebo zranění pomocí 

chirurgických nástrojů a zařízení. Před operačním zákrokem provádí 

diagnostiku zdravotních problémů, studuje klientovu zdravotní 

dokumentaci. Určuje přesný postup operace. Sleduje a vyhodnocuje 

pooperační stav klientů.
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Lékař - internista Diagnostikuje a poskytuje léčbu nemocí a poranění vnitřních orgánů 

(např. srdce, plíce, žaludek, slinivka, játra apod.). Rozhoduje o potřebných 

vyšetřeních a stanovuje a léčebný postup a sleduje zdravotní stav 

pacienta. Zabývá se prevencí onemocnění vnitřních orgánů.

Lékař - neurolog Léčí a pomáhá předcházet nemocem a poruchám nervové soustavy 

(mozek, mícha a periferní nervy atd.). Rozhoduje o dalších vyšetřeních, 

stanovuje diagnózu a léčebný postup, může to být ve spolupráci např. s 

psychiatrem nebo internistou.

Lékař - oftalmolog Diagnostikuje a léčí nemoci očí, očních víček, tvorby slz a propojení oka a 

mozku. Pomocí moderních zařízení měří a počítačově vyhodnocuje jejich 

stav, funkce, rizika, poruchy a nemoci, stanovuje léčebný postup. Provádí 

operace očí.

Lékař - patolog Mikroskopicky s využitím laboratorních zařízení studuje, srovnává a 

vyhodnocuje vzorky tkání pacientů, stanovuje diagnózu a závažnost 

onemocnění, jeho příčiny a předpokládaný vývoj. Provádí pitvy zemřelých 

pro stanovení příčiny smrti.

Lékař - pediatr Vyšetřuje kojence, děti a dorost a diagnostikuje jejich zdravotní stav, 

onemocnění a léčí je. V případě potřeby je posílá na různá speciální 

vyšetření nebo k lékařům specialistům. Předepisuje léky, plánuje kontrolu 

zdravotního stavu, očkuje, vede zdravotní dokumentaci. Řeší prevenci 

onemocnění a případné vývojové vady.

Lékař - porodník a gynekolog Poskytuje lékařskou péči související s těhotenstvím a porodem a léčí 

nemoci ženských orgánů. Na základě potíží pacientky rozhoduje o 

potřebných vyšetřeních a podle toho stanovuje diagnózu onemocnění a 

vhodný léčebný postup a sleduje zdravotní stav pacientky. Zabývá se 

prevencí gynekologických onemocnění.

Lékař - psychiatr Diagnostikuje, léčí a pomáhá předcházet duševním poruchám. V případě 

potřeby posílá pacienta k vyšetřením funkce mozku (např. počítačová 

tomografie, magnetická rezonance, elektroencefalografie) a podle toho 

upřesňuje diagnózu a léčbu, případně pacienty doporučuje k jinému 

specialistovi.

Lékař - radiolog Vyšetřuje a diagnostikuje nemoci a zdravotní poruchy pomocí 

rentgenového záření a radioaktivních materiálů, ultrazvuku a magnetické 

rezonance. Zobrazuje orgány lidského těla a posuzuje jejich funkce a 

chorobné změny. Vyhodnocuje výsledky vyšetření a stanovuje léčebné 

postupy.

Lékař - urolog Léčí nemoci vylučovací soustavy (ledviny, močovody, močový měchýř) a 

mužských pohlavních orgánů. Na základě potíží pacienta i rodinné 

anamnézy (hlavně nemoci rodičů) rozhoduje o potřebných vyšetřeních, 

stanovuje diagnózu onemocnění a vhodný léčebný postup.

Lékař nukleární medicíny Zabývá se použitím radioaktivních látek v medicíně. Připravuje 

radioaktivní látky pro diagnostiku a léčbu závažných onemocnění 

(zejména srdce, plic, jater, žlučníku, štítné žlázy a kostí, včetně rakoviny) 

zavedením radioaktivních látek (radiofarmak) do těla pacienta.
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Lékař preventivního lékařství Řeší prevenci - předcházení nemocem a zdravotním poruchám. Hodnotí 

význam vlivu různých faktorů na zdraví pacientů, jako jsou stravovací 

návyky, životní styl a rodinná anamnéza (hlavně nemoci rodičů) a 

doporučuje opatření pro předcházení zdravotním potížím.

Lékař v nemocnici Diagnostikuje, léčí a pomáhají předcházet chorobám a úrazům, které jsou 

běžné u běžné populace. V případě potřeby může odkázat pacienty na 

specialisty na další diagnostiku nebo léčbu.

Lesní dělník Provádí manuální práce v lese. Při těžbě dřeva ručně odvětvuje pokácené 

stromy a odstraňuje z nich kůru. Při údržbě lesa provádí ručně 

prořezávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, udržuje lesní cesty, 

staví oplocení. Při ochraně lesa před škůdci provádí postřiky. Pro obnovu 

lesa sbírá semena lesních dřevin, vysazuje mladé stromky apod.

Lešenář Montuje a demontuje lešení a obdobné dočasné stavební konstrukce 

sestavené z prvků lešení na stavbách k opravě fasády, výměně oken, 

opravě střech apod. Pro zajištění bezpečnosti lešení kotví k pevnému 

bodu např. k budově.

Lihovarník Obsluhuje technologické zařízení na výrobu lihu a lihovin a zajišťuje 

výrobu v celém jejím rozsahu od příjmu a přípravy surovin, přes 

fermentaci, destilaci až po stáčení vyrobeného lihu nebo destilátu do 

lahví.

Likvidátor pojistných událostí Eviduje škodní události klientů pojišťovny, analyzuje je, hodnotí a 

stanovuje nárok a výši pojistného plnění. Spolupracuje se zdravotníky, 

policií a s dalšími odborníky a svědky pojistné události. Vypočítá výplatu 

náhrady, kterou má pojišťovna klientovi vyplatit.

Lodní strojník Obsluhuje lodní strojní zařízení. Provádí údržbu motorů, kotlů, palubních 

strojů a elektrických, sanitárních a chladicích zařízení na palubě lodi. 

Reguluje výkon lodních strojů.

Logoped Pomáhá klientům s odstraňováním poruch řeči, ovládání jazyka a hlasu a 

plynulosti mluvy. Napravuje drobné vady řeči (např. chybná výslovnost 

jedné hlásky), až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. 

Podle závažnosti poruchy doporučuje řečová cvičení a pomůcky k nácviku.

Malíř skla, keramiky a dalších 

předmětů

Provádí zdobení a zušlechťování skla, keramiky a dalších předmětů 

různými malířskými technikami a dekoračními materiály.

Malíř, tapetář Pokrývá stěny a stropy místností malbou, dekorativní tapetou nebo 

látkou, připevňuje reklamní plakáty na povrchy, jako jsou stěny a 

billboardy. Odstraňuje staré barvy a tapety a připravuje povrchy pro 

novou úpravu.

Manažer herny, kasina, 

sázkové kanceláře

Organizuje, řídí a kontroluje chod podniku, ve kterém se provozují 

hazardní hry (herna, kasino, sázková kancelář). Dohlíží na regulérnost a 

dodržování pravidel. Vyřizuje stížnosti a řeší konfliktní situace. Je 

zodpovědný za proškolování pracovníků a finanční situaci podniku.
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Manažer instalace solárních 

systémů

Řídí pracovní tým řemeslníků, který instaluje solární fotovoltaické nebo 

tepelné systémy na budovy nebo jiné konstrukce. Připravuje návrh, 

nabídku a rozpočet. Plánuje a koordinuje přípravu instalace, stanovuje 

potřebný materiál, vybavení a personál a zajišťuje jej. Dohlíží na průběh 

instalace a její bezpečnost. Předává systém zákazníkovi.

Manažer prodejny nebo 

supermarketu

Zajišťuje a řídí provoz maloobchodní jednotky a zodpovídá za její 

výsledky. Zjišťuje zásobování prodejny, koordinuje aktivity zaměstnanců 

při přejímání, skladování a vystavování zboží.

Manažer sociálních médií Zodpovídá za firemní marketing na sociálních sítích jako je Facebook, 

Instagram, LinkedIn a YouTube. Vytváří a na sítích publikuje různé druhy 

kreativních kampaní, upoutávek, prezentací a inzerátů. Sleduje trendy v 

oboru podnikání firmy a forem prezentace výrobků, značek a služeb na 

sociálních médiích.

Manekýn Předvádí modely oblečení, módních doplňků, obuvi, účesů a líčení na 

módních přehlídkách nebo pro fotografování nebo tvorbě reklamních 

spotů, filmů a videoklipů. Při přípravě módních přehlídek spolupracuje s 

módními návrháři, stylisty, maskéry, choreografy, kadeřníky apod.

Manikér a pedikér Provádí esteticko-hygienickou úpravu rukou a nohou. Upravuje, zkracuje, 

zapilovává délku a tvar nehtů, na vyžádání je také zdobí nebo prodlužuje. 

Koupelí a kosmetickými přípravky ošetřuje kůži na nohou, odstraňuje 

ztvrdlou kůži. Provádí klasické a speciální manuální masáže rukou a 

chodidel.

Manželský poradce Uplatňuje psychologické a psychoterapeutické metody a postupy pro 

řešení problémů mezilidských vztahů, zejména rodinných, manželských a 

partnerských. Při tom se snaží řešit i problémy, které s těmito vztahy 

souvisejí, jako jsou deprese, alkoholismus, drogová závislost, závislost na 

hracích automatech aj. 

Marketér na sociálních sítích Řeší online marketing na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn, 

YouTube apod.), kde publikuje upoutávky, prezentace a inzeráty. Sleduje 

trendy prezentace výrobků, značek a služeb na sociálních médiích. 

Navrhuje postupy prodeje a nákupu přes internet včetně vyřizování 

reklamací.

Masér Pomáhá klientům zlepšit stav jejich pohybového aparátu, zmírnit bolesti, 

snížit únavu, zlepšit kondici prostřednictvím různých druhů masáží 

(reflexní, baňková, tlaková, přístrojová aj.), které stanovuje na základě 

vyhodnocení jejich potíží, případně lékařských doporučení. Doporučuje 

klientům další cvičení a aktivity. 

Matematik Provádí matematický výzkum nebo aplikuje matematické teorie a 

výpočetní metody k řešení praktických problémů „reálného světa“ 

v různých oblastech (věda, strojírenství, biologie, farmakologie, armáda, 

podnikání, státní správa, apod.). Sbírá data a analyzuje je, interpretuje je 

sám nebo ve spolupráci s dalšími odborníky.
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Materiálový technolog Ve spolupráci s laboratorními pracovníky zkoumá vlastnosti různých 

materiálů (tvrdost, pevnost, pružnost, žáruvzdornost aj.) a změny těchto 

vlastností. V závislosti na změnách v chemickém složení materiálů 

zkoumá možnosti jejich použití pro různé druhy výrobků a navrhuje 

technologické postupy pro tyto výroby.

Matrikář Provádí zápisy do matriky, vede knihy narození, knihy manželství a úmrtí. 

Plní administrativní úkoly související s uzavíráním manželství, provádí 

změny jmen nebo příjmení, vydává potvrzení o údajích zapsaných v 

matrice a vyhotovuje výpisy z matrik.

Mechanik a obsluha 3D 

tiskáren

Sestavuje, obsluhuje, opravuje a provádí údržbu 3D tiskáren. Na 

specializovaném software vytváří nebo upravuje 3D model předmětu, 

který bude tištěn. Volí materiál pro tisk, kontroluje kvalitu tisku, vzhled 

funkčnost vytištěného předmětu.

Mechanik automatických 

dveří a vrat

Instaluje, seřizuje a opravuje automatické dveřní systémy (vstupní, 

interiérové; křídlové, posuvné, otáčivé) a hydraulické dveře a vrata, jejich 

pohonné jednotky a mechanismy.

Mechanik bezpečnostních 

elektronických systémů

Instaluje a uvádí do provozu mechanické a elektronické bezpečnostní 

systémy a požární hlásiče do různých typů objektů (např. rodinný dům, 

byt, chata, sídlo firmy, obchod). Propojuje jednotlivé snímače 

s ústřednou, programuje funkce celého systému a kontroluje jeho 

funkčnost.

Mechanik dieselových 

motorů

Diagnostikuje, seřizuje, opravuje a provádí údržbu dieselových motorů v 

automobilech, autobusech, lodích atd.

Mechanik domácích 

spotřebičů

Instaluje a provádí běžnou údržbu domácích elektrických a plynových 

spotřebičů, jako jsou ledničky, pračky, sušičky, sporáky, trouby na pečení, 

kotle na ohřev teplé užitkové vody a topení. Diagnostikuje jejich poruchy, 

vyměňuje a opravuje vadné díly a součástky.

Mechanik elektromotorů a 

jejich příslušenství

Vyrábí, montuje, instaluje, provádí údržbu a seřízení elektromotorů, které 

slouží k přeměně elektrické na mechanickou energii, a jejich příslušenství. 

Diagnostikuje příčiny poruch elektromotorů a opravuje je.

Mechanik elektronických 

zařízení

Instaluje a provádí údržbu různých zařízení, které jsou vybaveny 

elektronikou (počítače, mobilní telefony, čtečky, "chytré" domácí 

spotřebiče, elektronické zabezpečovací systém, požární a kamerové 

systémy ...). Diagnostikuje příčiny jejich poruch a opravuje je.

Mechanik elektrorozvodných 

systémů a zařízení

Instaluje a provádí údržbu rozvodů elektrické energie od výrobce 

(elektrárny) k velkým rozvodnám, a z nich do distribuční sítě k 

odběratelům (domácnosti, průmysl, ...). Diagnostikuje příčiny výpadků 

elektrické energie a odstraňuje je.

Mechanik hudebních 

nástrojů

Vyrábí, sestavuje, opravuje, seřizuje a restauruje hudební nástroje a ladí 

je na požadovaný rozsah ručně nebo pomocí elektronických nástrojů. 

Obvykle se specializuje na jeden druh nástroje např. na klavíry, strunné, 

žesťové, dechové a bicí nástroje.

Mechanik klimatizací a 

chladicích zařízení

Instaluje, montuje a uvádí do provozu topné, klimatizační a chladicí 

systémy, systémy dálkového vytápění a další energetické systémy v 

domácnostech nebo komerčních zařízeních.
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Mechanik leteckých 

komunikačních systémů a 

zařízení

Provádí montáž, opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních 

přístrojů a zařízení (radar, rádio, navigační systémy a systémy řízení 

raket). Diagnostikuje a odstraňuje jejich závady.

Mechanik leteckých motorů Diagnostikuje, nastavuje, opravuje a provádí údržbu leteckých motorů a 

jejich součástí, jako jsou hydraulické a pneumatické systémy. Podle 

provozních předpisů provádí jejich funkční zkoušky, vede příslušnou 

technickou a provozní dokumentaci.

Mechanik měřicích a 

regulačních zařízení

Montuje, opravuje a provádí pravidelnou údržbu měřicích a regulačních 

zařízení, jako jsou elektrické měřiče, plynové řídící systémy (regulátory), 

termostaty, bezpečnostní a průtokové ventily a další mechanické 

regulátory.

Mechanik optických přístrojů Montuje a opravuje optické přístroje (fotoaparáty, mikroskopy, 

dalekohledy a další) a ručně vyrábí a opracovává optické díly.

Mechanik pneuservisu Provádí výměnu a opravu pneumatik, opravu disků a vyvážení kol. 

Obsluhuje klasické nebo automatické zařízení na výměnu pneumatik a 

diagnostiku a vyvažování kol.

Mechanik průmyslové 

elektroniky a průmyslového 

vybavení

Instaluje a provádí údržbu průmyslové elektroniky pro měření a snímání 

dat dílčích výrobních procesů, regulaci výkonu průmyslových strojů a 

zařízení a zvýšení bezpečnosti práce (např. průmyslové ovladače, vysílače, 

antény, snímače, měřiče …).

Mechanik průmyslových 

strojů

Instaluje, opravuje, seřizuje různé stroje a zařízení v průmyslové výrobě. 

Většina těchto strojů jsou počítačem řízené, polo nebo plně 

automatizované.

Mechanik 

radiokomunikačních systému 

a zařízení

Opravuje, instaluje a udržuje mobilní a stacionární rádiové komunikační 

systémy, vysílací a přijímací zařízení používané v telekomunikacích, 

mobilních širokopásmových sítích. Testuje a analyzuje pokrytí území 

radiokomunikačními sítěmi.

Mechanik signalizačních 

zařízení v dopravě

Instaluje, nastavuje a provádí údržbu signalizačních, informačních a 

navigačních systémů a zařízení na pozemních komunikacích, na železnici, 

na letištích a na vodních plavebních cestách (mechanické, zvukové, 

světelné, elektronické, radionavigační a sonarové systémy apod.).

Mechanik telekomunikačního 

vedení

Provádí diagnostiku, lokalizaci závad a zajišťuje údržbu, opravy a 

technický provoz telekomunikačních sítí, tj. zařízení pro vysílání, přenos, 

směrování, spojování a příjem signálu. Obsluhuje a udržuje nástroje, 

nářadí a pomůcky pro montážní a opravárenské práce.

Mechanik telekomunikačních 

systémů a zařízení

Instaluje a uvádí do provozu zařízení telefonních ústředen a dalších 

telekomunikačních zařízení sloužící pro přenos telefonního a televizního 

signálu a internetové sítě. Poskytuje servis a opravy telefonních, 

kabelových, internetových linek a dalších komunikačních zařízení.

Mechanik větrných 

elektráren

Kontroluje, diagnostikuje, seřizuje, opravuje zařízení větrné elektrárny a 

provádí jejich údržbu, včetně odstraňování elektrických, mechanických a 

hydraulických poruch.

Mechanik zdravotnických 

přístrojů

Testuje a opravuje biomedicínské nebo elektromedicínské přístroje a 

provádí jejich běžnou údržbu.
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Meteorolog Sbírá a vyhodnocuje meteorologická data shromážděná z pozemních a 

leteckých stanic, satelitů a radarů a s nimi související atmosférické jevy a 

klimatické procesy. Používá a vytváří matematické modely pro zkoumání 

dat o počasí a určuje trendy vývoje počasí - předpověď počasí.

Mikrobiolog Studuje růst, strukturu, vývoj a další vlastnosti mikroorganismů (bakterie, 

viry, plísně, kvasinky, apod.) V laboratorních podmínkách se zabývá jejich 

pěstováním a kultivací. Zkoumá vztahy mezi nimi a chorobami nebo 

naopak možnostmi léčení chorob. 

Mlynář Ovládá, kontroluje a seřizuje stroje a linky na přípravu obilí před 

mlýnským zpracováním, na mletí a na expedici mlýnských výrobků. 

Kontroluje kvalitu přijímaného obilí, mletí a uskladněné mouky.

Modelář ve slévárenství Podle technické dokumentace vyrábí ze dřeva, plastů a kovu modely 

výrobků, které budou vyráběny odléváním, kováním a tlačením kovů 

nebo plastů. Modely musí splňovat technické parametry budoucího 

produktu, protože podle těchto modelů budou následně vyráběny 

slévárenské formy.

Moderátor Moderuje (uvádí a provádí slovem) společenské akce (soutěže, 

vyhlašování cen, koncerty, konference, semináře, debaty, soukromé 

oslavy nebo večírky apod.). Je aktivním prostředníkem mezi vystupujícími 

a publikem, udržuje zábavu, ale i pravidla slušnosti a dodržování 

nastavených témat. Řeší případné nenadálé situace.

Módní návrhář Vytváří výtvarné návrhy a originální modely oděvů a oděvních doplňků, 

navrhuje nové vzory, modely, kolekce a trendy. Pro výrobu rozpracovává 

výtvarné návrhy do střihů. Spolupracuje při realizaci návrhů ve výrobě 

Montér elektrických a 

energetických zařízení

Montuje součásti elektrických a energetických zařízení, nastavuje a 

připevňuje je. Kontroluje hotové komponenty, zařízení, elektroinstalaci a 

obvody. Vyřazuje a nahrazuje vadné díly.

Montér elektrických vedení Instaluje a opravuje kabely a vodiče používané v silnoproudých 

elektrických nebo elektřinu distribuujících systémech. Podílí se na montáž 

a revizi sloupů elektrického vedení. Pracuje ve výškách.

Montér elektronických 

zařízení

Montuje, sestavuje, seřizuje a uvádí do provozu slaboproudá elektronická 

zařízení jako jsou digitální hodiny, světelné reklamy, myčky, pračky, 

televize, videa, telefonní linky atd.

Montér potrubních rozvodů Provádí montáž a připojení potrubních rozvodů pitné a užitkové vody a 

kanalizace. Zajišťuje výkopové a bourací práce pro umístění potrubí. Při 

instalaci trubek svařuje nebo lepí jejich spoje.  Provádí revize a tlakové 

zkoušky těsnosti potrubních rozvodů.

Montér stavebních 

konstrukcí a mobilních domů 

Provádí přípravné a montážní práce při stavbách průmyslových budov a 

mobilních domů, staví nosnou konstrukci a montuje na ní stěny, dveře, 

okna, strop a izolaci apod. Přesunuje mobilní domy na místo určení a 

připojuje je na veřejnou síť (elektřina, voda, kanalizace …).
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Montér strojů a zařízení Montuje, seřizuje a provádí pravidelné kontroly různých strojů 

používaných v průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví, těžba, výroba 

textilu a papíru.

Montér výtahů Montuje, instaluje, opravuje a udržuje elektrické nebo hydraulické 

nákladní a osobní výtahy a eskalátory, včetně vybavení šachet a 

konstrukcí, ve kterých se výtahy a eskalátory pohybují.

Multimediální tvůrce a 

animátor

Navrhuje, vytváří a testuje multimediální produkty (počítačové hry, filmy, 

hudební videa, reklamy aj.), jejich části, speciální efekty a animace. 

Navrhuje scénáře pro videa a pro animace, případně je sám tvoří. 

Spolupracuje s režiséry a kameramany. Využívá počítačové aplikace 

umožňující multimediální tvorbu.

Muzikoterapeut Prostřednictvím hudby sestavené do muzikoterapeutického programu 

pomáhá lidem zlepšit jejich duševní (úzkost, strach…), fyzické (srdeční 

rytmus, krevní tlak, dýchání, motorika prstů atd.), mezilidské vztahy atd.

Mzdový účetní Komplexně zpracovává a vede mzdovou evidenci. Zúčtovává mzdy, dávky 

nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení, srážky ze mzdy 

zaměstnance, odvody za zaměstnavatele a ostatní mzdové položky, 

zpracovává dokumentaci s odvody pro orgány státní správy. Kontroluje 

správnou aplikaci mzdových předpisů.

Nákupčí Zajišťuje efektivní nákup surovin, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů, 

dílů, spotřebního materiálu apod., podle požadavků k zajištění výroby, 

poskytovaných služeb nebo pro další prodej. Vede evidenci dodavatelů, 

přehled o jejich dodávkách. Obchodní operace provádí s využitím 

elektronických objednávkových a skladových systémů.

Námořní specialista Řídí instalaci a uvedení do provozu mechanických a elektronických 

zařízení a systémů námořních lodí, (motorů, čerpadel, topení, větrání, 

soustav generátorů, navigačních systémů apod.). Za provozu provádí 

kontrolu jejich funkčnosti a v případě potřeby je opravuje nebo objednává 

jejich opravy.

Námořník, lodník Je členem posádky lodi, vykonává údržbu a úklid vnějších i vnitřních 

povrchů. Podílí se na vykládce a nakládce zboží nebo osob, zaznamenává 

do protokolu data o povětrnostních podmínkách a nákladu.

Nástrojař Na ručních a obráběcích strojích vyrábí a opravuje speciální nástroje. 

Provádí montáž, zkoušky a opravy nástrojů sloužících k tváření materiálu, 

různých druhů forem, měřidel, přípravků a speciálních nástrojů. Provádí 

údržbu strojů a nástrojů, které používá.

Návrhář a správce databází Vytváří na základě požadavků klientů návrhy databází, tvoří jejich datové 

struktury, definuje jejich vazby, programuje databázové vrstvy aplikace, 

testuje funkčnost a vazby databází. Projednává s uživateli jejich úpravy a 

dolaďování, optimalizuje jejich výkonnost a zajišťuje jejich bezpečnost.
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Návrhář videoher Navrhuje a vyvíjí nové videohry, upravuje a inovuje je. Vymýšlí logiku hry, 

příběh, jednotlivé postavy a jejich role, herní mechaniku a scénář hry. 

Spolupracuje s grafiky, programátory a produkčními pracovníky výroby 

her, testuje hry, jejich funkce a jejich hratelnost.

Návrhář výstavních ploch Navrhuje prostorové řešení výstavních prostor, jejich architektonický styl, 

vybavení, zařízení a grafickou koncepci pro prezentaci zboží, služeb nebo 

uměleckých předmětů na veletrzích a výstavách. Používá k tomu běžné i 

na míru vyrobené stánky a další prvky. Dohlíží na realizaci výstavní 

plochy.

Neuropsycholog Zabývá se souvislostmi mezi centrální nervovou soustavou (zejména 

mozkem) a psychikou člověka, jeho duševními stavy a chováním. 

Doporučuje pacientům léčbu, včetně doporučení k dalším odborníkům 

(neuropsychiatrie, neuropsychoterapie, neurorehabilitace). Důležitým 

cílem neuropsychologie je včasné odhalování raných stádií demence.

Normovač výroby Provádí rozbory jednotlivých výrobních operací, vyhodnocuje je a 

vypočítává, kolik jednotlivé operace při použití určitých strojů vyžadují 

času a pracovníků, a na základě toho stanoví tzv. normativy práce. Ve 

spolupráci s technology, plánovači a mistry se podílí na zefektivňování 

pracovních postupů.

Notář Posuzuje pravost a legitimitu úředních dokumentů, jako jsou plné moci, 

osvědčení, smlouvy, zakládající listiny apod., ověřuje pravost podpisů a 

provádí další notářské úkony.

Novinář, reportér Sbírá, ověřuje a analyzuje informace z různých zdrojů (tiskové zprávy, 

zahraniční tisk, rozhovory atd.), píše z nich články a komentáře a publikuje 

je v různých médiích (noviny, časopisy, televizní / rozhlasové vysílání, 

internet, sociální média atd.).

Obchodní ředitel Plánuje a řídí prodej produktů nebo služeb k zákazníkům s cílem 

maximalizace zisku, stanovuje prodejní oblasti a cíle prodeje v nich, 

organizuje vzdělávací programy pro obchodní zástupce. Vyhodnocuje 

prodejní statistiky, sleduje preference zákazníků a komunikuje je s 

vedením společnosti.

Obchodní zástupce Propaguje a prodává výrobky nebo služby, aktivně vyhledává potenciální 

zákazníky a různými formami jim je představuje (telefon, sociální média, 

elektronická pošta, prezentace, osobní schůzky apod.). Uzavírá s klienty 

smlouvy, udržuje kontakt se stálými zákazníky, působí téměř ve všech 

odvětvích.

Obchodník s cennými papíry Nakupuje a prodává cenné papíry, analyzuje vývoj jejich trhu, kontroluje 

finanční periodika, zprávy o akciích a dluhopisech a identifikuje 

potenciální investice pro klienty. Vypracovává klientům finanční plány na 

základě analýzy jejich finančního stavu.

Obchodník s dodávkami 

energie

Specializuje se na nákup a prodej různých energetických produktů 

(elektřina, zemní plyn, ropa, etanol, propan). Jedná jako prostředník mezi 

výrobcem energetických produktů a jejími spotřebiteli, pro které 

vyjednává nejlepší podmínky odběru. Analyzuje trh s energetickými 

produkty, jejich ceny a odhaduje budoucí vývoj.
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Obkladač Provádí interiérové i exteriérové obklady podlah, stěn a stropů různými 

druhy obkladaček, dlaždic, mozaik, z přírodního nebo umělého kamene a 

keramických, skleněných a kamenných desek.

Obsluha balicích strojů Obsluhuje zařízení pro balení různých předmětů, průmyslových nebo 

spotřebních výrobků, surovin, potravin atd. pro skladování, vyskladnění a 

přepravu.

Obsluha čerpacích stanic Obsluhuje čerpací stanici pohonných hmot (benzín, nafta, LPG - 

zkapalněný ropný plyn). Kromě pohonných prodává spotřební materiál, 

jako jsou např. stěrače, auto žárovky, maziva a další příslušenství pro 

automobily a motocykly, případně drobné občerstvení.

Obsluha dřevoobráběcích 

strojů

Seřizuje, obsluhuje a kontroluje automatické nebo poloautomatické 

dřevoobráběcí stroje, jako jsou přesné pily, vodorovné obrážečky, 

hoblovky, vyvrtávačky, soustruhy a řezbářské stroje na výrobu nebo 

opravu dřevěných dílů nábytku, příslušenství a jiných dřevěných výrobků.

Obsluha papírenských strojů Nastavuje a obsluhuje stroje na výrobu a úpravu papíru. Provádí 

pravidelnou údržbu strojů a obslužných prostor.

Obsluha plavebních komor Zajišťuje bezpečný průplav lodí plavební komorou umístněné na vodní 

cestě v plavebním kanálu, průplavu nebo na řece. Obsluhuje a udržuje 

technická zařízení plavební komory, zvedací a posuvná zařízení mostů 

apod.

Obsluha potravinářských 

strojů

Obsluhuje stroje a zařízení na zpracování obilovin. Připravuje zrno na 

zpracování, obsluhuje zařízení na jeho vážení a dávkování podle 

stanovených receptur a postupů. Monitoruje výrobní procesy pomocí 

přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.

Obsluha řezacích, děrovacích 

a tvarovacích výrobních 

strojů

Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu strojů na řezání, stříhání, vrtání, 

lisování, ohýbání nebo rovnání kovových a plastových materiálů.

Obsluha strojů a zařízení na 

výrobu keramiky a porcelánu

Obsluhuje a udržuje stroje a zařízení používané při výrobě keramiky a 

porcelánu  na drcení, na mletí, na mísení, na dávkování surovin, na sušení 

polotovarů, na glazurování a na pálení keramiky a porcelánu v pecích.

Obsluha strojů na barvení a 

úpravy textilu

Obsluhuje stroje na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin řídí 

a kontroluje stroje, které bělí, předsrážejí, barví a jinak upravují vlákna, 

přízi nebo látky.

Obsluha strojů na výrobu 

obuvi

Obsluhuje a provádí údržbu strojů, které vyrábějí a opravují standardní 

nebo speciální obuv a jiné doplňky vyrobené z přírodní nebo umělé kůže.

Obsluha šicích a vyšívacích 

strojů

Obsluhuje a kontroluje šicí stroje na výrobu, opravy, látání a renovaci 

textilních, kožešinových, syntetických nebo kožených oděvů nebo na 

vyšívání ozdobných dezénů na oděvy a jiné materiály. Obsluhuje stroje na 

výrobu knoflíkových dírek a poutek, přišívání knoflíků a poutek na 

oblečení.

Obsluha těžebních strojů Obsluhuje těžební stroje na dobývání nerostných surovin (uhlí, kovové a 

nekovové rudy, kameny, písek apod.) a nakládá vytěženou surovinu 

dopravníky na nákladní vozy.
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Obsluha válcovacích 

výrobních strojů

Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu strojů na válcování kovových nebo 

plastových desek, trubek a tyčí.

Obsluha vytlačovacích strojů Obsluhuje a seřizuje stroje pro vytlačování a tažení termoplastických 

nebo kovových materiálů, jako jsou trubky, tyče, hadice, dráty apod.

Obsluha zařízení na 

pokovování výrobků

Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu strojů a zařízení na povrchovou 

úpravu kovů a jiných materiálů, které nanášejí povlak na kovové a jiné 

výrobky nebo díly, aby byly odolnější vůči korozi a opotřebení, pro 

dekorativní účely nebo aby získaly elektrické nebo magnetické vlastnosti. 

Připravuje  chemikálie, čistí filtry a kalolisy, čistí a kalibruje elektrody a 

hladinoznaky.

Obsluha zařízení na řezání 

dřeva

Obsluhuje dřevařské stroje a zařízení, seřizuje a obsluhuje dřevoobráběcí 

a dřevozpracující stroje, provádí práce nutné při řezání, hoblování, 

frézování, vrtání, dlabání a broušení dřeva. Může obsluhovat počítačem 

číslicově řízené zařízení (CNC).

Obsluha zařízení na výrobu 

biomasy

Obsluhuje stroje a zařízení pro manipulaci s rostlinným materiálem a 

zařízení na výrobu biomasy. Provádí pravidelnou údržbu strojů, zařízení a 

prostor výrobny biomasy.

Obsluha zařízení na výrobu 

biopaliv

Obsluhuje zařízení, ve kterém se mechanicky upravuje (drtí) odpadní 

biomasa, a zařízení, ve kterém se z biomasy vyrábí chemickou a 

biologickou cestou biopaliva. Podle příslušných norem míchá biomasu s 

chemickými přísadami a sleduje výrobní proces. Provádí běžnou údržbu 

zařízení. O provozu stanice na výrobu biopaliv vede záznamy.

Obsluha zařízení prádelen a 

čistíren

Obsluhuje a provádí údržbu strojů na praní, chemické čištění a impregnaci 

průmyslových nebo domácích předmětů, jako jsou oděvy, semiš, kůže, 

deky, závěsy, ložní prádlo a koberce. 

Obuvnický technolog Stanovuje postupy pro zhotovování obuvi, vypočítává množství 

potřebných materiálů, stanovuje jejich druhy a parametry, plánuje 

výrobu, provádí nebo řídí provádění zkoušek kvality obuvi, určuje 

požadavky na nákup a opravy výrobních zařízení.

Oční optik Poskytuje poradenství při výběru kontaktních čoček a brýlových obrub, do 

kterých se zasazují dioptrická skla podle předpisu oftalmologa nebo 

optometristy. Prodává sluneční, pracovní, ochranné a ostatní speciální 

brýle, provádí jejich anatomickou úpravu. Obsluhuje a provádí běžnou 

údržbu optometrických přístrojů a zařízení.

Odborný fyzioterapeut Na základě lékařské zprávy a doporučení stanovuje, plánuje a realizuje 

rehabilitační programy, které pomáhají klientům po zraněních nebo 

nemocech zlepšit stav jejich pohybového aparátu, zmírnit bolesti, snížit 

svalovou únavu a zvýšit jejich schopnosti potřebné k co nejlepšímu 

začlenění do běžného života.

Odhadce nemovitostí Stanovuje cenu nemovitosti (dům, byt, chata, pozemek, les apod.) pro 

potřeby nákupu, prodeje, hypotéky, dědictví, rozvodového řízení, 

exekuce aj. Zohledňuje při tom stav nemovitosti, její umístění, stáří, 

rozměry, vybavení a další parametry.

28



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in CZ

Povolání Popis

Office manager - vedoucí 

kanceláře

Zajišťuje hladký chod kanceláře a efektivní administrativní postupy, které 

vytváří. Řídí tým administrativních a podpůrných pracovníků. Připravuje 

odborné podklady pro jednání, zajišťuje průběh jednání. Odpovídá za 

evidenci smluv, pošty, úklid a údržbu kancelářských prostor apod.

Ochranka, osobní stráž Zajišťuje ochranu a bezpečnost osob, ostrahu majetku, přepravované 

finanční hotovosti a cenin. Dohlíží na bezpečnost zákazníků a ochranu 

prodávaného zboží v obchodech nebo na pořádek v místech shromáždění 

většího počtu osob. Snaží se předejít případným hrozbám a vyhnout se 

napadení chráněné osoby nebo majetku. 

Operátor číslicově řízených 

výrobních strojů

Obsluhuje číslicově řízené výrobní stroje (CNC - computer numerical 

control) a roboty při výrobě kovových a plastových součástek. Upíná 

nástroje, polotovary a obrobky do různých druhů CNC strojů. Zadává CNC 

strojů příkazy na výrobu a kontroluje jejich činnost.

Operátor čistírny odpadních 

vod

Zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu čistíren 

odpadních vod.

Operátor elektrárny Obsluhuje řídící panely zařízení a systémů v elektrárnách a kontroluje 

jejich provoz. Provádí zkoušky obsluhovaného zařízení elektrárny a 

likvidaci jeho poruch a mimořádných událostí. 

Operátor tísňové linky Přijímá tísňové telefonické hovory a podle jejich charakteru je s volajícím 

řeší, nebo předává do péče navazující služby. Tísňové linky jsou např. 

zdravotnická (rychlá záchranná služba), policejní (státní, městská policie), 

hasičská, psychologická (pomoc obětem trestných činů, domácího násilí, 

dětem, linka důvěry, linka bezpečí ...) apod.

Opravář jízdních kol Opravuje, seřizuje a provádí údržbu jízdních kol.

Opravář kolejových vozidel Diagnostikuje, opravuje, nastavuje a provádí údržbu kolejových vozidel, 

vagonů (interiér, exteriér) a jejich mechanických částí (motor, 

převodovka, podvozek, brzdy) osobní nebo nákladní přepravy. Provádí 

funkční zkoušky a zkušební jízdy.

Opravář motocyklů Diagnostikuje, opravuje, seřizuje a provádí údržbu motocyklů, skútrů, 

mopedů, motocyklů a podobných motorových vozidel.

Opravář obuvi Přijímá poškozenou obuv od zákazníků a opravuje ji, vyměňuje poškozené 

podpatky za nové, lepí odlepené podrážky, přišívá utržené částí obuvi, 

prodává prostředky pro čištění a údržbu obuvi.

Opravář zemědělských strojů Diagnostikuje, opravuje, seřizuje nebo provádí údržbu zemědělských 

strojů a vozidel, jako jsou traktory, kombajny, mlékárenské vybavení a 

zavlažovací systémy.

Optometrista Měří a vyhodnocuje stav zraku a oční vady pomocí různých 

optometrických přístrojů. Doporučuje vhodnou korekci zrakových vad 

brýlemi a kontaktními čočkami, které může také předepisovat nebo 

prodávat. Není lékař a neprovádí tedy diagnostiku a léčbu očních nemocí.
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Ortodontista Vyšetřuje, diagnostikuje a usměrňuje zubní abnormality v ústní dutině. 

Navrhuje a vyrábí ortodontické aparáty / rovnátka pro vyrovnání křivě 

narostlých zubů a čelistí, usměrňuje tak jejich růst a přispívá k udržení a 

zlepšení funkce čelistí a vzhledu obličeje. 

Ortotik / protetik V rámci léčebné a rehabilitační péče navrhuje, zhotovuje a upravuje 

individuálně zhotovované nebo doporučuje vhodné sériově vyráběné 

ortopedické a protetické pomůcky (speciální obuv, vložky, bandáže, 

korzety, ortézy, protézy aj.). Seznamuje pacienty s používáním pomůcek a 

provádí s nimi základní nácvik jejich používání.

Osobní asistent Pomáhá osobám, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo 

nemoci potřebují pomoc v běžných životních činnostech, jako je 

provádění hygieny, sebeobsluhy, chodu domácnosti, kontaktu se 

sociálním prostředím, pomoc při prosazování zájmů a práv atd.

Paleontolog Zkoumá vývoj života na Zemi, pravěkých rostlin a živočichů na základě 

nálezů, které se dochovaly v horninách jako zkameněliny (tzv. fosilie). 

Tyto nálezy vyhodnocuje a sepisuje do dokumentace, expertíz a 

vědeckých studií. Rozšiřuje sbírky těchto nálezů a zajišťuje ochranu 

paleontologických nalezišť. 

Pečovatel Pečuje o klienty, kteří se z nějakého důvodu nejsou schopni se o sebe 

sami postarat, jsou po nemoci nebo mají nějaké zdravotní postižení. 

Pomáhá jim při každodenních činnostech v domácím prostředí nebo v 

pečovatelském zařízení. Podle dohody s klientem připravuje jídlo, provádí 

běžný úklid, pomáhá s každodenní hygienou, doprovází jej k lékařům, 

obstarává nákupy apod. 

Pečovatel o zvířata v zoo Připravuje, dávkuje a podává zvířatům krmivo, vodu, případně léky a další 

přípravky veterinární prevence. Sleduje zdravotní stav svěřených zvířat, 

asistuje při veterinárních zákrocích a při porodech, sleduje stav a vývoj 

narozených mláďat, provádí odklízení výkalů a úklid svěřených prostor.

Pedagog volného času Věnuje se zejména dětem a mládeži a naplňuje jejich volný čas. 

Organizuje dětské hry a jiné zájmové činnosti, vede výchovu dětí a 

mládeže s ohledem na jejich věk, zdravotní omezení, talent nebo naopak 

se zaměřením na jejich nedostatečné dovednosti, dbá na bezpečnost dětí 

a mládeže.

Pekař Peče různé druhy chleba, pečiva a dalších pekařských výrobků, naváží 

suroviny, obsluhuje mísicí a tvarovací stroje, provádí obsluhu pečící pece, 

dohlíží distribuci výrobků.

Personalista Připravuje a aktualizuje osobní záznamy v personálním informačním 

systému organizace, vede a aktualizuje databázi zaměstnanců, pracovních 

pozic, pracovních smluv apod. Spolupracuje při přípravě podkladů pro 

zajištění personální a mzdové agendy a  při náboru nových zaměstnanců.
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Pěstitel ovoce a zeleniny Zabývá se pěstováním a ošetřováním různých druhů ovocných stromů, 

keřů a zeleniny. Připravuje půdu rytím, okopáváním, pletím, hnojením. 

Seje semena a vysazuje sazenice, provádí roubování, očkování a 

ošetřování stromů a zeleniny proti škůdcům. 

Pilot Pilotuje (řídí) na profesionální nebo amatérské úrovni letadlo (dopravní, 

sportovní, vojenské, nákladní, apod.). Létá na pravidelných a 

nepravidelných národních a mezinárodních linkách leteckých dopravců, 

na kterých se přepravují cestující a náklad.

Pilot dronů Obsluhuje bezpilotní vzdušné prostředky, jako jsou drony a 

kvadrokoptéry, a využívá je pro sledování určité oblasti v reálném čase, 

pořizování snímků a videozáznamů, k vyhledávání osob v těžko 

dostupných místech, narušitelů hranic, ohnisek požárů, k monitorování 

sportovních akcí a demonstrací apod.

Pivovarník a sladovník Pro výrobu piva vyrábí slad zpracováním ječmene máčením, klíčením, 

pražením, decimováním, tříděním a dalšími úpravami (čištění, vaření, 

chlazení, kvašení, filtrace) vyrábí pivní nápoje, které se pro distribuci plní 

do lahví nebo sudů.

Plynař - technik Instaluje, provádí servis a údržbu plynového potrubí, plynových přípojek, 

plynoměrů a plynových spotřebičů. Provádí přestavbu automobilů na 

plyn (LPG). Kontroluje úniky plynu, provádí tlakové zkoušky a revize. 

Vystavuje revizní zprávy.

Podlahář Specializuje se na různé druhy podlah (betonové, parketové, plovoucí 

apod.),  provádí jejich rozměřování a výpočty potřebného množství 

podlahovin, úpravy povrchů pod pokládkou podlahy, samotné pokládání 

podlahovin, jejich lepení, spárování, broušení, lakování (podle druhu 

podlahy).

Podnikový ekonom Stanovuje finanční strategie, hospodářské plány a finanční rozpočty 

podniku. Zpracovává analýzy stavu finančních zdrojů a výsledků podniku, 

prognózy a doporučení pro rozhodování managementu podniku. 

Reprezentuje podnik na jednáních s auditorskými, daňovými a účetními 

orgány.

Pojistný matematik Provádí pojistně-technické výpočty, matematické modelování a kalkulace 

pojistných produktů. Vyhodnocuje statistické údaje (úmrtnost, nehody, 

nemoci, zdravotní postižení, požáry, povodně atd.) a pravděpodobnost, že 

k nim u klientů dojde. Navrhuje, jak vysoké pojistné by klienti různých 

kategorií pro různé druhy pojistných smluv měli platit.

Pojišťovací poradce Aktivně vyhledává a oslovuje potenciální klienty se zájmem o pojištění, 

poskytuje jim o jednotlivých druzích pojištění informace (životní, 

majetkové, úrazové, zdravotní, automobilů apod.), uzavírá s klienty na 

vybraný druh pojištění smlouvu.

Pokladník v obchodě Obsluhuje pokladnu, markuje nákupy s využitím čtecího zařízení, přijímá 

hotovost a bezhotovostní platby, vydává pokladní doklady, vyúčtovává 

tržby na pokladně. Vyřizuje případné vratky nebo výměnu zboží.

Pokladník železniční dopravy Obsluhuje pokladnu, prodává jízdenky pasažérům, radí jim vhodné 

dopravní spoje. Provádí rezervace místenek, účtuje poplatky za 

převážené náklady a zavazadla, vede účetní evidenci.
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Policejní referent Zajišťuje rozsáhlou policejní agendu.  Přijímá osoby, sepisuje hlášení o 

událostech, které se jim staly, přezkoumává udání, shromažďuje potřebné 

podklady, zpracovává návrhy správních rozhodnutí, vede policejní 

evidence, statistiky a odborné dokumentace.

Policejní technik Shromažďuje a třídí důkazy související s vyšetřováním trestných činů. 

Jedná se zejména o otisky prstů, o DNA, o znaky na kostech, lebce a 

chrupu, o dráhu střel a stopy na projektilech, o čas úmrtí, zranění nebo 

poškození, o přítomnost jedů v organismu, o rukopis. O těchto důkazech 

zpracovává dokumentaci.

Policejní vyšetřovatel Odhaluje trestnou činnost, vyšetřuje trestné činy a podezření na jejich 

spáchání. Shání a shromažďuje důkazy spáchaného trestného činu. 

Ohledává místo činu, provádí výslechy nebo vyžaduje vysvětlení od 

podezřelých a svědků, může požadovat expertízy a laboratorní zkoušky. 

Výsledky předkládá státnímu zástupci.

Politolog Zkoumá, vyhodnocuje a popisuje politické jevy jako je fungování státu a 

politického systému, mezinárodních vztahů, mocenských organizací a 

autorit, chování veřejnosti ve vztahu k politice, politické ideologie apod. 

Své poznatky a názory publikuje a využívá v poskytování poradenství 

politikům a různým institucím.

Pomocník v kuchyni Provádí jednoduché přípravné práce v restauracích, hostincích a dalších 

gastronomických provozech při přípravě pokrmů a nápojů a při obsluze 

hostů, včetně obsluhy jednoduchých zařízení. Čistí stoly, odstraňuje 

špinavé nádobí, podílí se na úklidu v kuchyni a dalších prostorách 

gastronomického provozu.

Pomocný kuchař Pomáhá kuchařům s přípravou pokrmů, zajišťuje předběžnou přípravu 

surovin a provádí méně náročné pracovní postupy. Spolupracuje při 

objednávání, přejímce a skladování potravinářských surovin, ošetřuje 

kuchyňské náčiní a vybavení, podílí se  na úklidu v kuchyni.

Pomocný pracovník v 

zemědělství

Provádí pomocné práce, při sázení, pěstování a ručním sběru zeleniny, 

ovoce, ořechů a ostatních zemědělských plodiny. Připravuje a ošetřuje 

půdu, aplikuje hnojiva, provádí postřik proti škůdcům, zavlažuje, 

přesazuje, odstraňuje plevel, třídí a prořezává rostliny, čistí, třídí, balí a 

nakládá sebrané produkty. Udržuje oplocení a uklízí hospodářské budovy.

Pomocný pracovník ve 

výrobě

Vykonává pomocné práce, které nevyžadují kvalifikované dovednosti, 

jako je např. manuální přesun nebo ukládání materiálu, surovin nebo 

nástrojů, čištění pracovního prostoru a vybavení.

Popelář Řídí popelářské auto nebo tvoří jeho posádku. Přemisťuje nádoby s 

komunálním nebo recyklovatelným odpadem a navěšuje je na popelářské 

auto k vysypání obsahu. Podílí se na udržování čistoty na sběrných 

místech odpadů.  
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Poradenský psycholog Poradensky pracuje s klienty s duševními nebo emocionálními problémy 

a poruchami. Vyhodnocuje jejich psychický stav prostřednictvím 

pozorování, rozhovorů, psychologických testů atd. Vede klienty při 

hledání způsobu, jak jejich psychický stav zlepšit, včetně doporučení 

vhodné psychoterapie.

Porodní asistent Poskytuje zdravotní péči v porodní asistenci, včetně péče o novorozence a 

ošetřovatelské péče o ženy na úseku gynekologie. Pracuje sám/sama 

nebo v týmu, může vést vlastní porod. Ve spolupráci s lékařem se podílí 

na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní a 

neodkladné péči.

Posunovač vlaků Spojuje a rozpojuje železniční soupravy a vagóny, zajišťuje jejich posun po 

železniční stanici a po depu. Strojvedoucím dává signály vlaječkami 

pomocí mezinárodních znaků semaforové abecedy.

Poštovní doručovatel Doručuje na místo určení adresáta listovní, balíkové a finanční zásilky, 

letáků a tisku v jemu svěřeném úseku vozidlem, pěšky nebo na kole. 

Oznamuje uložení zásilek na poště, třídí zásilky pro svůj doručovací 

obvod.

Potravinářský analytik Provádí chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy vzorků 

potravinářských surovin a výrobků, posuzuje jejich složení, kvalitu, 

bezpečnost pro spotřebitele, soulad s technologickými normami, 

bezpečnostními a hygienickými předpisy apod. Podílí se na vývoji a 

inovacích metod a postupů laboratorních testů a rozborů.

Pracovní potápěč Pracuje pod hladinou vody, kde pomocí podvodního zařízení kontroluje, 

opravuje, demontuje a instaluje zařízení a konstrukce. Používá různé 

elektrické a ruční nástroje určené k práci pod vodou. Může provádět testy 

nebo experimenty, instalovat výbušniny nebo pod vodou fotografovat.

Pracovník bezpečnostní 

služby

Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví, majetku a informací na svěřeném 

úseku. Kontroluje dodržování opatření pro vstup a pohyb osob a vozidel, 

identifikuje bezpečnostní rizika a provádí činnosti k odvrácení nebezpečí a 

zamezení škod. O průběhu služby informuje nadřízené.

Pracovník cenotvorby Vypočítává nebo odhaduje náklady na výrobu produktů, na stavební a jiné 

projekty, na poskytování služeb a na další činnosti. Stanovuje ceny tak, 

aby byla cena pro firmu ekonomicky výhodná. Specializuje se na určité 

druhy výrobků, projektů nebo služeb.

Pracovník cestovní kanceláře Pomáhá klientům vybrat si dovolenou z nabídky cestovní kanceláře. 

Zajišťuje a nabízí dopravu a ubytování nebo kompletní pobytové a 

poznávací zájezdy. Uzavírá s klienty smlouvy, komunikuje se zahraničními 

partnery, pojišťovnami a dopravci. Řeší reklamace zájezdů, jejich zrušení 

a vrácení peněz. Vede záznamy o rezervacích, platbách apod.

Pracovník krematoria Přebírá, přepravuje a ukládá do chlazených prostor lidské ostatky. Před 

obřadem zajišťuje jejich oblečení a kosmetickou úpravu, uložení do rakve. 

Vydává osvědčení o zpopelnění, předává urnu pozůstalým.
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Pracovník městského 

stavebního úřadu

Vykonává činnosti související se státním dozorem ve věcech stavebního 

řádu. Konzultuje s investory možnosti a podmínky výstavby. Vede 

stavební řízení. Přijímá žádosti o stavební povolení, kontroluje jejich 

formální stránku a posuzuje shodu technického návrhu stavby se 

stavebním řádem. Provádí kontrolní prohlídky stavby, vydává opatření a 

zajišťuje kolaudační řízení hotové stavby. 

Pracovník na jatkách Podílí se na porážce hospodářských zvířat na jatkách, upravuje a 

zpracovává maso pro velkoobchod. K výrobě masných výrobků používá 

různé stoje a zařízení.

Pracovník pohřební služby Zabezpečuje komplexní zakázku realizace smutečního obřadu (převzetí, 

převoz a dočasné uložení nebožtíka) a úpravu oděvu a zevnějšku 

zesnulého. Projednává požadavky na průběh smutečního obřadu s 

pozůstalými, obstarává pohřební doklady, zabezpečuje květinovou 

výzdobu, hudební doprovod a řečníky.

Pracovník pořadatelské 

služby

Pomáhá organizovat akce s více účastníky (koncerty, oslavy, poutě, 

soukromé večírky apod.), kontroluje účastníky při vstupu na akci (jejich 

vstupenky, pozvánky), pomáhá účastníkům orientovat se v prostoru akce, 

najít jejich místa k sezení, toalety, ztracené předměty atd.

Pracovník poštovní přepážky Poskytuje poštovní služby za přepážkou na poště např. příjem a výdej 

zásilek, příjem a výplatu poštovních peněžních poukázek, prodej 

poštovních a jiných cenin, filatelistického a doplňkového zboží, tisku 

apod. Vyplácí důchody a sociální dávky. Zprostředkovává sázkové služby, 

prodej losů a jiné.

Pracovník pro vyřizování 

objednávek

Přijímá a eviduje příchozí objednávky (materiálu, zboží, služeb), 

kontroluje jejich správnost, zadává je do účetního systému a postupuje je 

k expedici. Na vyskladněné a zákazníkovi zaslané objednané zboží 

vystavuje fakturu, kterou zasílá zákazníkovi současně se zásilkou nebo 

dodatečně elektronickou poštou.

Pracovník přípravy tisku 

(DTP)

Používá specializovaný software k úpravám a uspořádání materiálů pro 

tištěné a webové publikace. Formátuje textové a grafické prvky, 

připravuje a kontroluje jednotlivé stránky k tisku a publikování.

Pracovník služeb zákazníkům Aktivně vyhledává potenciální zákazníky, udržuje kontakt se stávajícími, 

které oslovuje s informacemi o nových produktech a poskytovaných 

službách. Podílí se na řešení obchodních případů, zpracovává analýzy a 

metodické postupy pro zkvalitňování služeb zákazníkům. Vyřizuje 

podněty a stížnosti přijaté od zákazníků.

Pracovník telemarketingu Pracuje jako obchodní zástupce, používá telefon ke komunikaci s 

potenciálními zákazníky, nabízí podle připraveného scénáře výrobky nebo 

služby, informuje o jejich funkcích, výhodách a ceně. Nejčastěji prodává 

produkty telefonních společností, bank, pojišťoven a jiné zboží a služby. 

Obvykle pracuje z call centra.

Pracovník třídírny poštovních 

zásilek

Třídí a připravuje příchozí a odchozí poštovní zásilky k distribuci podle 

míst určení. Dohlíží na automatizované systémy pro třídění a označování 

poštovních zásilek. Ručně dokončuje třídění a razítkuje poštovní zásilky, 

které nebyly automaticky tříděny. Vede záznamy o poštovních zásilkách.
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Pracovník Úřadu práce Zabezpečuje primární služby Úřadu práce fyzickým osobám při 

zaevidování a vedení evidence. Provádí administrativní činnosti při 

stanovení a zpracování podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. 

Zpracovává agendu, vede správní řízení a rozhodování ve věci přiznávání 

a výplat podpor v nezaměstnanosti.

Pracovník v půjčovně kol a 

koloběžek

Komunikuje se zákazníky, kteří si chtějí vypůjčit kolo nebo koloběžku a 

vede evidenci rezervací a výpůjček. Uzavírá se zákazníky smlouvy na jejich 

výpůjčky. Vydává kola a koloběžky zákazníkům, přijímá je zpět a 

kontroluje jejich technický stav. Provádí běžnou údržbu a malé opravy kol 

a koloběžek a vyplňuje zakázkové listy na jejich větší opravy.

Pracovník vnitřní poštovní 

služby

Zabezpečuje jednoduché činnosti vykonávané v zázemí pošty, připravuje 

příchozí a odchozí zásilky k distribuci, zakládá je do přihrádek, vede 

záznamy o zásilkách.

Pracovník zadávání dat Provádí vkládání dat do počítačových aplikací, porovnává údaje se 

zdrojovými dokumenty, kontroluje jejich správnost a opravuje chyby. 

Ukládá data příslušná místa, zálohuje datové soubory.

Praktický lékař Vyšetřuje pacienty a diagnostikuje jejich případné nemoci nebo zdravotní 

poruchy a léčí je. V případě potřeby je posílá na speciální vyšetření, která 

jsou k diagnóze nebo jejímu upřesnění potřeba nebo k lékařům 

specialistům. Předepisuje pacientům léky, plánuje kontrolu jejich stavu, 

aplikuje injekce, očkuje, vede dokumentaci pacientů.

Právní asistent Pomáhá advokátům a dalším právníkům při zastupování klientů u soudů 

nebo při jednáních s protistranou. Shromažďuje potřebná fakta, 

připravuje potřebné podklady, kompletuje a zpracovává právní 

dokumentaci, spolupracuje na právních rozborech, poskytuje klientům 

základní právní poradenství.

Prodavač Prodává a radí zákazníkům, předvádí zboží a jeho funkce, vysvětluje, jak 

se zboží používá a jak se s ním zachází. Pokud není prodejna 

samoobslužná, tak provádí i vlastní prodej, přebírání peněz nebo příjem 

šeků a karet, vede pokladnu. Specializuje se na určitý druh zboží (např. 

oděvy, knihy, kosmetika, šperky, stavebniny aj.).

Produktový specialista Ovlivňuje výrobu produktů a služeb, jejich kvalitu, vlastnosti a inovace 

nejčastěji v odvětvích jako je potravinářství, chemie, telekomunikace, IT, 

ale také ve finančních službách, dopravě, logistice a nákupních a 

servisních centrech. Zapojuje se do marketingových aktivit, analyzuje 

trhy, konkurenční produkty a služby.

Programátor číslicově 

řízených výrobních strojů

Vyvíjí programy pro číslicově řízené výrobní stroje (numerical control, NC) 

na zpracování kovových a plastových dílů a dřeva (broušení, frézování, 

obrábění, vrtání, řezání, gravírování …). Provádí změny v NC programech, 

zkouší je a odlaďuje.

Programátor počítačových 

aplikací

Vytváří kódy a skripty, které umožňují spouštění a fungování počítačových 

aplikací na základě specifikací vypracovaných vývojáři softwaru. Vyvíjí 

počítačové programy pro ukládání, lokalizaci a načítání konkrétních 

dokumentů, dat a informací.
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Projektant dopravních a 

přepravních systémů

Řeší optimalizaci dopravní sítě (dopravní cesty, dopravní uzly, parkoviště 

apod.) tak, aby odpovídala potřebám přepravy a byla bezpečná a plynulá. 

Vyhodnocuje data o dopravě, tvoří dopravní modely a simulace, 

připravuje studie pro navrhované projekty dopravní stavby, posuzuje je a 

konzultuje.

Projektant dopravních staveb Navrhuje architektonické a konstrukční řešení dopravních staveb (dálnice, 

mosty, tunely, nadjezdy, podjezdy, chodníky, cyklostezky apod.) a 

zpracovává jejich technickou  dokumentaci. Stanovuje stavební materiály, 

postup prací, zapojení dodavatelských firem, posuzuje jejich nabídky, 

jedná s nimi o cenách a termínech apod.

Projektant elektronických 

zařízení

Navrhuje elektronická zařízení a zpracovává jejich komplexní konstrukční 

a technickou dokumentaci. Připravuje schémata zapojení, montáže desek 

plošných spojů a technické výkresy pro výrobu, instalaci nebo opravu 

elektrického zařízení.

Projektový manažer 

informačních technologií

Plánuje a řídí projekty, které zavádějí nebo vyvíjejí aplikace informačních 

technologií. Stanovuje fáze projektu, postupné kroky vývoje, 

harmonogram, případně i rozpočet projektu. Sestavuje a řídí projektový 

tým. Kontroluje a vyhodnocuje plnění cílů, dodržování termínů, čerpání 

rozpočtu.

Promítač filmů Připravuje a obsluhuje zařízení určené pro promítání filmů. Připravuje a 

provádí běžnou kontrolu promítacího a pomocného zařízení. Provádí 

opravy a ošetřuje filmové kopie. 

Průmyslový designer 

(návrhář vzhledu výrobků)

Navrhuje tvary a vzhled průmyslových výrobků podle vlastních výtvarných 

koncepcí a módních trendů. Spojuje výtvarně uměleckou práci a se 

znalostmi o funkcích výrobků, o materiálech, o představách zákazníků 

atd. s cílem vytvořit co nejfunkčnější a nejatraktivnější výrobek.

Průvodce cestovního ruchu, 

delegát

Provádí tuzemské a zahraniční návštěvníky zajímavými lokalitami a 

poskytuje jim odborný výklad o kulturním a přírodním dědictví dané 

oblasti. Zastupuje cestovní kancelář a poskytuje jejím klientům v místě 

jejich pobytu praktickou pomoc a informační servis, vyřizuje jejich 

administrativní záležitosti.

Příslušník železniční policie Chrání bezpečnost a plynulost železniční dopravy, zajišťuje na železnici 

veřejný pořádek, a pokud byl porušen, činí opatření k jeho obnovení, 

odhaluje spáchané přestupky, zjišťuje jejich pachatele, pátrá po 

hledaných osobách a po věcech, zejména po ztracených a odcizených 

zásilkách.

Psycholog práce Uplatňuje principy psychologie při výběru vhodných pracovníků, při 

zjišťování jejich předpokladů pro příslušnou práci, při hodnocení 

pracovního výkonu, při motivováni pracovníků, při stanovování vhodného 

tréninku a vzdělávání pracovníků, při provádění organizačních změn, při 

obchodních a marketingových aktivitách.
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Psychoterapeut Pomáhá a léčí klienty s různým stupněm psychologických, 

psychosociálních nebo psychosomatických poruch chování a patogenních 

stavů pomocí psychoterapeutických metod. Podporuje osobní rozvoj a 

pohodu klienta a poskytuje mu podporu pro zlepšení vztahů, schopností a 

technik řešení problémů. 

Puškař Sestavuje, opravuje a upravuje palné zbraně (revolvery, pistole, karabiny, 

pušky, samopaly, kulomety, ale i např. děla a minomety) a jejich části, 

zkouší jejich  funkčnost.  Provádí zdobení zbraní např. řezbou, 

gravírováním apod.

Radiologický technik Provádí medicínské vyšetření pacientů pomocí rentgenového záření, 

počítačové tomografie (CT), kostní denzitometrie, mamografie a dalších 

metod, včetně získání obrazové dokumentace z těchto vyšetření. 

Nastavuje příslušné přístroje a zařízení a ověřuje jejich správné funkce. 

Při lékařských radiologických výkonech asistuje lékaři - radiologovi.

Realitní makléř Zajišťuje případně zprostředkovává pronájem, prodej a nákup 

nemovitostí a jejich správu. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a 

poskytuje související poradenství. Asistuje při uzavírání smluv a 

zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a 

pronájmu nemovitostí.

Recyklační specialista Přijímá, třídí a demontuje recyklovatelné materiály a odesílá je k 

profesionální recyklaci nebo k likvidaci. Pro manipulaci s recyklovatelným 

materiálem a odpadem používá vysokozdvižné vozíky, bagry, jeřáby atd.

Redaktor Posuzuje a schvaluje texty (články, poezie, knihy atd.) dodané do redakce 

(novin, časopisů, knižní, učebnic atd.), provádí jejich jazykové a stylistické 

úpravy. Spolupracuje při tvorbě plánu vydávaných publikací, vyhledává 

pro ně autory, projednává s nimi jejich obsah, rozsah a formu.

Rehabilitační lékař Vyšetřuje pohybový aparát pacienta a diagnostikuje poruchy jeho 

struktury a funkcí vzniklé nemocí, úrazem nebo vrozenou vadou. 

Stanovuje léčebná cvičení (rehabilitace) pro zlepšení stavu pohybového 

aparátu a zmírnění bolestí.

Reklamní textař Vytváří původní reklamní texty a slogany, které mají podpořit prodej 

výrobků a služeb a jsou určeny pro rozhlas, televizi, firemní webové 

stránky, sociální média, tiskové zprávy, katalogy apod. V mnoha jazycích 

se označuje anglickým názvem copywriter.

Rektor vysoké školy Je nejvyšším představitelem vysoké školy. Je volen akademickým 

senátem vysoké školy  a jmenován prezidentem republiky. Pro řízení 

školy má k dispozici prorektory, kteří mají rozdělené působnosti, a 

kvestora, který má na starosti hospodaření školy. Rektor dělá zásadní 

rozhodnutí týkající se vysoké školy a reprezentuje ji navenek, i v zahraničí.
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Revizní technik v energetice Vyhodnocuje bezpečnost a hospodárnost využívání elektrické a tepelné 

energie v obytných, administrativních, výrobních apod. budovách a 

provádí jejich tzv. energetické audity. Vyhodnocuje náklady na jednotlivé 

energie a doporučuje případná opatření na snížení spotřeby energie. 

Kontroluje jednotlivá energetická zařízení a určuje jejich údržbu a potřebu 

oprav.

Režisér Vybírá námět, scénář nebo knihu, naplánuje a zorganizuje přípravu, 

sežene finance a zrealizuje televizní, rozhlasové nebo filmové dílo, 

výstavu, koncert nebo jiný druh kulturní nebo veřejné akce. Sestavuje a 

řídí produkční tým, koordinuje výrobu, zajišťuje financování, plánuje a řídí 

propagaci díla nebo akce.

Rozhodčí sportovních akcí 

včetně pořadatelství

Dbá na dodržování sportovních pravidel a při jejich porušení rozhoduje o 

trestech a sankcích, rozhoduje o přerušení hry a o jejím pokračování, 

používá předepsané signály (rukama, pískáním aj.), v případě potřeby 

využívá technické prostředky (video záznam). Může být zapojen do 

pořadatelství příslušené sportovní akce.

Rytec kovů Pracuje s kovem, který gravíruje, tvaruje a jinak opracovává.  Zhotovuje 

šablony pro frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, 

ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do 

drahých kovů.

Ředitel bezpečnostní služby Plánuje a řídí činnost bezpečnostní agentury nebo zajišťuje bezpečnost v 

podniku, kde je zaměstnán. Řeší při tom problematiku ochrany zdraví, 

majetku a informací, stanovuje k tomu celkovou strategii, jedná s 

vedením podniku nebo s klienty o jejich požadavcích. 

Ředitel ICT Plánuje a řídí zavádění a využívání informačních technologií. Řídí útvary 

mající na starost správu počítačové sítě, elektronické zpracování dat, 

zavádění a provoz informačních systémů. Zadává práci systémovým 

analytikům, programátorům a dalším pracovníkům.

Ředitel logistiky Plánuje a řídí toky materiálů, výrobků a jiného zboží, počínaje jejich 

vývojem nebo nákupem přes skladování, dopravu a jejich výrobu (jde-li o 

výrobní společnost), až po jejich dodávky zákazníkům nebo obchodům, a 

to tak, aby to bylo co nejefektivnější s co nejmenšími náklady.

Ředitel malého podniku nebo 

pobočky

Plánuje a řídí činnost malého podniku nebo jemu svěřené pobočky větší 

společnosti (ředitel pobočky dostává pokyny z generálního ředitelství 

společnosti). Stanovuje strategii a plán podniku nebo pobočky, řídí její 

provoz, řeší se svými podřízenými manažery problematiku lidských 

zdrojů, vybavování technikou, komunikace, obchodu, marketingu i 

financí.

Ředitel marketingu Plánuje a řídí marketingovou politiku a programy směřující ke zvýšení 

poptávky po produktech a službách nabízených společností. Řídí průzkum 

trhu s cílem identifikace potenciálních zákazníků. Řídí tvorbu cenové 

strategie s cílem maximalizovat zisky společnosti, její podíl na trhu a aby 

byli zákazníci společnosti spokojeni. Sleduje vývoj produktů a trendy, 

které naznačují potřebu nových produktů a služeb.
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Ředitel mateřské školy Zodpovídá za všechny aspekty každodenního chodu mateřské školky 

(administrativa, hospodaření s finančními prostředky, personální politika, 

zásobování, údržba objektu apod.). Dává směr výchovně vzdělávací 

činnosti, vede zaměstnance a dohlíží na jejich práci. Ve spolupráci s rodiči 

řeší běžné i nestandardní situace dětí.

Ředitel nákupu a zásobování Plánuje a řídí v souladu s plány a rozpočtem společnosti činnost útvarů, 

které pro společnost zajišťují nákup potřebných strojů, zařízení, materiálu 

a dalších prostředků a zboží a jejich skladování. Plánuje a řídí vyhlašování 

výběrových řízení na nákup zboží a služeb. 

Ředitel střední / vyšší 

odborné školy

Zodpovídá za všechny aspekty každodenního chodu střední nebo vyšší 

školy (administrativa, hospodaření s finančními prostředky, personální 

politika, zásobování, údržba objektu apod.). Dává směr výchovně 

vzdělávací činnosti, vede zaměstnance a dohlíží na jejich práci. Ve 

spolupráci s rodiči řeší běžné i nestandardní situace žáků a studentů.

Ředitel výzkumu a vývoje Plánuje a řídí výzkum a vývoj nových produktů a jejich inovace s cílem 

zlepšení jejich vlastností a kvality. Navazuje a koordinuje spolupráci s 

jinými organizacemi a mezinárodní spolupráci. Najímá pracovníky, 

zapojuje je do výzkumných týmů, které řídí případně s nimi spolupracuje 

a dohlíží na jejich výzkumné činnosti.

Ředitel základní školy Zodpovídá za všechny aspekty každodenního chodu základní školy 

(administrativa, hospodaření s finančními prostředky, personální politika, 

zásobování, údržba objektu apod.). Dává směr výchovně vzdělávací 

činnosti, vede zaměstnance a dohlíží na jejich práci. Ve spolupráci s rodiči 

řeší běžné i nestandardní situace žáků.

Řezbář Zhotovuje, případně upravuje řezbářské výrobky (např. dřevěné svícny, 

loutky, busty, sochy, tvarově propracované vyřezávané části nábytku 

apod.) převážně ručním dlabáním, zdobením, vypalováním, lakováním, 

někdy také strojním obráběním.

Řezník a uzenář Čistí, porcuje a upravuje maso, vyrábí masné výrobky a konzervy, 

zpracovává živočišné tuky, balí, expeduje a prodává maso a masné 

výrobky.

Řídící letového provozu Řídí letový provoz na letišti a v jeho blízkosti, zajišťuje bezpečný vzlet, 

přistání a pohyb letadel po letištní ploše. Komunikuje s posádkami 

letadel, sleduje počasí, řeší nestandardní a krizové situace. Vede letové 

záznamy.

Řidič - lokální přepravce zboží Řídí nákladní nebo na přepravu zboží upravený osobní automobil. 

Přebírá, nakládá a vykládá přepravované zboží. Obsluhuje platební 

terminál, jehož prostřednictvím zákazníci platí za zboží a jeho přepravu.

Řidič a obsluha zemědělských 

strojů

Řídí, obsluhuje a provádí běžnou údržbu zemědělských strojů (traktor, 

kombajn, secí stroj, sklízecí mlátička, nakladač, rotační sekačka, podmítač 

apod.), které se používají při přípravě půdy před a po sklizni, k ošetřování 

a ochraně plodin během růstu, k výsadbě plodin, sklizni a zpracování 

plodin.
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Řidič autobusu Řídí autobus nebo minibus. Dopravuje cestující na krátké nebo dlouhé 

vzdálenosti na pravidelné lince nebo na jednorázovou objednávku. Na 

některých linkách spravuje příruční pokladnu, prodává a kontroluje jízdní 

doklady. Na dálkových spojích pomáhá cestujícím s uložením jejich 

zavazadel.

Řidič dálkových kamionů Řídí kamion, nákladní automobil nebo tahač s přívěsem, kterým 

dopravuje náklad na velké vzdálenosti a do zahraničí. Přebírá a doručuje 

náklad, za který zodpovídá. Provádí pravidelnou údržbu vozu, vede 

evidenci o jízdách a přepravovaném nákladu.

Řidič rekreačního plavidla Řídí motorový člun, na kterém jsou přepravovány osoby nebo náklad. 

Cestujícím pomáhá při nástupu, prodává nebo kontroluje jejich jízdní 

doklady. Pokud veze náklad, pomáhá s jeho nakládáním a vykládáním. Je 

odpovědný za bezpečnost osob i nákladu.

Řidič sanitky Řídí sanitku při přepravě nemocných, zraněných nebo rekonvalescentů. 

Pod odborným dohledem se podílí na přednemocniční neodkladné péči a 

asistuje při umisťování pacientů do sanitky. Provádí běžnou údržbu 

sanitky.

Řidič těžkých stavebních 

strojů 

Řídí, obsluhuje a udržuje těžké stavební stroje pro zemní a výkopové 

práce, pro manipulaci se stavebními materiály a k jejich dopravě, pro 

zakládání staveb, pro injektážní práce, pro výrobu, dopravu a zpracování 

betonu, stroje určené na zdvihací a montážní práce.

Sanitář Poskytuje základní péči o nemocné (např. hygiena,  polohování, příprava 

na operaci), a základní ošetření (např. obvazování), poskytuje 

neodkladnou péči při selhání životních funkcí, zajišťuje dodržování zásad 

dezinfekce a sterilizace, pečuje o lůžka a další inventář ve zdravotnických 

zařízeních.

Seismolog Zkoumá pohyb tektonických desek Země, studuje zemětřesení a procesy 

spojené se šířením seismických vln Zemí. Využívá údaje ze seismické sítě, 

která po celé Zemi zaznamenává informace o pohybech zemské kůry a 

umožňuje vydávat včasná varování před rizikem zemětřesení.

Sekretář, asistent vedení Provádí organizačně administrativní činnosti sloužící příslušnému 

vedoucímu k řízení podřízeného útvaru. Vede agendu tohoto útvaru, 

vyřizuje korespondenci, pořizuje záznamy z porad, vede evidenci úkolů a 

sleduje jejich plnění, plánuje schůzky vedoucího a připravuje vše 

potřebné pro různá jednání, včetně pohoštění, zajišťuje ubytování při 

služebních cestách aj.

Seřizovač výrobních strojů Seřizuje a provádí údržbu výrobních strojů. Kontroluje obrobky a kvalitu 

jejich opracování.

Signalista Obsluhuje, sleduje a kontroluje železniční návěstidla, dorozumívací a 

zabezpečovací zařízení. Nastavuje kolejové výhybky podle stanovené 

jízdní dráhy a jízdního řádu.

Silničář Opravuje a provádí údržbu pozemních komunikací (dálnice, městské a 

venkovské silnice, letištní dráhy, chodníky apod.). Instaluje a provádí 

údržbu dopravních značek a zrcadel, sněhových zábran a zábradlí, 

drenáží, příkopů, protihlukových stěn, oplocení apod.
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Skladník Přijímá zboží (materiál, polotovary, výrobky, suroviny atd.) na sklad, 

kontroluje dodací list, označuje zboží a ukládá na příslušné skladovací 

místo. Přijímá požadavky na vyskladnění, vychystává a vydává. Všechny 

skladové aktivity (příjem, uložení, vyskladnění, vychystání apod.) 

zaznamenává do systému skladové evidence.

Sklář Tvaruje roztavené sklo podle vzorů. Zhotovuje výrobky z dutého, 

lisovaného a technického skla.

Sklářský technolog Stanovuje postupy sklářské výroby, vypočítává množství potřebných 

surovin, stanovuje jejich druhy a parametry, plánuje výrobu, spolupracuje 

při provádění zkoušek surovin a zkoušek kvality výrobků, určuje 

požadavky na nákup a opravy výrobních zařízení.

Sklenář Pracuje s tabulovým sklem (izolační, ornamentální, bezpečnostní, 

protihlukové, speciální), které řeže na příslušnou velikost podle přání 

zákazníka a zasklívá jím okna, dveře, balkóny, výklady obchodů, fasády 

budov apod. Vyrábí zrcadla, lepí protisluneční a bezpečnostní fólie na 

skla, akvária.

Slévač Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu stroje a zařízení na tavení železných 

a neželezných kovů, na úpravu a zušlechťování rud, kalení, válcování a 

protlačování kovů. Obsluhuje stroje na výrobu forem a jader.

Sociální pracovník zaměřený 

na děti a mládež

Vyhledává, posuzuje a pomáhá řešit problémy v životě a fungování dětí v 

rodině (např. nevyhovující bydlení, alkoholismus, drogová závislost či 

gamblerství některého člena rodiny, fyzické či psychické týrání aj.) a ve 

škole (studijní problémy, těhotenství, šikana, drogy apod.). Může 

asistovat při řešení adopce a pěstounské péče.

Sociální pracovník zaměřený 

na duševní problémy a 

užívání návykových látek

Poskytuje klientům pomoc potřebnou k řešení problémů spojených s 

psychickými nemocemi a s užíváním alkoholu a drog. Poskytuje odborné 

poradenství rodinným příslušníkům klienta. Posuzuje a řeší krizové 

situace. Vede individuální nebo skupinové terapie. Vypracovává odborné 

posudky, svědčí u soudů.

Sociolog Zkoumá, vyhodnocuje a popisuje jevy v lidské společnosti, její strukturu, 

chování určitých skupin obyvatel i určitých kategorií jednotlivců, jejich 

vztahy, včetně vlivu různých procesů a událostí i vlivu sociálního, 

náboženského, politického a pracovního prostředí. Navrhuje nebo rozvíjí 

metody a postupy sociologických výzkumů a jejich vyhodnocování. 

Someliér Je znalcem vín. Hodnotí chuť jednotlivých vín a podílí se na jejich 

klasifikaci a označení. Radí při přípravě vinného lístku a zákazníkům při 

výběru vína. Představuje zákazníkům a hostům vinný lístek a jednotlivá 

vína, sám víno hostům podává.

Soudce Předsedá soudu, zkoumá a řeší soudní spory. Je odpovědný za výkon 

spravedlnosti, zajišťuje soulad soudního řízení se zavedenými právními 

postupy a legislativou. Předvolává a vyslýchá svědky, posuzuje 

předložené důkazy a argumenty právníků, vydává rozsudky.
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Soudní lékař - koroner Vyšetřuje úmrtí v nejednoznačných případech, provádí pitvy, patologické 

a toxikologické analýzy, s cílem zjistit příčinu smrti. Dohlíží na vyšetřování 

zesnulých a spolupracuje s policisty, s techniky, s balistiky a s dalšími 

úředníky, aby bylo zajištěno, že je vyšetřování kompletní. Vede příslušné 

záznamy a vystavuje úmrtní listy.

Soudní zapisovatel Zpracovává soudní písemnosti a provádí zápis u soudních jednání, využívá 

k tomu těsnopis a nahrávací zařízení. Vyhotovuje protokoly a rozhodnutí 

na základě podkladů od soudce a dalších soudních úředníků, kompletuje 

soudní spisy, rozesílá písemnosti adresátům. Připravuje soudní jednání, 

včetně přípravy potřebných podkladů. 

Soukromý detektiv Pro své klienty provádí důvěrná pátrání a shromažďuje důkazy (např. 

fotografie dokumentující nevěru). Provádí sledování osob s cílem 

zmapování jejich pohybu a uskutečněných kontaktů, případně s cílem 

odhalení pachatelů zločinů (např. vydírání, únos apod.). 

Soustružník na CNC strojích Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu CNC soustruhů a fréz, určených k 

soustružení, vrtání, řezání závitů, tvarování kovových nebo plastových 

materiálů.

Specialista dodavatelského 

řetězce

Dojednává s dodavateli podmínky a ceny dodávek surovin a materiálů pro 

výrobu nebo obchod. Zajišťuje optimální stav zásob, vyhodnocuje 

efektivitu a kvalitu dodávek a dodavatelů, vyhledává možnosti snižování 

nákladů.

Specialista dopravních staveb Navrhuje projekty pozemní dopravy, výstavbu nových a úpravu stávající 

sítě pozemních komunikací (ulic, chodníků, křižovatek, silnic, dálnic, 

parkovišť, odstavných ploch atd.) pro zlepšení plynulosti a bezpečnosti 

silničního provozu. Připravuje návrhy umístění dopravního značení a 

dopravní telematiky. 

Specialista energetik Připravuje projekty zaměřené na snížení nákladů na energie a na zvýšení 

energetické účinnosti. Posuzuje technické, ekologické a ekonomické 

parametry výroby, dodávek a využívání energie. Může se specializovat na 

elektrickou energii, na systémy vytápění, ventilace a klimatizace, na 

osvětlení, na kvalitu vzduchu, na tzv. zelené budovy aj. 

Specialista integrovaného 

řízení výrobních procesů

Navrhuje a zavádí software pro integrované řízení výrobních procesů, 

který pracuje s aktuálními výrobními daty v reálném čase a umožňuje 

pružně reagovat na události ve výrobě i na okamžité požadavky obchodu, 

a přizpůsobovat výrobní proces tak, aby byl co nejefektivnější.

Specialista konstrukce lodí Navrhuje a vyvíjí konstrukční řešení pro různé typy plavidel (jachty, čluny, 

katamarány, remorkéry atd.) a jejich části, vybírá vhodné materiály pro 

jejich stavbu, provádí potřebné výpočty, určuje podmínky jejich provozu, 

spolupracuje na jejich zkouškách, zpracovává technické výkresy a 

dokumentaci.
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Specialista logistiky Řeší optimalizaci materiálového toku (suroviny, materiály, výrobky, 

polotovary apod.) v procesech jako je nákup, skladování, doprava, 

případně výroba (pokud jde o výrobní podnik) a stanovuje jejich distribuci 

a skladování tak, aby byly tyto toky efektivní s co nejmenšími 

vynaloženými náklady.

Specialista mechatronik Navrhuje, montuje, seřizuje, opravuje a testuje elektronické číslicově 

řízené, automatizované a robotické systémy a zařízení. Tyto systémy a 

zařízení také programuje, měří a vyhodnocuje parametry jejich výkonu, 

diagnostikuje jejich závady a tyto závady odstraňuje. Ve své práci využívá 

poznatky z oblasti elektroniky, mechaniky, informatiky, řízení a umělé 

inteligence.

Specialista 

mikroelektromechanických 

systémů

Navrhuje, vyvíjí a testuje elektromechanické mikrosoučástky (menší než 1 

mm), ze kterých jsou vytvářeny mikrostroje a mikrosystémy rovněž velmi 

malých rozměrů. Stanovuje technologické postupy jejich výroby a 

navrhuje způsoby jejich využití.

Specialista na biopaliva Zabývá se využitím biopaliv pro ekologickou výrobu energie. Realizuje 

studie na využití biopaliv a analyzuje získaná data. Navrhuje způsoby a 

procesy využívání biopaliv pro výrobu elektrické energie, plynu a tepla, 

včetně výběru vstupních surovin a volby nejvhodnějších výrobních 

postupů.

Specialista na 

elektrotechniku (vyjma 

počítačů)

Provádí výzkum, vývoj, konstruování a testování elektrotechnických a 

elektronických součástek, obvodů, měřicích a ovládacích prvků a systémů 

pro průmysl, energetiku, dopravu, telekomunikaci, vojenské a výzkumné 

využití i různé další oblasti. Navrhuje technologické postupy výroby 

elektrotechnických a elektronických výrobků.

Specialista na 

telekomunikační techniku

Navrhuje, projektuje, konfiguruje, testuje a uvádí do provozu 

komunikační zařízení a systémy pro dálkový přenos zpráv, textů, obrázků, 

zvuků, rádiových, kabelových a optických signálů. 

Specialista ochrany životního 

prostředí

Provádí výzkum za účelem identifikace zdrojů znečišťující nebo jinak 

ohrožující životní prostředí a zdraví populace. Zkoumá a vyhodnocuje stav 

životního prostředí a využívá k tomu údaje získané z měření nebo 

pozorování vzduchu, půdy, vody a dalších zdrojů. Navrhuje opatření k 

odstranění nebo snížení negativních vlivů.

Specialista online obchodu Navrhuje a plánuje strategii a postupy prodeje a nákupu přes internet, 

zejména ve firmách zaměřených na online prodej. Obvykle má na starosti 

i marketing a reklamu on-line prodeje, způsobů a postupů doručování 

online objednávek zákazníkům. Zajišťuje komunikaci se zákazníky, 

stanovuje postupy a pravidla pro vedení obchodní evidence a 

dokumentace a vyřizování reklamací. 

Specialista počítačového 

hardware

Instaluje a uvádí do provozu hardware a operační systémy počítačů, 

konfiguruje periferní zařízení a počítačové sítě. Provádí běžnou údržbu, 

diagnostikuje a odstraňuje poruchy, provádí aktualizace a vede 

dokumentaci.
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Specialista potravinářských 

technologií

Zkoumá a vyhodnocuje technologie zpracování potravin a navrhuje jejich 

inovace z hlediska kvality a složení potravin i efektivnosti jejich výroby. 

Vyhodnocuje obsah potravin za účelem stanovení hladin vitamínů, tuků, 

cukrů a bílkovin a jiných látek včetně škodlivých, řeší i způsoby vhodného 

balení, skladování a distribuce potravin.

Specialista pro jadernou 

energii

Dozoruje a kontroluje provoz v jaderných elektrárnách, řeší mimořádné 

situace. Stanovuje postupy a zásady pro procesy v jaderných 

elektrárnách, pro koordinaci činnosti operátorů a dalších řídicích a 

technických pracovníků elektrárny, pro likvidaci abnormálních stavů a 

mimořádných událostí. 

Specialista pro 

nanotechnologie

Zkoumá a vyvíjí technologie pracující s materiály, jejich velikost se měří 

nanometry (miliardtiny metru, což je přibližně tisícina tloušťky lidského 

vlasu) a jejich využití pro různé výrobky (paměťová média, fotomateriály, 

nanosenzory, bioelektronika, ochranné roušky, laky, nanotrubice, povrchy 

satelitů, apod.).

Specialista pro 

radiofrekvenční techniku

Navrhuje, testuje a zavádí do provozu systém radiofrekvenční identifikace 

(RFID) využívající čipy RFID a jejich snímače k identifikaci předmětů  

(zboží, výrobků, obalů, zásilek, osob atd.) a usnadňující jejich identifikaci, 

evidenci a pohyb.

Specialista pro robotizaci Navrhuje robotizovaná pracoviště, ve kterých jsou hlavní výrobní činnosti 

prováděny roboty, řeší zasazení robotů do výrobních linek, propojení 

jejich software s řídícím terminálem, jejich synchronizaci a bezpečnost 

celého pracoviště pro obslužný personál. 

Specialista pro řízení rizik Identifikuje a vyhodnocuje rizika spojená s činností podniku, zejména s 

konkrétními projekty. Posuzuje pravděpodobnost těchto rizik a jejich 

možné důsledky, navrhuje opatření, jak jim předejít. 

Specialista pro solární energii Navrhuje a projektuje fotovoltaické elektrárny (převádějící sluneční 

energii na elektrickou) a soustavy solárních kolektorů (převádějící 

sluneční energii na tepelnou). Dohlíží na jejich instalaci, stanovuje 

podmínky, postupy a zásady pro jejich provoz a údržbu a vyhodnocuje 

jejich energetickou účinnost.

Specialista pro styk s 

veřejností

Podílí se na propagaci a vytváření veřejného obrazu svého 

zaměstnavatele. Připravuje a realizuje informační kampaně, píše články a 

dává rozhovory, při nichž zveřejňuje zpravidla pozitivní zprávy o činnosti a 

úspěších dané organizace. Připravuje podklady pro veřejná vystoupení 

manažerů.

Specialista pro světelné 

energie

Vytváří a vylepšuje technologie pracující s fotony (tj. částice světla neboli 

elektromagnetické záření), jako je laserová nebo optická technologie 

používaná při chirurgických operacích, optická vlákna pro přenos velkého 

množství dat, energeticky účinné LED světlomety do automobilů, 

specializované lasery pro rockové koncerty a umělecké instalace atd.
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Specialista pro větrnou 

energii

Projektuje větrné elektrárny pro výrobu elektřiny pomocí větru. 

Zpracovává technickou dokumentaci větrných elektráren, vyhodnocuje 

jejich energetickou účinnost a dohlíží na jejich instalace. Posuzuje 

vhodnost územních lokalit pro větrné elektrárny.

Specialista pro vývoj 

vzdělávacích pomůcek

Navrhuje a vyvíjí různé vzdělávací prostředky (audiovizuální, 

multimediální, interaktivní, tištěné apod.), spolupracuje při tom s 

pedagogy a programátory, testuje jejich funkčnost a ve spolupráci s 

pedagogy ověřuje jejich vhodnost pro různá témata ve výuce. 

Spolupracuje na tvorbě metodik pro využívání těchto prostředků ve 

výuce.

Specialista pro výzkum 

materiálů

Zkoumá a testuje v laboratoři vlastnosti různých materiálů (tvrdost, 

pevnost, pružnost, žáruvzdornost aj.), provádí změny v jejich chemickém 

složení a zkoumá, jak se tím vlastnosti změnily. Zkoumá jak posílit určité 

vlastnosti materiálů nebo tyto vlastnosti kombinovat a vyvinout nové 

materiály s lepšími vlastnostmi.

Specialista průzkumu trhu Zkoumá a vyhodnocuje podmínky a vývoj na trhu a motivaci zákazníků k 

zakoupení výrobků a využití služeb. Shromažďuje a vyhodnocuje 

informace o konkurenčních výrobcích a službách, o jejich cenách, o 

potřebách a chování různých skupin zákazníků. Zjištění slouží vedení jako 

podklad pro změnu výrobního sortimentu a nabídky služeb.

Specialista průzkumu 

veřejného mínění

Navrhuje metody a postupy pro provádění a vyhodnocování průzkumů 

veřejného mínění zaměřené na zjišťování názorů veřejnosti na politické, 

sociální, kulturní a jiná společenská témata, ale i na výzkum trhu určitého 

produktu nebo služby. Analyzuje a interpretuje data z průzkumů a 

publikuje je.

Specialista reklamy a 

propagace

Plánuje a řídí reklamní strategii a taktiku společnosti. Využívá k tomu 

reklamu na internetu, reklamní agentury, propagační materiály, plakáty, 

letáky, brožury, soutěže, slevové akce apod.

Specialista řízení letového 

provozu

Zajišťuje bezpečný vzlet a přistání komerčních a vojenských letadel. Je 

odpovědný za koordinaci pracovníků řízení a údržby letového provozu, 

dispečink, používání přistávacích a navigačních pomůcek na letišti, 

provádění bezpečnostních postupů na letišti, monitorování a vedení 

letových záznamů a používání znalostí informací o počasí.

Specialista řízení lidských 

zdrojů

Připravuje postupy pro přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání, 

profesní rozvoj a hodnocení zaměstnanců. Účastní se přijímacích 

pohovorů. Spolupracuje na stanovování požadavků na jednotlivé pracovní 

pozice, benefitů pro zaměstnance a forem odměňování.

Specialista správy 

dokumentů

Navrhuje a spravuje systém správy dokumentů a postupy jejich 

zaznamenávání, sdílení, vyhodnocování, archivace a odstraňování. 

Zajišťuje soulad systému správy dokumentů s příslušnými interními a 

obecně závaznými předpisy o ochraně dat a archivaci. Zaškoluje uživatele 

v používání tohoto systému.
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Specialista těžby ropy a plynu Připravuje technologické postupy těžby, úpravy a přepravy ropy a 

zemního plynu, navrhuje potřebná zařízení, sestavuje plány těžby. 

Kontroluje výstavbu těžebních středisek a sond a soulad této výstavby i 

vlastní těžby s příslušnými zákony a předpisy.

Specialista v lesnictví Spravuje veřejné a soukromé lesní oblasti pro hospodářské a rekreační 

účely. Určuje způsoby ochrany potoků, kvality vody a stability půdy. Dbá 

na dodržování předpisů na ochranu životního prostředí. Provádí 

inventarizaci druhu a množství dřeva, plánuje výsadbu a pěstování 

nových stromů a harmonogramy těžby dřeva.

Specialista v oblasti 

bezpečnosti dat

Zajišťuje bezpečnost podnikových dat proti jejich nežádoucím únikům, 

zavirování a napadení počítačové sítě hackery. Uděluje práva přístupu k 

datům. Navrhuje a provádí nezbytná bezpečnostní opatření a opatření na 

ochranu osobních údajů, která upravuje a rozšiřuje podle aktuálních 

hrozeb.

Specialista v oblasti sociální 

práce

Doporučuje, konzultuje, případně řídí i sám používá, postupy vyhledávání, 

posuzování a pomoci klientům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, jako 

je např. nevyhovující bydlení, neúnosná finanční situace, alkoholismus, 

drogová závislost či gamblerství některého člena rodiny, nemožnost 

postarat se o sebe z důvodu vysokého věku, nemoci nebo jiného 

postižení.

Specialista výroby větrné 

energie

Zabývá se využitím větrné energie jako ekologického zdroje energie. 

Navrhuje a instaluje větrné elektrárny a související zařízení. Řeší vývoj a 

hodnocení potenciálních obchodních příležitostí pro větrnou energii, 

včetně environmentálních studií, povolení a návrhů.

Speciální pedagog Má vysokoškolské vzdělání ve speciální pedagogice, věnuje se ve škole 

dětem, které potřebují z různých důvodů speciální přístupy ve výuce, 

provádí k tomu různá vyšetření, zařazuje je do speciální pedagogické 

péče. Identifikuje hlavní problémy žáka a podle toho mu stanovuje plán 

jeho pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, 

frekvence, trvání apod.), spolupracuje s ostatními učiteli a rodiči.

Spisovatel Píše původní texty určitého literárního žánru (např. román, sci-fi, fantasy, 

pohádka, detektivka, thriller, humor, literatura faktu, povídka). Píše na 

objednávku nakladatelství nebo nakladatele hledá až po dohotovení díla.

Sportovní lékař Provádí pravidelné a preventivní prohlídky a léčení specializované na 

sportovní výkony, pomáhá předcházet úrazům během sportovních akcí, 

tréninku a dalších tělesných aktivit. Provádí zátěžovou diagnostiku srdce a 

krevního oběhu sportovců, dává doporučení týkající se výživy, 

přiměřenosti tělesné zátěže i celkového životního stylu.

Sportovní trenér, instruktor Plánuje a řídí trénink jednotlivců nebo skupin profesionálních i 

neprofesionálních sportovců, rozvíjí jejich sportovní techniky, dovednosti 

a fyzickou zdatnost, řídí trénink, nominuje profesionální sportovce na 

sportovní akce, stanoví taktiku a dává pokyny, spolupracuje s lékaři a 

psychology.
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Správce bezpečnosti ICT Zajišťuje ochranu informací v počítačích a v celé počítačové síti. Zajišťuje 

bezpečnost komunikace a přenosu dat před jakoukoliv neoprávněnou 

manipulací s daty, před viry a hackery. Minimalizuje tato rizika a přijímá k 

tomu nezbytná opatření.

Správce daně Stanovuje daňové povinnosti fyzických a právnických osob v souladu s 

platnou legislativou. Kontroluje podaná daňová přiznání, vyměřuje výši 

daní, stanovuje povinnost doplatků, pokut a penále, kontroluje jejich 

splnění, v případě potřeby jedná s jednotlivými daňovými poplatníky.

Správce klinických dat Navrhuje a aktualizuje databáze statistických zdravotnických informací a 

výsledků klinických studií. Se znalostmi zdravotní péče vyhodnocuje data 

v databázích, vytváří z nich zprávy a grafy a hlásí trendy, které z nich 

vyplývají. Spolupracuje se statistiky a matematiky. 

Správce počítačové sítě Instaluje, konfiguruje a udržuje v provozu podnikovou počítačovou síť. 

Zajišťuje dostupnost sítě pro všechny uživatele a její ochranu před 

kyberútoky. Monitoruje síť a ověřuje její integritu. Kontroluje přístup 

uživatelů. Instalujte a upgraduje software a udržujte softwarové licence.

Správce webu Obsluhuje a aktualizuje webové stránky pro svého zaměstnavatele nebo 

jiného klienta. Je zodpovědný za jejich správné fungování, uživatelskou 

přívětivost, aktuálnost atd. Vyhodnocuje využívání webu veřejností. 

Spolupracuje s grafiky a s pracovníky, kteří mají na starost obsah 

jednotlivých stránek, reklamu a marketing.

Starosta V českém pojetí je volen z řad členů zastupitelstva obce (města), kterému 

se také za výkon své funkce zodpovídá. Má postavení nejvyššího 

představitele místní samosprávy, zastupuje obec navenek, svolává a řídí 

zasedání zastupitelstva obce a rady obce a podepisuje jejich usnesení. 

Statik Provádí návrhy a posouzení konstrukcí a provádí statistické výpočty. 

Podílí se na přípravě stavební dokumentace větších a složitějších staveb, 

během stavby provádí autorský,  technický dozor. U hotových staveb 

odhaluje příčiny případných poruch, vypracovává posudky statiky budov, 

navrhuje opravná opatření. 

Statistik Plánuje, organizuje a vyhodnocuje statistická šetření s cílem zjistit 

informace a trendy různých oblastí společnosti, např. o obyvatelstvu, o 

ekonomice, o vzdělání, o zdravotnictví apod. Výsledky zpracovává do 

statistických ročenek, přehledů, grafů, prezentací apod.  Používá k tomu 

matematicko-statistické metody a modely.

Státní zástupce Zpracovává podání obžaloby jménem státu v trestním řízení, zastupuje 

stát u soudu v trestních věcech, spolupracuje při provádění dozoru nad 

způsobem výkonu vazby a trestu odnětí svobody, spolupracuje při 

prevenci kriminality a při poskytování pomoci obětem trestných činů.
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Stavbyvedoucí Řídí stavbu, rozděluje a kontroluje stavební práce a dodržování 

technologických postupů jednotlivými týmy a subdodavateli. Zajišťuje 

vybavení staveniště, dodávky materiálu a stavební techniky. Přebírá a 

předává staveniště. Zodpovídá za zajištění bezpečného a včasného 

dokončení staveb. Komunikuje s investorem. Vede stavební dokumentaci.

Stavební architekt Navrhuje nové budovy (rodinné domy, kancelářské budovy, divadla, 

továrny atd.) a rekonstrukce stávajících budov. Zpracovává projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby, spolupracuje s 

projektanty jednotlivých řemesel (rozvod vody, kanalizace, 

elektroinstalace, plynu, internetu atd.). 

Stavební dělník Připravuje a provádí na staveništi manuální práce. Provádí výkopové 

práce, přemisťuje stavební hmoty a materiál, obsluhuje jednoduché 

stavební stroje a zařízení a čistí je, udržuje na staveništi pořádek apod.

Stavební dozor Provádí kontrolní a inspekční práce na stavbách a staveništích, kontroluje 

provádění stavby z hlediska dodržování projektové dokumentace, 

stavebních a dalších předpisů. Zaměřuje se na obecnou kontrolu nebo na 

konkrétní oblast (požární bezpečnost, statika, hydroizolace, hluk, teplo, 

zdravotní bezpečnost atd.).

Stavební inženýr Podle technické dokumentace plánuje, řídí a dohlíží na stavbu nových 

budov, staveb a zařízení (silnice, železnice, letiště, mosty, přístavy, kanály, 

přehrady, elektrárny, vodovody a kanalizace atd.) nebo rekonstrukce 

existujících. Určuje vybavení staveniště, postup prací a zapojení 

dodavatelských společností atd.

Stavební klempíř Provádí klempířské práce na stavbách, vyrábí, montuje, instaluje a 

opravuje plechové části staveb (okapy, římsy, parapety, plechové střešní 

krytiny, oplechování komínů a úžlabí střech, vzduchotechnické 

komponenty apod.) a další výrobky z plechu na míru. Plech pájí a svařuje, 

vyhlazuje svařované spoje.

Stavební lakýrník a natěrač Maluje stěny, zařízení, budovy, mosty a jiné konstrukční povrchy pomocí 

štětců, válečků a stříkacích pistolí. Odstraňuje starou barvu a připravuje 

povrch před nanášením nového nátěru. Míchá barvy nebo oleje, aby 

získaly požadovanou barvu a hustotu.

Stavební projektant Připravuje projektovou dokumentaci budov na základně 

architektonického návrhu. Projektovou dokumentaci tvoří v CAD 

softwaru, ve kterém zpracovává výkresy jednotlivých pater a částí budovy 

a provádí její vizualizace. Vypracovává harmonogram průběhu stavebních 

prací a zajišťuje na stavbách autorský dozor.

Stavební technik Pracuje pod vedením vedoucího stavby. Dozoruje průběh stavby, 

přiděluje práci stavebním dělníkům a řemeslníkům. Zajišťuje správnost 

postupu provádění stavby, ukládání a použití stavebních materiálů a 

konstrukcí, bezpečnost instalací a provoz technických zařízení na 

staveništi, řeší vzniklé problémy.
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Stavební truhlář, tesař Obsluhuje a provádí údržbu dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů. 

Vyrábí, staví, instaluje a opravuje dřevěné stavební a truhlářské výrobky 

(brány, vrata, zábradlí, schodiště, podlahy, vestavěný nábytek, dřevěné 

dveře, okna a jejich rámy atd.), provádí jejich povrchovou úpravu 

mořením, voskováním, natíráním apod.

Stevard, palubní průvodčí Zajišťuje bezpečnost cestujících v letecké a železniční dopravě. Vítá 

cestující, kontroluje palubní lístky, vysvětluje použití bezpečnostního 

vybavení, zabezpečuje pohodlí cestujících a podává občerstvení.

Street worker - terénní 

pracovník sociálních služeb

Pracuje v přirozeném prostředí osob (ulice, parky, kluby, herny, nádraží 

aj.), které jsou ohroženi negativními sociální jevy (bezdomovectví, 

drogová závislost, alkoholismus, kriminalita apod.). Vyhledává a 

kontaktuje skupiny a jednotlivce, nabízí jim nebo zprostředkovává pomoc, 

ubytování, jídlo, oblečení, lékařské ošetření apod.

Strojírenský projektant a 

konstruktér

Navrhuje a rozpracovává konstrukční řešení strojírenských výrobků, 

mechanismů a dílů. Vybírá pro ně vhodné materiály a součástky, provádí 

potřebné výpočty, určuje podmínky jejich provozu. Zpracovává technické 

výkresy a dokumentaci a řeší potřebné nákupy a případné dodávky jiných 

firem.

Strojírenský technolog Navrhuje technologické postupy ve strojírenské výrobě, specifikuje 

potřebné materiály a součástky, potřebné výrobní zařízení a jejich 

rozvržení, způsoby provádění technických zkoušek a kontroly kvality 

výrobků. Spolupracuje při vyhodnocování strojírenských výrobních 

procesů, při jejich plánování a řízení.

Strojní kovář Vyrábí kovové součásti strojním kováním, při kterém kov tvaruje rázem 

nebo tlakem stroje za tepla nebo studena. Obsluhuje a udržuje pece pro 

nahřátí kovu před vlastním kováním.

Strojvedoucí vlaku Řídí a obsluhuje hnací vozidlo (lokomotivu) na železničních tratích a 

vlečkách. Řídí se jízdním řádem, dopravními předpisy, elektronickými a 

manuálními signály.  Během jízdy obsluhuje automatizované systémy 

kontroly vozidla. Vyhodnocuje údaje a data na palubě.

Střelmistr Provádí diagnostiku pevnosti přírodních struktur na povrchu nebo pod 

zemí a staveb. Navrhuje umístění a vypočítává velikost nálože k jejich 

rozrušení nebo zbourání.

Svářeč kovů Svařuje a řeže kov plamenem, elektrickým obloukem nebo jinými 

tepelnými zdroji, které taví, řežou nebo spojují kovy.

Šatnář Odebírá od účastníků akce jejich osobní věci (kabáty, tašky apod.), ukládá 

je do šatny, jako potvrzení o uložení jim dává lístek / známku s označením 

místa uložení. Po ukončení akce a předložení lístku / známky vydává 

uložené osobní věci. 

Šéfkuchař Organizuje a kontroluje práci personálu v kuchyni. Sestavuje jídelní lístek 

a řídí přípravu pokrmů. Provádí kalkulace a tvorbu cen  pokrmů. 

Objednává potravinářské suroviny, provádí jejich přejímku a zajišťuje 

jejich skladování. Kontroluje dodržování bezpečnostních a hygienických 

předpisů.
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Školní kariérový poradce Spolu s žáky a žákyněmi objevuje jejich zájmy a studijní a profesní 

předpoklady, představuje a vysvětluje jim různé vzdělávací a profesní 

směry a oblasti a vede je k tomu, aby sami hledali vhodné varianty pro 

svou vzdělávací a profesní dráhu, nabízí jim k tomu vhodné informační 

zdroje. Komunikuje s rodiči i s učiteli.

Školní psycholog Pracuje ve vzdělávacích institucích a poskytuje psychologickou a 

emocionální podporu studentům. Specializuje se na poskytování 

okamžité podpory studentům, provádění psychologických vyšetření a 

hodnocení a konzultace s rodinami, učiteli a dalšími školními odborníky 

na podporu studentů.

Štípač kamene Ručně a strojově dělí a opracovává přírodní nebo umělý kámen, 

zhotovuje, osazuje a opravuje kamenické výrobky a polotovary, osazuje a 

spáruje obklady a dlažby z kamenných desek a kvádrů a ručně a strojově 

seká písmo a ornamenty.

Štukatér, omítkář Provádí štukatérské a omítkářské práce při úpravách povrchů v 

interiérech i exteriérech s použitím malt, sádry a jiných materiálů. 

Zhotovuje štukatérské prvky pomocí šablon nebo modelováním, používá 

hotové štukatérské výrobky.

Tajemník soudu Poskytuje podporu vedení a zajišťuje hladký chod základních denních 

operací společnosti. Podle velikosti a charakteru společnosti, ve které 

pracuje, má na starosti např. vyřizování korespondence, správu rozpočtu, 

správu webových stránek, plánování služebních cest, organizování 

konferencí, plánování schůzek, přípravu dokumentů k revizi.

Tanečník Interpretuje taneční, baletní nebo pantomimické role na jevišti, pro 

vysílání, nahrávání atd. Specializuje se na různé taneční žánry. Účastní se 

tanečních a baletních zkoušek, udržuje si fyzickou kondici a vhodný 

estetický vzhled.

Tavič Provádí odborné činnosti při výrobě surového železa, oceli, litiny, 

feroslitin, neželezných kovů atd. tavením v tavicí peci. Stanovuje množství 

a složení přísad pro dosažení potřebné kvality. Odpovídá za sledování 

rozhodujících technologických parametrů a kvalitu výstupních produktů, 

provádí kontrolní činnost a údržbu obsluhovaných zařízeních.

Taxátor pojistných smluv Zpracovává návrhy na uzavření pojistných smluv (např. na pojištění 

životní, majetkové, úrazové, zdravotní, automobilů apod.) a žádosti o 

jejich změny a zrušení, ověřuje jejich správnost a schvaluje je, kontroluje 

uzavřené a ukončené pojistné smlouvy. Vede evidenci smluv a 

zpracovává dokumenty v elektronické a tištěné podobě.

Taxikář Vlastní oprávnění řidiče taxislužby. Řídí automobil (osobní nebo 

dodávku), kterým za úplatu přepravuje cestující nebo zboží. Obsluhuje 

platební terminál nebo příruční pokladnu, do které přijímá platby za 

uskutečněnou přepravu. Provádí běžnou údržbu vozu.
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Tazatel průzkumů Kontaktuje respondenty průzkumu, vede s nimi rozhovor podle předem 

připraveného dotazníku nebo struktury. Rozhovor se uskutečňuje osobně 

nebo telefonicky. Zaznamenává odpovědi do předem připravených 

papírových nebo elektronických formulářů. Odpovědi zaznamenané 

rukou do papírového formuláře přepisuje do elektronické formy.

Technik audio a video 

techniky

Instaluje, provádí údržbu a opravy techniky pro pořizování zvukových a 

obrazových záznamů (mikrofony, reproduktory, obrazovky, displeje, 

projektory, mixážní pulty ...). Vybírá vhodnou audio a video techniku a 

obsluhuje ji při záznamu koncertů, sportovních akcí, prezentací, tiskových 

konferencí apod. 

Technik automotive Podílí se na návrzích změn výroby jednotlivých součástí automobilů a 

testuje tyto součástky na zkušebních zařízeních z hlediska výkonu, 

životnosti nebo účinnosti. Instaluje testovací zařízení a stroje, testuje 

automobily při zkušebních jízdách, zaznamenává údaje pro potřeby 

vývojového centra.

Technik dopravních procesů Obsluhuje a provádí údržbu svěřených telematických zařízení a systémů, 

např. světelných signalizačních zařízení, ukazatelů rychlosti, kamerových 

systémů apod. a kontroluje jejich funkčnost a technickou způsobilost. 

Vypracovává technické podklady pro realizaci, rekonstrukci a údržbu 

svěřených telematických zařízení. 

Technik elektromechanik, 

mechatronik

Provádí montáž, seřizování, opravy a údržbu automatizovaných výrobních 

linek, systémů a zařízení, průmyslových robotů, dopravních zařízení a 

jiných automatizačních či strojních zařízení. Provádí pracovní operace při 

návrhu, realizaci, provozu, kontrole, diagnostice, seřizování a opravách na 

mechanických částech, elektrických rozvodech, elektrických pohonů, 

pneumatických a hydraulických rozvodech a pohonech, atd.

Technik geofyzikálních dat Měří a vyhodnocuje na vybraných místech geofyzikální údaje (gravitace, 

magnetické pole, radioaktivita, seizmické otřesy apod.), a vyvozuje z nich 

složení zemské kůry a přítomnost různých nerostných surovin vhodných k 

těžbě, nebo např. vhodnost podloží pro stavbu dálnic. 

Technik geografických 

informačních systémů

Spolupracuje při tvorbě a aktualizaci map a geografických databází. 

Provádí měření, pořizuje geografická data v terénu a zanáší je do map 

klasickým nebo automatizovaným způsobem. Asistuje geografickým 

odborníkům při využívání geografických informačních systémů.

Technik leteckých systémů Zajišťuje údržbu a opravy palubních systémů a kontrolních zařízení v 

letadlech a vrtulnících. Instaluje, nastavuje a obsluhuje integrované 

počítačové / komunikační systémy letadel a vrtulníků (případně jejich 

simulátory) sloužící pro sběr a vyhodnocování dat, které se používají při 

spouštění motoru, vzletu a určování polohy.
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Technik monitorování 

jaderného záření

Sbírá a testuje různé vzorky (ovzduší, aerosolů, pitné vody, rostlin, 

povrchů objektů, vlasů apod.) z hlediska míry jaderného ozáření, 

vyhodnocuje je a porovnává s povolenými limity. Využívá metody 

radiochemické analýzy, radiometrie, spektrometrie, zpracovává 

laboratorní protokoly a další dokumentaci. 

Technik nanotechnologie Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu strojů a zařízení pro výrobu, úpravy 

a testování materiálů zpracovávaných v měřítku řádově nanometrů 

(miliardtiny metru, což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu), které 

se uplatňují v mnoha různých výrobcích (např. paměťová média, 

fotomateriály, nanosenzory, bioelektronika, ochranné roušky, laky apod.).

Technik optických zařízení Provádí montáž, seřizování, údržbu a opravy optických součástí, přístrojů 

a zařízení (čočky, dalekohledy, mikroskopy, fotoaparáty, kamery, lasery 

apod.). Objednává jejich revize a složitější opravy, podílí se na jejich vývoji 

a inovacích, na jejich nákupech pro různá pracoviště, konzultuje jejich 

vhodnost pro různé účely.

Technik požární bezpečnosti 

staveb

Hodnotí stavební konstrukce a technická zařízení v budově z hlediska 

požární bezpečnosti a odolnosti, umístění  požárně bezpečnostních 

zařízení (např. požární signalizace, hasicí přístroje, požární hydranty, 

zařízení pro odvod kouře a tepla), kapacitu a bezpečnost únikových cest.

Technik požární ochrany Stanovuje protipožární opatření zahrnující např. volné příjezdové 

komunikace, přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením, 

uzávěrům vody, plynu, topení. Zajišťuje vybavení vnitřních prostor hlásiči 

požáru a hasicími přístroji, provádí jejich kontrolu i kontrolu dodržování 

předpisů o požární ochraně.

Technik pro bezpečnost 

výrobků

Testuje bezpečnost výrobků a jejich použití spotřebiteli, navrhuje 

opatření ke zvýšení bezpečnosti. Zaměřuje se hlavně na design výrobků, 

dostupnost, úplnost a srozumitelnost návodu k použití, způsob značení a 

balení.

Technik pro energetickou 

účinnost staveb

Diagnostikuje energetickou účinnost staveb a navrhuje její zvýšení, jako je 

úprava oken a izolace venkovních stěn. Provádí energetické audity a radí 

klientům ohledně opatření na úsporu energie.

Technik pro testování 

geologických vzorků

Testuje a vyhodnocuje vzorky hornin s cílem zjistit přítomnost nerostných 

surovin (ložiska minerálů, plynů, ropy apod.), jejich složení, fyzikální a 

chemické vlastnosti a vhodnost pro různé použití. Zpracovává laboratorní 

protokoly. Obsluhuje laboratorní přístroje a zařízení a ověřuje jejich 

správné funkce.

Technik provozu ICT Provádí ICT podporu a servis a zabezpečuje bezproblémový chod 

počítačových systémů podniku, diagnostikuje, opravuje a udržuje jeho 

hardwarové a softwarové komponenty. Instaluje a konfiguruje jednotlivé 

počítače a propojuje je do sítě, provádí upgrady, nastavuje zálohování 

dat, zajišťuje bezpečnost sítě a počítačových systémů.
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Technik provozu jaderných 

zařízení

Obsluhuje a provádí technickou údržbu zařízení a systémů v jaderných 

elektrárnách. Provádí zkoušky obsluhovaného zařízení jaderné elektrárny, 

provádí prevenci a likvidaci poruch a mimořádných událostí. Provádí 

dekontaminaci předmětů a prostor.

Technik průmyslové 

bezpečnosti a ochrany zdraví

Navrhuje a zavádí do provozu bezpečnostní technologie a technické 

bezpečnostní systémy (protipožární, poplachové, přístupové, kamerové a 

další), sloužící k prevenci nebo nápravě nebezpečných pracovních 

podmínek, včetně stanovování postupů, pravidel a povinností pro jejich 

používání.

Technik robotických zařízení Provádí instalaci, nastavování, programování a údržbu robotických 

zařízení a systémů, ve kterých jsou linky strojů, robotů a manipulátorů 

naprogramované tak, aby pracovníci pouze dohlíželi na průběh výroby, na 

kvalitu výrobků, na doplňování materiálu a na řešení případných 

problémů. Řeší objednávání větších oprav.

Technik strojních zařízení Provádí montáž, instalaci, seřizování, kontrolu a údržbu strojů a zařízení 

založených především na mechanických principech. Provádí jednodušší 

opravy těchto strojů a zařízení, sleduje jejich stav a využívání, objednává 

jejich revize a složitější opravy, vede jejich dokumentaci. Specifikuje 

požadavky při nákupech nových strojů a zařízení.

Technik telekomunikací a 

radiokomunikací

Zajišťuje provoz a údržbu telekomunikačních a radiokomunikačních 

zařízení a sítí, stanovuje postupy pro jejich obsluhu  a řízení, kontroluje 

jejich technické parametry, objednává potřebné opravy, vede příslušnou 

dokumentaci. Podílí se na projektech budování těchto sítí, spolupracuje 

při jejich obnově a rozvoji.

Technik uživatelské podpory 

ICT

Poskytuje technickou pomoc a podporu uživatelům počítačů (hardware, 

software) včetně tisku, instalace, zpracování textů, obsluhy e-mailů atd. 

Odpovídá na otázky nebo řeší počítačové problémy klientů osobně, 

telefonicky nebo elektronicky.

Technik vodní elektrárny Obsluhuje a provádí technickou údržbu vodních elektráren a souvisejících 

přehradních a plavebních zařízení. Provádí zkoušky obsluhovaného 

zařízení vodní elektrárny, likvidaci jeho poruch a mimořádných událostí. 

Plní úkoly protipovodňové ochrany.

Technik vysílání Instaluje, udržuje a opravuje zařízení používaná k přenosu a příjmu 

rádiových a televizních signálů. Obsluhuje zařízení pro úpravu hlasitosti a 

kvality zvuku a obrazu během vysílání, řeší technické problémy v průběhu 

vysílání.

Technik zemědělské výroby Stanovuje technologické postupy v chovech zvířat a při pěstování plodin v 

semenářství, zelinářství a ovocnářství a určuje vhodné oblasti pro chov 

zvířat a pěstování plodin. Vyhodnocuje složení půdy, množství srážek, 

spodních vod, výskyt škůdců a z toho plynoucích výhod a rizik pro chov a 

pěstování.
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Technolog elektromechaniky Zpracovává technologické postupy výroby elektromechanických produktů 

a jejich částí, specifikuje potřebná výrobní zařízení, způsoby provádění 

technických zkoušek a kontroly kvality výrobků. Spolupracuje při 

vyhodnocování elektromechanických výrobních procesů a při jejich 

plánování a řízení.

Technolog elektrotechniky Zpracovává technologické postupy výroby elektrotechnických produktů a 

jejich částí, specifikuje potřebná výrobní zařízení, způsoby provádění 

technických zkoušek a kontroly kvality výrobků. Spolupracuje při 

vyhodnocování elektrotechnických výrobních procesů a při jejich 

plánování a řízení.

Technolog průmyslových 

procesů

Zpracovává technologické postupy pro výrobní procesy v různých 

průmyslových odvětvích podle své specializace. Určuje pro tyto procesy 

potřebné suroviny, výrobní zařízení, počet, kvalifikaci a dovednosti 

obsluhy zařízení, způsob kontroly kvality výrobků apod. 

Telefonní operátor Obsluhuje telefonní ústřednu a další kancelářské vybavení, odpovídá na 

příchozí hovory, přepojuje volající na jimi požadované linky, zaznamenává 

a předává vzkazy, poskytuje informace, udržuje aktuální interní firemní 

telefonní seznam, a vyřizuje administrativní záležitosti.

Terapeut pro zrakově 

postižené

Pomáhá klientům se zrakovým postižením účastí v rehabilitačním 

programu k obnově pracovních návyků, ke zvládání domácích prací a 

stimuluje je k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Vystavuje 

klientům seznam pracovních činností, které mohou s ohledem na typ 

postižení vykonávat.

Tester softwaru Testuje softwaru a vyhledává v nich chyby a jejich příčiny. Chyby v 

aplikacích dokumentuje . Účastní se vývoje softwarových aplikací a 

specifikuje požadavky na jejich funkce, design apod. 

Textilní technolog Stanovuje postupy pro zhotovování textilních dílů a kompletních oděvních 

výrobků, vypočítává množství potřebných textilních materiálů, stanovuje 

jejich druhy a parametry, plánuje výrobu, provádí nebo řídí provádění 

zkoušek kvality textilu a oděvů, určuje požadavky na nákup a opravy 

výrobních zařízení.

Tiskař Zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály. Obsluhuje a 

provádí údržbu digitálních, knihtiskových, litografických, flexografických, 

gravírovacích a jiných tiskařských strojů.

Tiskový mluvčí Je pověřen oficiálně hovořit jménem dané společnosti. Zajišťuje 

informační a tiskové vztahy k veřejnosti, hromadným sdělovacím 

prostředkům a zpravodajským agenturám. Na vyžádání organizuje 

rozhovory s vedením podniku, připravuje tiskové zprávy a články, 

vystupuje v hromadných sdělovacích prostředcích.

Tlumočník, překladatel Ovládá jeden nebo více cizích jazyků. Překládá z jednoho jazyka do 

druhého literární, odborné a další texty. Tlumočí z jednoho jazyka do 

druhého mluvené slovo. Ovládá tlumočnické kabinkové zařízení. Špičkoví 

překladatelé překládají nebo tlumočí texty pro soudy, pro mezinárodní 

smlouvy a jiné oficiální dokumenty 
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Toxikolog, biochemik Zkoumá chemické látky z hlediska jejich toxicity, t.j. možnosti způsobit 

živému organismu otravu (požitím, vdechnutím, kůží, krví apod.), a její 

vyléčení. Může se specializovat např. na vliv toxických látek na životní a 

pracovní prostředí, nebo na soudní toxikologii, která vyšetřuje úmrtí 

způsobené otravou.

Truhlář Vyrábí a opravuje drobné předměty, nábytek, ale i stavební truhlářské 

konstrukce a jiné výrobky ze dřeva. Zpracovává jednotlivé prvky ručně a 

mechanicky řezáním, plánováním, broušením, vrtáním nebo frézováním 

atd. Montuje a opravuje výrobky ze dřeva, včetně přepravek, palet a sudů 

atd.

Typograf, sazeč Zpracovává textové a grafické podklady, včetně lámání textu do sloupců a 

stran a to buď ručně, na sázecích strojích nebo fotosazbou. Provádí 

předtiskové formátování a kontrolu textů, publikací, knih a dalších 

materiálů.

Účetní Vystavuje účetní doklady, vede účetní deníky a účetní knihy a další 

záznamy (např. vyplacené mzdy, vydané poukázky, účtenky apod.), 

provádí inventarizaci, kontrolu věcných a formálních náležitostí účetních 

dokladů. Zadává data do účetního systému a zpracovává je do různých 

výkazů. Komunikuje s příslušnými úřady.

Účetní auditor Provádí nezávislé ověření finanční situace podniku kontrolou jeho 

účetních záznamů. Ověřuje správnost výročních zpráv a účetní závěrky. 

Kontroluje závažné účetní operace. Kontroluje dodržování závazných 

norem a právních předpisů. Zpracovává zprávy z auditu a projednává je s 

klientem. 

Učitel na 1. stupni základní 

školy

Vzdělává děti v 1. až 5. třídě. Rozpracovává témata učebních osnov pro 

jednotlivé vyučovací hodiny, provádí výklad nové látky, přizpůsobuje ji 

schopnostem dětí, motivuje je k zájmu o učivo, vede diskuse. Organizuje 

samostatné činnosti dětí, ověřuje osvojení učiva, řeší kázeňské přestupky. 

Vede třídní schůzky, komunikuje s rodiči.

Učitel na 2. stupni základní 

školy

Rozpracovává témata výuky do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny, 

provádí výklad nové látky, přizpůsobuje výuku schopnostem žáků, 

vyučuje formou příkladů a problémových situací, organizuje samostatné 

činnosti žáků, zjišťuje, jak žáci učivo pochopili, zadává žákům úkoly a 

vyhodnocuje jejich výsledky, řídí diskuse, řeší kázeňské přestupky,  

spolupracuje s dalšími učiteli a rodiči.

Učitel na gymnáziu Vzdělává žáky na gymnáziu ve všeobecně vzdělávacích předmětech, s 

cílem přípravy na vysokoškolské studium. Rozpracovává témata učebních 

osnov pro jednotlivé hodiny, provádí výklad nové látky, vede diskuse. 

Organizuje studijní činnosti, zadává samostatné práce, ověřuje osvojení 

učiva, komunikuje s rodiči.

55



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in CZ

Povolání Popis

Učitel na střední nebo vyšší 

odborné škole 

Vzdělává žáky v různých odborných směrech podle zaměření školy. 

Rozpracovává témata učebních osnov pro jednotlivé hodiny, provádí 

výklad nové látky, vede diskuse, vyučuje formou příkladů a problémových 

situací. Organizuje studijní činnosti, zadává samostatné práce, ověřuje 

osvojení učiva, komunikuje s rodiči.

Učitel předškolní výchovy Doprovází, dohlíží a vychovává děti do šesti let v mateřských školách, 

dětských skupinách, střediscích mimoškolní péče atd. Podporuje děti v 

jejich rozvoji, připravuje je na vstup do školy, motivuje je k tělesným a 

duševním aktivitám prostřednictvím her, malování, ručních prací, zpěvu, 

cvičení apod. 

Údržbář strojů a zařízení Provádí údržbu průmyslových strojů a zařízení, podle potřeby je maže a 

vyměňuje opotřebované nebo jinak poškozené díly.

Úklidový pracovník Provádí úklidové práce (čištění podlah, mytí koberců, oken, výloh, 

vynášení odpadků apod.), běžná každodenní údržba čistoty, hlášení 

poruch a potřeby oprav (dveří, zámků, osvětlení apod.).

Umělecký a sportovní agent Zastupuje umělce a sportovce (klienty) v kontaktu se současnými nebo 

potenciálními zaměstnavateli. Vyhledává klientům pracovní příležitosti, 

sjednává obsah jejich práce, výši odměny, pracovní smlouvy, benefity a 

další podmínky jejich pracovních smluv.

Umělecký keramik Zpracovává výtvarné návrhy a podle nich vyrábí keramiku a porcelán. 

Vytváří kopie uměleckých děl nebo děl historické hodnoty podle 

historické předlohy a designu.

Umělecký kovář a zámečník Navrhuje, zhotovuje a opravuje dekorativní i užitkové kovové předměty 

jako např. štíty, erby, ozdobná zábradlí, kliky, branky, kovové plastiky, 

dekorační předměty pro film či divadlo. Restauruje historické kovové 

předměty.

Umělecký maskér Aplikuje kosmetické přípravky na tváře a další části těl účinkujících (herců, 

zpěváků, moderátorů, reportérů apod.) a tvoří tím speciální výrazové 

efekty pro uměleckou tvorbu v divadle, ve filmu a v televizi. Vytváří a 

upravuje účesy účinkujících. Během představení a natáčení líčení a účesy 

průběžně udržuje.

Umělecký produkční Plánuje a organizuje přípravu, průběh a dokončení tvorby, výroby a 

realizace televizních, rozhlasových nebo filmových děl, výstav, koncertů a 

jiných kulturních a veřejných akcí, řeší jejich hospodárnost, zdroje 

financování i soulad se zákony a místními předpisy. Sestavuje a řídí 

produkční tým, plánuje a řídí propagaci těchto děl a akcí.

Urbanista Řeší uspořádání rozsáhlejších územních celků, jako jsou části měst a obcí 

a krajinné oblasti, s ohledem na jejich vhodné uspořádání, na jejich 

estetiku a účelnost. Návrhy zpracovává do územně plánovací 

dokumentace. Posuzuje a konzultuje záměry na rozvoj obcí a krajin, 

zpracovává směrnice pro stavby a soubory staveb.

Úředník pojišťovny Kontroluje způsob likvidace (vypořádání) pojistných událostí a jejich 

soulad s klientovou pojistnou smlouvou. Studuje podklady, které se týkají 

pojistné události. Sporná zjištění konzultuje s právním poradcem 

pojišťovny. Podává hlášení o přeplatcích, nedoplatcích a o jiných 

nesrovnalostech. 
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Úředník pro zadávání 

veřejných zakázek

Určuje postup, realizaci, vyhodnocování veřejných zakázek, včetně 

kontroly uzavření smluv. Je zodpovědný za hodnocení dodavatelů, 

výrobků a služeb, dojednávání smluv a zajištění toho, aby byly schváleny 

nákupy nákladově efektivní a vysoce kvalitní.

Úředník probační a mediační 

služby

Poskytuje pomoc při začleňování do běžného života občanů propuštěných 

z vězení, zejména pokud jsou ve zkušební době nebo jsou podmínečně 

propuštěni. Doporučuje a plánuje opatření pro opětovné začlenění a 

spolupracuje s návaznými službami. Dohlíží nad dodržováním 

stanovených opatření.

Úvěrový poradce Poskytuje poradenství jednotlivcům a organizacím při získávání úvěrů a 

hypoték, při optimalizaci jejich splácení, případně provází klienta 

procesem oddlužení. S klientem nebo za něj komunikuje s třetími 

osobami, ke kterým má klient finanční závazky, vypracovává plán splácení 

úvěrů, hypoték a dluhů.

Vedoucí autoprovozu Řídí oddělení autoprovozu, které se stará o firemní vozidla a jejich provoz. 

Vede záznamy o vozidlech, jejich jízdách, kontroluje jejich 

provozuschopnost, zajišťuje jejich státem požadované testy na STK a 

servis. Sestavuje provozní přepravní plány a vytíženost řidičů, řeší 

problémy vznikající během přepravy.

Vedoucí autoservisu Přebírá vozidla od zákazníků, stanovuje rozsah servisních prohlídek, 

diagnostiky, údržby a oprav automobilů na základě požadavků zákazníků, 

příslušných předpisů a technického stavu vozidel. Dohlíží na práci 

automechaniků. Vystavuje dokumentaci a náklady provedených pracích.

Vedoucí restaurace nebo 

stravovacího úseku v hotelu

Řídí chod restaurace, zpracovává plán služeb podřízených zaměstnanců, 

spolupracuje se šéfkuchařem při sestavování jídelního lístku, zajišťuje 

dodávky potravinářských surovin, kontroluje jejich kvalitu i kvalitu 

pokrmů. Řeší vzniklé problémy.

Vedoucí ubytování Řídí a kontroluje provoz ubytovacího zařízení (hotel, ubytovna, lázeňský 

dům, kemp, apod.), koordinuje práci podřízených zaměstnanců, dohlíží na 

čistotu a dodržování bezpečnosti, řeší vzniklé problémy, jedná s 

cestovními kancelářemi o poskytování ubytovacích služeb, vede evidenci 

hostů.

Vedoucí výroby Řídí, koordinuje a kontroluje výrobní proces, podílí se na tvorbě plánu 

výroby a zabezpečuje jeho plnění, dohlíží na provádění údržby a zajištuje 

technologický a technický rozvoj. Vede, motivuje, hodnotí a kontroluje 

výkon podřízených pracovníků. Zabezpečuje vhodné a bezpečné pracovní 

podmínky.

Veterinární asistent Provádí jednoduché veterinární úkony a asistuje veterinárnímu lékaři při 

náročnějších veterinárních činnostech na různých druzích domácích nebo 

hospodářských zvířat a ptáků, např. při operování, při sestavování 

zlomených kostí, při porodech velkých zvířat, při očkování aj. Objednává a 

spravuje léčiva a veterinární zařízení, vede administrativu ordinace.

Veterinární lékař Vyšetřuje zdravotní stav zvířat, diagnostikuje jejich nemoci a parazity, léčí 

je, očkuje zvířata oproti nemocem, předepisuje vhodné léky, operuje je, 

odebírá vzorky, sestavuje zlomené kosti, provádí jejich sterilizaci, asistuje 

jim při oplodnění a porodech, v případě nutnosti podává smrtící injekce.
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Vězeňská stráž Střeží věznice a zajišťuje v nich bezpečnost. Střeží a předvádí vězně při 

převozech mezi věznicí, soudem, státním zastupitelstvím. Zajišťuje 

pořádek a bezpečnost v budovách státních zastupitelství a soudů, kde 

jsou vězni a obvinění vyslýcháni nebo souzeni.

Vězeňský dozorce Provádí dozorčí službu ve věznicích všech druhů. Sleduje a koordinuje 

vězně, dohlíží na ochranu pořádku a bezpečnosti ve věznici a na 

dodržování práv a povinnosti vězňů a na důstojné zacházení s nimi. 

Komunikuje s vězni a řeší nastalé běžné i krizové situace.

Vinař Pěstuje vinnou révu, stará se o vinici, vysazuje, hnojí, okopává a ošetřuje 

vinnou révu, provádí její vylamování, vyvazování a prořezávání. Provádí 

sklizeň zralé vinné révy a vyrábí z ní víno a další vinné nápoje.

Vlakový průvodčí Kontroluje jízdní doklady cestujících, prodává a vystavuje jízdenky, 

podává informace o vlakových spojích. Účastní se výpravy vlaku, zkoušek 

brzd, posunu vlaku. Provádí prohlídku vozů a jejich zařízení, obsluhuje a 

kontroluje osvětlení a vytápění vozů, stará se o pořádek, bezpečnost a 

pohodlí cestujících.

Vlakvedoucí v osobní 

dopravě

Řídí přidělenou směnu vlakové čety, dohlíží na údržbu vagónů, kontroluje 

správné řazení vlaku a fungování systémů nouzového brzdění. Asistuje při 

nástupu a výstupu pasažérů, řídí záchranné práce při nehodách až do 

příjezdu odpovědného personálu.

Vodárenský specialista Stanovuje postupy v oblasti výroby pitné vody a čištění odpadních vod. 

Provádí hydraulické modelování a návrhy potrubních soustav. Kontroluje 

dodržování provozních a manipulačních řádů na vodárenských zařízeních 

k úpravě a čištění vody, řídí činnosti při jejich případných haváriích a 

havarijních opravách.

Voják chemického vojska Vykonává odborné činnosti související s protichemickou obranou, s 

ochranou před zbraněmi hromadného ničení  (jadernými, chemickými a 

biologickými), s obsluhou, údržbou a základními opravami vojenské 

techniky nebo vojenských technických zařízení. Po absolvování 

příslušného školení a splnění nezbytných podmínek se může stát členem 

externích misí.

Voják kybernetických sil Vykonává odborné činnosti související s monitorováním, plánováním a 

prováděním různých operací v kybernetickém prostoru a informačním 

prostředí s cílem zajištění státní i mezinárodní bezpečnosti a obrany. 

Spolupracuje s vojenským zpravodajstvím, s pozemními, vzdušnými a 

speciálním silami.

Voják letectva Vykonává odborné činnosti související s údržbou vojenských letadel a 

zařízení letiště, obsluhuje letecké komunikační a detekční zařízení. 

Provádí inspekci palubního zařízení před, během a po letu. Zajišťuje 

provoz a údržbu leteckých zbraní a bezpečnostních systémů, doplňování 

paliva, asistuje při nakládání a vykládání letadla. 
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Voják pěchoty Plní úkoly při pozemních bojových operacích. Obsluhuje ruční palné 

zbraně a vybavení pro pozemní bojové operace. Obsluhuje a udržuje 

zbraně (pušky, kulomety, minomety a ruční granáty), lokalizuje, staví a 

maskuje různá stanoviště pěchoty, mapuje terén, zaznamenává 

topografické informace, obsluhuje a udržuje polní komunikační zařízení, 

účastní se zpravodajských operací.

Voják protivzdušné obrany Vykonává odborné činnosti související s obsluhou zařízení využívající 

technologii rádiových nebo zvukových vln k identifikaci, sledování a 

analýze objektů nebo přírodních jevů vojenského zájmu, plní opatření 

určená k zamezení či snížení účinnosti nepřátelského vzdušného útoku.

Voják výsadkového vojska Je příslušníkem vojenské jednotky vybavené a vycvičené k výsadkům ze 

vzduchu (padáku) z letadla nebo vrtulníku na místo určení. Prochází 

tvrdým výcvikem, musí být fyzicky velmi zdatný, psychicky odolný a 

okamžitě po seskoku musí být schopen plnit bojové úkoly. Při bojových 

akcích je vysazován do nepřátelského území, kde plní diverzní bojové 

akce.

Voják ženijního vojska Vykonává odborné a manuální činnosti související s obsluhou ženijní 

techniky při instalaci a odstraňování zátarasů, ničení nepřátelských krytů 

a opevnění. Podílí se na zřizování dopravních, přesunových a 

zásobovacích cest dočasného charakteru, jako jsou např. pontonové 

mosty.

Vojenský pilot Pilotuje (řídí) vojenská letadla, na kterých se přepravují vojáci a vojenská 

technika. Zajišťuje údržbu letadel a komunikaci se základnami leteckých 

sil a dalšími subjekty pro zajištění bezpečnosti letového provozu.

Vrtař na CNC strojích Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu konvenčních a číslicově řízených 

(CNC, numerical control) vrtacích strojů, provádí práce nutné při vrtání, 

vystružování děr a řezání závitů na kovových součástech, dílech strojů a 

zařízení.

Všeobecný bratr Stará se o pacienty, zjišťuje, posuzuje a zaznamenává informace o jejich 

zdravotním stavu, ošetřuje je, měří jejich životní funkce (tělesná teplota, 

krevní tlak, pulz, apod.), poskytuje jim neodkladnou péči při selhání 

životních funkcí, včetně případné resuscitace, podává jim předepsané 

léky, odebírá jim biologický materiál (moč, krev atd.).

Výhybkář Obsluhuje a kontroluje komunikační a zabezpečovací zařízení na 

železniční stanici, provádí stavění jízdních cest pro vlaky a jejich posun, 

obsluhuje brzdná zařízení kolejových tratí, sleduje a nastavuje návěstidla.

Vychovatel Organizuje činnost dětí a mládeže mimo rámec školy (školní družina, 

domov mládeže, dětský domov apod.) s cílem rozvíjet jejich osobnost, 

jejich zájmy a schopnosti prováděním různě zaměřených činností 

(tělesně, duševně, hudebně, výtvarně aj.). Může vést zájmové kroužky, 

speciálně se věnovat jednotlivcům a zajišťuje při tom jejich bezpečnost.
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Výchovný poradce Poskytuje poradenské služby žákům, rodičům, ostatním učitelům, a 

vedení školy (základní, střední, vyšší odborné školy). Poskytuje kariérové 

a studijní poradenství, a poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, žáky nadané a žáky neprospívající, řeší problémy spojené se 

školní docházkou, podílí se na řešení problémových situací ve škole.

Výpravčí Koordinuje provoz na železničních tratích, v železniční stanici a v depu 

podle jízdních řádů, které kontroluje a upravuje podle aktuální situace na 

trati. Koordinuje činnost pracovníků zapojených do provozu železniční 

dopravy, jako je odstávka, rozpojování a spojování vlakových souprav.

Výrobce a opravář obuvi Vyrábí, upravuje a opravuje standardní, zakázkovou nebo ortopedickou 

obuv, zavazadla, kabelky a pásky z přírodní nebo umělé kůže, zdobí je, 

vyztužuje nebo apretuje.

Výrobce dekorativních 

předmětů z různých 

materiálů

Zhotovuje řezbářskými a dalšími technikami umělecké a dekorativní 

předměty ze dřeva, hlíny, skla, sádry, betonu, kamene nebo kombinací 

různých materiálů.

Výrobce slévárenských forem Obsluhuje, seřizuje a provádí údržbu strojů a zařízení na výrobu 

slévárenských forem. Připravuje směsi pro výrobu forem, zhotovuje 

odlitky speciálními technologiemi, kontroluje jejich kvalitu.

Výrobní ředitel Plánuje a řídí výrobní proces a činnost jednotlivých výrobních úseků, 

vyhodnocuje plnění výrobního plánu, plánuje a řídí vybavování provozů 

potřebnou technikou. Dohlíží na provádění údržby a zajištění technické 

provozuschopnosti zařízení.

Výtvarný umělec Vytváří originální umělecká díla (malby, ilustrace, sochy, artefakty, 

fotografie apod.) pomocí různých výtvarných technik z různých materiálů 

(plátno, kámen, keramika, kov, sklo, dřevo apod.) podle svých představ 

nebo požadavků klienta. Vystavuje umělecká díla v galeriích nebo na 

sociálních médiích.

Vývojář softwaru Navrhuje na základě provedených analýz a požadavků softwarové 

aplikace. Vytváří datové a objektové struktury a definuje jejich vazby a 

uživatelské rozhraní včetně propojení se stávajícími systémy, navrhuje 

struktury databází. Zadává programátorům tvorbu programů a konzultuje 

je s nimi.

Vývojář webu a multimédií Vytváří a upravuje webové stránky na základě požadavků klientů. 

Vyhodnocuje potřeby klientů s cílem optimálního obsahu, 

srozumitelnosti, grafiky a využívání webu veřejností. Testuje a 

optimalizuje weby pro různé prohlížeče a zařízení, jejich funkčnost a 

bezpečnost.

Výzkumník a technolog 

geoprostorových informací

Zkoumá a vyvíjí technologie a počítačové aplikace pro získávání a 

využívání geoprostorových informací, které jsou získávány z kamer, 

satelitů, bezpilotních letadel a dronů. Může se specializovat na 

zemědělství, telekomunikace, těžbu surovin, územní plánování, vojenské 

zpravodajství atd.
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Výživový specialista Zabývá se poradenstvím v oblasti zdravé výživy, sestavuje výživové 

programy na podporu zdraví pacientům v nemocnicích, po prodělaných 

nemocech, jídelnám i jednotlivcům se zájmem o zdravou výživu nebo 

zhubnutí. Může se podílet na výzkumu zdravé výživy nebo na vývoji 

nových potravinářských výrobků.

Zábavní umělec Vystupuje v zábavních pořadech (televize, estrády, kulturní akce, 

soukromé večírky, oslavy apod.). Baví publikum vyprávěním, hraje ve 

spolupráci s dalšími účinkujícími různé scénky, moderuje hry, soutěže a 

další akce. Pro svá vystoupení si domlouvá podmínky s pořadateli, buď 

sám nebo prostřednictvím uměleckého agenta.

Zahradní architekt Plánuje a navrhuje architektonické řešení různých pozemků (parky, 

zahrady, ovocné sady, hřiště, venkovní plochy pro rekreaci a sport atd.). 

Podílí se na ztvárnění zeleně v krajině a urbanizovaném prostředí.

Zahradník Vysazuje, okopává, hnojí, roubuje, ošetřuje a prořezává ovocné stromy. 

Sklízí, třídí a uskladňuje ovoce. Vypěstované ovoce někdy také sám 

prodává, případně obchoduje s odběrateli zahradnických produktů.

Zámečník Opravuje, instaluje, vyměňuje a otevírá zámky, vyrábí klíče. Instaluje a 

opravuje trezory.

Závozník Pomáhá řidiči nákladního auta při nakládání a vykládání přepravovaného 

nákladu. Zajišťuje zabezpečení nákladu proti možnému sesunutí či pádu z 

korby. Jezdí s řidičem, v případě potřeby jej navádí např. při couvání, 

odstraňuje nečistoty a případné zbytky nákladu z nákladového prostoru.

Zdravotně sociální pracovník Poskytuje klientům a jejich rodinám podporu potřebnou k řešení 

chronických, akutních nebo nevyléčitelných nemocí. Řeší překážky v 

přístupu ke zdravotní péči, zabezpečení pečovatelské služby, poskytuje 

podporu rodinným pečovatelům a vydává doporučení pro další a návazné 

sociální služby.

Zdravotní bratr na jednotce 

intenzívní péče

Pečuje o pacienty na jednotce intenzivní péče, u kterých hrozí selhání 

základních životních funkcí. Sleduje a vyhodnocuje údaje o zdravotním 

stavu pacienta, pečuje o dýchací cesty pacientů napojených na umělou 

plicní ventilaci, zavádí pacientům sondy. Kontroluje funkčnost přístrojů a 

zajišťuje zdravotnický materiál a léky.

Zdravotní bratr v nemocnici Ošetřuje pacienty na lůžkovém oddělení nemocnice, sleduje jejich 

zdravotní stav, měří jejich životní funkce (krevní tlak, pulz, apod.), 

připravuje přístroje a další pomůcky lékařům, včetně jejich dezinfekce a 

sterilizace, podává pacientům léky, odebírá biologický materiál (moč, 

krev atd.), účastní se při vizitách.

Zdravotní bratr v ordinaci Asistuje lékaři, komunikuje s pacienty a vede jejich zdravotní záznamy a 

administrativu ordinace. Má na starosti příruční lékárnu, dezinfekci 

ordinace a čekáren, přístrojů a dalších pomůcek. Dává pacientům injekce, 

vypisuje recepty, odebírá biologický materiál (moč, krev atd.) a zajišťuje 

jeho předání do laboratoře.
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Zdravotní laborant Provádí laboratorní rozbor a testy vzorků biologického materiálu (např. 

krve, moči, tkání). Vyhodnocuje jejich výsledky, zpracovává laboratorní 

protokoly a další dokumentaci pro stanovení diagnózy pacientů a pro 

lékařský výzkum. Nastavuje laboratorní přístroje a zařízení a ověřuje 

jejich správné funkce.

Zdravotnický záchranář Je součástí posádky rychlé zdravotnické pomoci (sanitky). Před převozem 

do nemocnice posuzuje zdravotní stav pacienta, monitoruje a 

vyhodnocuje jeho životní funkce, provádí první ošetření osobám, které se 

ocitly v ohrožení života nebo ve vážném ohrožení zdraví a zajišťuje jejich 

převoz do nemocnice, v případě potřeby jejich bezpečné vyproštění nebo 

resuscitaci.

Zedník Provádí kvalifikované zednické práce na stavbě nových a rekonstrukcích 

stávajících budov. Staví stěny, oblouky, komíny, krby a jiné konstrukce 

z cihel, betonových bloků, kamene apod. Zakládá stavby, provádí úpravu 

stěn (omítka, štuk), betonářské práce, pokládá dlažbu a dlaždice apod. 

Připravuje si maltu a beton.

Zemědělský manažer Plánuje a řídí administrativu a provoz zemědělských podniků živočišné 

a/nebo rostlinné výroby. U rostlinné produkce dohlíží na přípravu půdy 

před a po sklizni, výsadbu, pěstování, sklizeň a odbyt produkce. U 

živočišné výroby dohlíží na správnou péči o hospodářská 

zvířata/drůbež/včely. Zajišťuje zemědělskou techniku a její obnovu. 

Zodpovídá za finanční a marketingové činnosti.

Zemědělský poradce Poskytuje poradenství klientům, kteří se zabývají zemědělstvím. Provádí 

analýzu aktuálního stavu zemědělské výroby a navrhuje optimální řešení 

při výběru produkčních směrů, při vyhledávání dotačních programů, při 

uplatňování efektivních postupů ošetřování hospodářských zvířat a 

rostlinné výroby, pro regulaci škůdců apod.

Zlatník Navrhuje, vyrábí, upravuje, opravuje nebo ohodnocuje šperky, zlato, 

stříbro, jiné drahé kovy a drahokamy.

Zoolog domácích a 

hospodářských zvířat

Provádí výzkum v oblasti genetiky, výživy, reprodukce, růstu a vývoje 

domácích hospodářských zvířat, navrhuje a ověřuje inovace v metodách a 

postupech chovu a reprodukce těchto zvířat, konzultuje problémy 

spojené s jejich chovem, reprodukcí a ošetřováním, případně nad tím 

provádí odborný dozor.

Zoolog volně žijících zvířat a 

živočichů

Provádí výzkum v oblasti původu, chování, nemocí, genetiky a životních 

procesů volně žijících zvířat a živočichů. Navrhuje a ověřuje metody a 

postupy jejich chovu a reprodukce, konzultuje problémy spojené s jejich 

chovem, reprodukcí a ošetřováním, případně i problémy např. při jejich 

útěku, napadení či živelních pohromách, provádí odborný dozor v zoo.

Zpěvák Interpretuje písně na koncertech, v muzikálech, v opeře, v nahrávacích 

studiích apod. Vystupuje buď sólově za doprovodu orchestru / kapely 

nebo jako člen souboru. Účastní se zkoušek vystoupení a nahrávání s 

orchestrem, kapelou, zvukaři, případně s režiséry a choreografy. 
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C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in CZ

Povolání Popis

Zubní chirurg Provádí chirurgické operace v zubním lékařství, např. transplantace zubů, 

zavádění zubních implantátů, úpravy čelistních kostí a měkkých tkání 

dutiny ústní, odstraňování cyst a dalších nežádoucích útvarů dutiny ústní, 

léčení nemocí čelistních kloubů, operace ke zlepšení funkce nebo vzhledu 

dutiny ústní.

Zubní instrumentář Asistuje zubnímu lékaři. Připravuje a podává mu nástroje, injekce, 

materiály na plomby, pomáhá při nasazování korunek, můstků, 

implantátů.  Pomáhá při tvorbě zubních otisků, rentgenových snímků 

apod. Vyřizuje objednávání pacientů a vede jejich dokumentaci. 

Zubní technik Modeluje úplné nebo částečné zubní náhrady a opravuje je.

Zvukař Navrhuje ozvučení scén (divadelní, televizní, filmové, atd.), připravuje a 

realizuje zvukové efekty. Obsluhuje zařízení pro záznam, synchronizaci, 

míchání nebo přehrávání zvukových záznamů (hudba, hlasy, zvukové 

efekty, atd.), pořizuje zvukové záznamy.
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