
Vstupní dotazník 
k profesnímu šetření pro volbu povolání programem COMDI 

(před vyplněním si prosím prostudujte vysvětlivky na dalším listu) 
 
Úřad práce/Firma.………………………………………………………………………... 
Jméno a příjmení účastníka …………………………………………………………… 
Datum narození …………………………….…….. PSČ bydliště…………………..... 
 

1. Nejvyšší ukončené vzdělání (uveďte nejvyšší stupeň/stupně Vašeho ukončeného vzdělání):      *viz příloha č.1 

Kód Úroveň vzdělání (zakroužkujte) Skupina kmenových oborů vzdělání Zaměření – konkrétní obor 
 ZŠ   VL   J   M   G   KON   VOŠ   VŠ   
 ZŠ   VL   J   M   G   KON   VOŠ   VŠ   

 

2. Absolvované kurzy a další školení: *viz příloha č.3  

Obor kurzu, školení Zaměření - profese Délka kurzu, školení 
   
   

-  Mám řidičský průkaz – pokud ANO, zakroužkujte skupiny:  
 

3. Přání a představy do budoucna - vyplňte pouze možnosti odpovídající vašim představám a plánům: 
 
a) Mám zájem o Rekvalifikační nebo jiný kurz – pokud ANO, uveďte obor a konkrétní zaměření.  

Obor kurzu *viz příloha č.3 Zaměření - profese 
  

  

b) Mám zájem přímo o zaměstnání. 

   pouze ve svém oboru                i o nekvalifikovanou práci 

   o jinou/jakoukoliv práci odpovídající mému stupni kvalifikace       i o příležitostné práce - brigády 

   o práci na nižším stupni kvalifikace                                                    nemám zájem, chci být dále veden 
          na ÚP  

 

c) Mám zájem dále se vzdělávat - pokud ANO, uveďte prosím úroveň a obor.        *viz příloha č.1 
Kód Úroveň vzdělání (zakroužkujte) Skupina kmenových oborů vzdělání Zaměření – konkrétní obor 

 VL    J    M    G    KON    VOŠ    VŠ   
 

4. Zdravotní stav  -  mám zdravotní problémy? (zakroužkujte):   ANO            NE 
Pokud ANO, vypište problémy (křížkem označte stupeň závažnosti)              *viz příloha č.2 
Kód Zdravotní problém 2 3 4 Poznámka 
      
      
      
      
 

5. Mám pracovní omezení? (zakroužkujte): ANO            NE 
Pokud ANO, vypište jaké (křížkem označte stupeň závažnosti)               *viz příloha č.2 
Kód Pracovní omezení 2 3 4 Poznámka 
      
      
      
      
 
Účastník potvrzuje správnost údajů, prohlašuje, že profesního šetření se zúčastňuje dobrovolně a souhlasí se 
zpracováním získaných dat a osobních údajů Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o., které splňuje ustanovení § 4 
odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 
 
V ………………………………………. dne ……………………………..  ………………………………………… 
                                                                                                                                    Podpis účastníka        

A        B        C        D        E        T 

B 

Razítko diagnostického střediska 



Vstupní dotazník je formulář, který slouží k získání základních údajů o Vaší osobě. Tyto údaje jsou nezbytné pro 
profesní šetření. Pokud si nejste jisti, kolonky nevyplňujte a nechte si poradit od pověřeného pracovníka. 
 
Vysvětlivky pro Vstupní dotazník k profesnímu šetření pro volbu povolání     
 
1. Nejvyšší ukončené vzdělání: (uveďte prosím nejvyšší stupeň/stupně Vašeho ukončeného vzdělání) 
- pokud je Vaše vzdělání ukončeno základní školou, zakroužkujte ZŠ v kolonce „Úroveň vzdělání“, 
- v případě že je Vaše vzdělání ukončeno vyšším stupněm, vyplňte údaje do tabulky podle příkladu. Vyplňte nejvyšší stupeň vašeho 
vzdělání. Pokud máte stejný nejvyšší stupeň vzdělání ve více oborech, uveďte prosím všechny.  
Seznam skupin oborů vzdělání nejdete v Příloze č. 1 – Seznam skupin kmenových oborů vzdělání. Pokud znáte název konkrétní 
profese, uveďte ji v kolonce Zaměření – konkrétní obor. Do kolonky „Kód“ můžete připsat i kódové označení skupiny oborů. 
Příklad: 
Kód Úroveň vzdělání (zakroužkujte) Skupina kmenových oborů vzdělání Zaměření – konkrétní obor 

- ZŠ   VL   J   M   G   KON   VOŠ   VŠ - - 
(36) ZŠ   VL   J   M   G   KON   VOŠ   VŠ Stavebnictví zedník 

 

Úroveň vzdělání – přehled zkratek Vysvětlení dle kategorií dosaženého vzdělání systému KKOV 
ZŠ Základní škola C=základní vzdělání 
VL Výuční list E=nižší střední / H=střední odborné vzdělání s vyučením 
J    Jiné střední vzdělání D=nižší střední vzdělání (praktická škola)/ 

J=střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu 
M Maturita M=úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 
G Gymnázium K=úplné střední všeobecné vzdělání 
KON Konzervatoř M=úplné střední odborné vzdělání s maturitou / N=vyšší odborné vzdělání 
VOŠ Vyšší odborná škola N=vyšší odborné vzdělání 
VŠ Vysokoškolské vzdělání R=bakalářské vzdělání / T=magisterské vzdělání / V=doktorské vzdělání (do kolonky 

Zaměření – konkrétní obor zapište i typ programu studia Bc./Mgr./Ing./Dr.) 

 
2. Absolvované kurzy a další školení: zde vyplňte prosím všechny další kurzy a školení, které jste po škole absolvovali. 
Seznam oborů, do kterých mohou kurzy patřit, najdete v Příloze č. 3 – Seznam odborných kurzů a výcviků. Do délky kurzu 
vypište počet absolvovaných hodin, které jsou uvedeny na certifikátu z kurzu. Případně napište přibližný rozsah kurzu. 
Příklad: 

Obor kurzu, školení Zaměření – profese Délka kurzu, školení 
Sociální péče a služby, Osobní a provozní služby, Péče o tělo Pracovník sociální péče 180 hodin (cca 2 měsíce) 

- Mám řidičský průkaz: V rámečku v dotazníku zakroužkujte skupiny řidičského oprávnění, které vlastníte (A, B, C, D, E, T). 

 
3. Přání a plány do budoucna: zde uveďte, jaké jsou vaše další plány do budoucna. Vyplňte pouze ty z možností a), b) 
nebo c), které odpovídají vašim představám. 
a) Mám zájem o Rekvalifikační nebo jiný kurz: pokud máte zájem o některý kurz, vyplňte jeho obor do tabulky, pokud víte i 
konkrétní zaměření, vyplňte jej do kolonky „Zaměření – profese“.  
Seznam oborů najdete v Příloze č. 3 – Seznam odborných kurzů a výcviků. 
b) Mám zájem pouze o zaměstnání: V případě, že máte zájem přímo o zaměstnání, zaškrtněte druh zaměstnání, pokud máte 
zájem zůstat dále v evidenci ÚP, zaškrtněte poslední možnost – „nemám zájem, chci být dále veden na ÚP. 
c) Mám zájem dále se vzdělávat: pokud máte zájem o další vzdělání, vyplňte prosím o jakou úroveň vzdělání a o jaký obor 
vzdělání máte zájem, pokud víte i konkrétní zaměření oboru, vyplňte ji do kolonky Zaměření – konkrétní obor.  
Seznam skupin vzdělávacích oborů nejdete v Příloze č. 1 – Seznam skupin kmenových oborů vzdělání. 

  
4. Zdravotní stav  -  mám zdravotní problémy? 
- pokud zakroužkujete ANO, do tabulky vypište slovy zdravotní problémy v pořadí dle závažnosti (viz. Příloha 2). 
Do kolonky „Kód“ můžete připsat i kódové označení zdravotního problému (viz Příloha 2 – Mám tyto zdravotní problémy…). 
Pod čísly 2, 3, 4 v tabulce označte křížkem ( X ) stupeň závažnosti dle klíče: 
2 – mírné zdravotní problémy s malými projevy,         3 -  vážnější problémy,                4 -  vážné problémy a omezení 

 Příklad: 
Kód Pracovní omezení 2 3 4 Poznámka 
(7) vada řeči X   Rotacismus 

 
5. Mám pracovní omezení? 
- pokud zakroužkujete ANO, do tabulky vypište slovy pracovní omezení v pořadí dle závažnosti (viz. Příloha 2) 
Do kolonky „Kód“ můžete připsat i kódové označení pracovního omezení (viz Příloha 2 – Mám tyto…tato pracovní omezení). 
Pod čísly 2, 3, 4 v tabulce označte křížkem ( X ) stupeň závažnosti dle klíče: 
2 – lehké omezení, 3 -  výrazné omezení pro pracovní činnost,             4 -  znemožňuje vykonávat pracovní činnost 

Příklad: 
Kód Zdravotní problém 2 3 4 Poznámka 
(21) práce na slunci   X bere trvale antibiotika 

 

B 



 
Příloha 1 – Vstupní dotazník B 

Seznam skupin kmenových oborů vzdělání (Dle katalogu vydaného VÚ MŠMT ČR):  - řazeno dle abecedy - 
Kód Skupina kmenových oborů vzdělání Kód Skupina kmenových oborů vzdělání 

35 Architektura 77 Obory z oblasti psychologie 
15 Biologické obory 69 Osobní a provozní služby 
37 Doprava a spoje 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 
16 Ekologie a ochrana životního prostředí 64 Podnikání v oborech, odvětví 
62 Ekonomie 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 
63 Ekonomika a administrativa 29 Potravinářství a potravinářská chemie 
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 
52 Farmaceutické vědy 72 Publicistika, knihovnictví a informatika 
73 Filologické vědy 67 Sociální vědy 
61 Filozofie, teologie 39 Speciální a interdisciplinární obory 
17 Fyzikální obory 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 23 Strojírenství a strojírenská výroba 
13 Geografické obory 28 Technická chemie a chemie silikátů 
12 Geologické obory 74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport 
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 81 Teorie a dějiny umění 
14 Chemické obory 91 Teorie vojenského umění 
18 Informatické obory 31 Textilní výroba a oděvnictví 
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 82 Umění a užité umění 
51 Lékařské vědy 43 Veterinářství a veterinární prevence 
11 Matematické obory 95 Vojenské zdravotnictví 
79 Obecná příprava (gymnázium) 53 Zdravotnictví 
78 Obecně odborná příprava (rodinná příprava nebo lyceum) 41 Zemědělství a lesnictví 
66 Obchod 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 
71 Obory z oblasti historie   

Příloha 2 – Vstupní dotazník B 
Mám tyto zdravotní problémy a z nich vyplývající tato pracovní omezení:   - řazeno dle abecedy - 
Kód Zdravotní problémy Kód Pracovní omezení 

19 Astma, jiná plicní onemocnění 1 Bez potíží 
1 Bez potíží 7 Bez kontaktu s lidmi 
23 Civilizační choroby např. cukrovka 4 Časté služební cesty 
28 Duševní onemocnění 30 Duševně namáhavá práce 
8 Horní cesty dýchací včetně alergie 31 Fyzicky namáhavá práce 
33 Kosmetické vady 8 Monotónní práce 
34 Migrény 21 Práce na slunci 
18 Močové ústrojí a ledviny 28 Práce náročná na jemnou motoriku – obratnost prstů 
24 Nádorové onemocnění 29 Práce náročná na komunikativní dovednosti a řeč 
26 Nervová onemocnění 27 Práce náročná na koncentraci pozornosti 
19 Onemocnění jater 26 Práce náročná na zrak 
15 Onemocnění kloubů 25 Práce při umělém osvětlení 
10 Onemocnění kůže včetně alergie kůže 5 Práce s častými přesčasy 
14 Onemocnění páteře 23 Práce s působením chemických látek 
13 Ploché nohy 24 Práce s krví 
12 Pohybové ústrojí dolních končetin 15 Práce u strojů a pohyblivého zařízení 
11 Pohybové ústrojí horních končetin 2 Směnnost práce 
27 Poruchy funkcí mozku 11 Střídání volných prostor, budov 
22 Poruchy krvetvorby 3 Trvale noční práce 
30 Poruchy paměti 18 V hlučném prostředí 
16 Poruchy svalové činnosti 19 V horku 
6 Sluchové – nedoslýchavost /hluchota/ 20 V chladu 
32 Snížená imunitní odolnost 34 V nucené pracovní poloze, např. v předklonu 
17 Srdce a cévy 10 V podzemí 
7 Vady řeči 9 V pracovním tempu vázaném strojem 
31 Vážnější operace, úrazy 17 V prašném prostředí 
25 Záchvatovitá onemocnění 22 V prostředí s nepříjemným pachem 
29 Závratě, porucha rovnováhy 13 V přírodě 
20 Zažívací ústrojí 33 V sedě 
5 Zrakové -  jiné 6 Ve skupině lidí 
4 Zrakové – barvocit 32 Ve stoje 
3 Zrakové – dalekozrakost 12 Ve velkých halách  
2 Zrakové – krátkozrakost 16 Ve vlhkém prostředí 
21 Žlázy s vnitřní sekrecí 14 Ve výšce 

Příloha 3 – Vstupní dotazník B 
Seznam odborných kurzů a výcviků:        - řazeno dle abecedy - 
Obor kurzu Obor kurzu 
Bezpečnost, Požární ochrana, Vázání a zavěšování břemen Právo, Reality, Podnikání 
Doprava a doručovací služby, Logistika a skladování Přírodní vědy, Fyzika, Chemie, Matematika, Statistika, Zeměpis a další 
Ekonomika, Účetnictví, Administrativa, Marketing a management Sociální péče a služby, Osobní a provozní služby, Péče o tělo 
Elektromechanika a elektronika, Opravářství Společenské vědy, Humanitní vědy, Informační studia, Žurnalistika 
IT, Správa, opravy a využití počítačů Stavebnictví, Architektura 
Ochrana životního prostředí Strojírenství, Automobilový průmysl, Energetika, Těžební průmysl 
Osobní a osobnostní rozvoj Textilní výroba a oděvnictví, Chemický průmysl 
Pedagogika a cizí jazyky, Volnočasové aktivity Umění a design, Umělecká řemesla, Práce se dřevem 
Pohostinství, Gastronomie, Turistický ruch, Obchod a prodavačství Zdravotnictví a farmacie, Sociální péče 
Potravinářství a zpracovatelský průmysl Zemědělství, Lesnictví, Veterinářství 
 


