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1 Úvodem
Vážený účastníku pracovní diagnostiky.
Metodická příručka č. 8 je průvodcem výsledky pracovní diagnostiky, kterou jste
absolvoval. Úkolem pracovní diagnostiky bylo zjistit, jakým směrem je Vaše osobnost
orientovaná pro možnou volbu povolání, kariérový růst, uplatnitelnost na trhu práce a následnou
pracovní úspěšnost v produktivním životě. Pracovní diagnostika bere v úvahu Vaše dosažené
vzdělání, Vaši odbornost úplnou nebo ve školském systému započatou, nebo jinou kvalifikaci
získanou např. doplňujícími krátkodobými kurzy. Důležité jsou i Vaše zájmy o profese nebo o
pracovní činnosti. Pro zjištění vašich předností a předpokladů je důležité znát i hloubku Vašich
současných vědomostí a do jaké míry máte rozvinuté specifické pracovní schopnosti. Pro
zařazení do pracovního procesu jsou důležité i Vaše osobní vlastnosti, které se projevují ve
spolupráci s jinými lidmi. Pro správné určení Vašeho možného směru životní dráhy je rovněž
zapotřebí znát Vaši duševní a fyzickou zdatnost, Váš zdravotní stav.
Po absolvování profesního šetření, zpracování Vámi poskytnutých údajů, dostáváte
Výsledky pracovní diagnostiky, které v tištěné podobě obsahují určité hodnoty. Hodnoty jsou
vyjádřeny graficky a jsou slovně popsány. Pro lepší orientaci v těchto výsledcích Vám
předkládáme tuto metodickou příručku s názvem „Průvodce výsledky pracovní diagnostiky“.
V příručce jsou názvy totožné s názvy na tiskopisu „Výsledků…“.

2 Orientace ve výsledcích
2.1 Zájmy klienta (%) - Z1 až Z6
V prvním grafu dokumentu jsou vyobrazeny Vaše profesní zájmy a vypsáno 6 profesí.
Svým způsobem jsou Vaše profesní zájmy velmi důležité a jsou „vnitřním motorem“ pro
dosažení úspěchu. Sám(a) se můžete přesvědčit, zda vámi typované profese odpovídají Vašim
představám, nebo zda Vaše představy byly jiné. Přibližně jste vybíral(a) ze 120 možností
nabízených profesí. Některé profese jste upřednostňoval(a) proti ostatním. Výsledkem je
znázornění 6-ti profesí, kterým byly Vámi přiděleny nejvyšší hodnoty. Pokud by více profesí
mělo stejné hodnoty, byly vybrány ty profese, ke kterým jste přiřazoval(a) více pracovních
činností typických pro volené profese, na které jsme se Vás rovněž dotazovali.
Orientace ve výsledcích zájmů
Nejdříve si porovnáváme, o jaké profese jste žádal(a) ve vstupním dotazníku, který byl
s Vámi vyplňován a jaké profese jste volil(a) v testovém dotazníku.
a) Pokud se shodujete v profesní orientaci, tj. jak ve vstupním dotazníku tak ve volených
profesích v testovém dotazníku stejného názvu nebo podobného zaměření, je zřejmé, že jste
již motivován(a) pro určitou oblast nebo konkrétní profesi. Pokud se ale neshodujete, je
zapotřebí se zamyslet, zda již Vy máte konkrétní představy o své profesní budoucnosti.
b) Může se stát, že je shoda v obou dotaznících, přesto mohou nastat problémy, kdy nebudeme
moci žádanou profesi vykonávat např. z důvodů:
- zdravotních
- přesycenosti trhu práce
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- nemožnosti zaškolení
- neodpovídající úrovně dosaženého vzdělání.
V tomto případě si raději počkáme, co nám vyhodnocovací program nabídne.
c) V grafickém znázornění Vašich zájmů o profese bereme v úvahu jen ty, které jsou alespoň
50 % a výše.

2.2 Oblasti odborného zaměření
Druhé grafické znázornění v dokumentu znázorňuje pracovní činnosti v 11 – ti oblastech
typických pro dělnická povolání. Činnosti přímo nebo nepřímo souvisejí s pracovní náplní
volených profesí. Pomocí tohoto grafu se chceme ujistit, zda máte představu o tom, jaké
pracovní činnosti souvisí s určitými profesemi a jaký pracovní obor je jim nadřazený. Jedná se o
zaměření v oborech:
1. stavební výroba,
2. dřevozpracující výroba,
3. strojírenská výroba a elektro - výroba,
4. potravinářská výroba,
5. textilní, gumárenská a kožedělná výroba,
6. umělecká a řemeslná výroba,
7. lesní a zemědělská výroba,
8. obchod a služby,
9. sociální péče, zdravotnictví a zdravotnická výroba,
10. společná povolání dělnická (vyskytující se ve většině provozech, např. uklízeč),
11. společná povolání administrativní (ve všech provozech, např. sekretářka).
Výsledné grafy znázorňují Váš zájem o pracovní oblasti. Pokud je zájem o oblast 50 %
a vyšší, můžeme říci, že jste pro tento typ činnosti profesně orientován(a).
Orientace ve výsledcích odborného zaměření
Příklady výsledků:
a) V nadpoloviční většině dosahují grafy 50 % a výše. S Vámi se bude pravděpodobně dobře
spolupracovat, je vidět, že máte chuť do práce a touhu se profesně uplatnit.
b) Všechny grafy, nebo většina, se nachází pod hranicí 50 %, jen ojediněle nad 50 %. Dá se
předpokládat, že jste svými zájmy úzce motivován(a) a že inklinujete jen k některým
profesím, které se dají vyčíst z předcházejícího grafu. Pokud Vám v závěrečném grafu
nevyjdou výsledky ve Vámi žádaném směru, bude asi obtížnější Vás přesvědčit a
nasměrovat na jinou profesní dráhu.
c) Pokud preferujete především graf č.11 – Společná povolání II. a přitom máte ukončené
pouze základní vzdělání, značí to, že Vaše zájmy směřují do oblasti technickoadministrativních profesí. Zpravidla tyto profese jsou vhodné především pro účastníky
s ukončeným úplným středním vzděláním (maturitou). Pokud máte o tento typ oboru a
profesí opravdový zájem, doporučujeme Vám doplnit si různými formami studia úplné
střední vzdělání s maturitou, a pak naplňovat své životní cíle.
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d) Všechny grafy se pohybují pod úrovní 50 %. To značí, že prakticky nemáte zájem o žádnou
profesní oblast. Možná, že Vám chybí pracovní motivace, nebo vaše životní plány směřují
do jiných oblastí, než Vám můžeme nabídnout. Je proto zapotřebí se zamyslet na co mám,
co chci dělat a jak chci být sobě a společnosti prospěšný.
Seznam nabízených profesí přiřazených k oborům viz příloha č. 2.

2.3 Profesní předpoklady pro zaměření
a) Další grafické znázornění představuje deset hodnot, které Vás charakterizují z hlediska
profesní zaměřenosti, uplatnitelnosti a možné orientace. Nazýváme je předpoklady
v profesním zaměření. Předpoklady pro profesní zaměření jsou vyjádřeny v těchto
výstupech:
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zaměření
Praktický
Technický
Manuelně zručný
Fyzicky výkonný
Duševně výkonný
Tvůrčí a umělecký
Společensky komunikativní
Sociální
Přírodovědný
Poskytující služby

b) Výstupy v grafické a textové podobě mají maximální hodnotu 100 %. Dělicí čára
v grafu vyjadřuje průměrnou hodnotu 50 %. Dělicí čára je pro naši orientaci.
Orientace v profesních předpokladech pro zaměření.
1. Praktický – charakterizuje člověka věcně zaměřeného, který se nenechá vyvést z míry, má
realistický a střízlivý přístup k životu, zajímají ho především fakta, člověk, který touží po
činorodosti. Projevuje se potřebou fyzické a manuelní práce, vyznačuje se zručností, nebo
rád dělá pracovní činnosti ve velkém. Někde stačí jisté oko a šikovné ruce, jinde se
neobejde bez teoretického zázemí.
Příklady oborů - řemeslná výroba a služby, stavebnictví, dřevozpracující výroba atd.
Příklady profesí - malíř a natěrač, opravářka punčoch, zedník, kuchař, truhlář, zámečník
2. Technický - člověk, který se dobře orientuje v technické dokumentaci a dovede dle
předlohy skládat, sestavovat a rozkládat, chápat posloupnosti a funkčnost. Typ člověka,
který rád pracuje se stroji, zkoumá jejich funkčnost a technické parametry, sám zhotovuje
pomůcky pro svou potřebu, obklopuje se pracovním nářadím, stroji a přístroji.
Příklady oborů - strojírenství a elektrotechnika, polygrafická výroba, doprava atd.
Příklady profesí - mechanik, údržbář, technik, strojní zámečník, laborant.
3. Manuelně zručný – se vyznačuje motorickými předpoklady, především jemnou motorikou,
schopný svou zručností dle návodu zhotovovat věci a věci dotvářet. Velmi dobře dokáže
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využívat pomocných nástrojů a kde chybí nástroj, nastupují ruce. Je v pracovních úkonech
rychlý s dobrým postřehem a reakcí.
Příklady oborů – řemeslná výroba a služby, sklářská výroba, kožedělná výroba atd.
Příklady profesí. – košíkář a pletař, hodinář, zahradník, sklář, tkadlec, obuvník.
4. Fyzicky výkonný – má rád fyzicky namáhavou práci, je rád, když je za ním vidět hodně
práce, nebojí se fyzické a dlouhodobé zátěže, často je fyzicky zdatný, rád pracuje na výkon
a úkolem, nemá rád složité pracovní postupy, má jednoduchý způsob myšlení, může
vykonávat monotónní práci, v jednání je přímý.
Příklady oborů - báňský a geologický průzkum, hutní výroba, stavebnictví, zemědělství.
Příklady profesí – horník, hutník, lesní dělník, zemědělec, montér, stavební dělník.
5. Duševně výkonný - člověk, který rád přemýšlí nad svou prací, dokáže dlouhodobě
koncentrovat úmyslnou pozornost, je schopen organizovat svou práci a ovlivňovat práci
jiných. Rozhodovat a přebírat odpovědnost za svěřené úkoly, nepotřebuje vedení, pracuje
samostatně, je schopen analyzovat a syntetizovat pracovní postupy, řídit jiné.
Příklady oborů - kultura, doprava, telekomunikace a pošty, společná povolání II, atd.
Příklady profesí – asistent vychovatele, poštovní doručovatel, skladník, expedient.
6. Tvůrčí a umělecký - zahrnuje činnosti, kde je předpokladem určitý talent. Jedinec se
nevyjadřuje pomocí slov, ale jiným uměleckým způsobem. Má smysl pro krásu,
estetiku, konstruktivnost. Má schopnosti nejenom reprodukovat, ale i tvořit nové.
Projevuje se vybraným způsobem jednání a vystupování, je emocionálně založený.
Příklady oborů – umění a umělecká realizace, textilní, oděvní a potravinářská výroba.
Příklady profesí – grafik, aranžér, knihař, krejčí, cukrář, pekař, kuchař, kadeřník.
7. Společensky komunikativní – se projevuje v sociálním prostředí v komunikaci s lidmi,
kdy dokáže nabídnout své služby, přesvědčit o svých záměrech, prosadit svůj názor. Je
vhodný pro kolektivní práci, je samostatný v jednáních. Rád vystupuje na veřejnosti a
rychle se orientuje v sociálním prostředí. Bez obtíží navazuje kontakty.
Příklady oborů – obchodní provoz, cestovní ruch, společná povolání I a II atd.
Příklady profesí – prodavač, číšník, manipulační dělník, vrátný, průvodčí, telefonista.
8. Sociální - hlavní zájmy spočívají v pomoci či nápomoci jiným a rozvoji vztahů s lidmi
Jedinci mají pečovatelskou povahu, se snahou pomoci druhým. Většinou jsou silnými
osobnostmi, které příliš nepodléhají emocím. Projevují se autoritativním způsobem jednání
bez známky agrese, povýšenosti a netaktnosti.
Příklady oborů – výchova a vzdělání, zdravotnictví a sociální péče, služby atd.
Příklady profesí - pečovatel, zdravotní sestra, vychovatel, kulturní pracovník
9. Přírodovědný - člověk, který se zajímá o přírodu a život v ní. Jeho orientace může být
zaměřena na rostliny, nebo na živočichy. Může být zaměřen na pěstování a chov, nebo na
ochranu přírody. Jeho častým společníkem bude příroda. Má rád nezávislost, dovede se
přizpůsobovat neobvyklým situacím a prostředí, rád pracuje v otevřeném prostoru.
Příklady oborů – lesní a vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, zemědělství.
Příklady profesí - lesník, rybář, chovatel zvířat, agronom, ekolog, zemědělský dělník.
10. Poskytující služby - hlavním předpokladem je smysl vyhovět zákazníkům, smysl pro
sjednávání obchodů s potřebnou dávkou citu, empatie a asertivního jednání, umět nabídnout
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své služby a prodat svou práci. Důležité je mít schopnosti využít příležitosti, být rozhodný.
Orientace vyžaduje plné pracovní nasazení bez ohledu na čas.
Příklady oborů – obchodní provoz, cestovní ruch, řemeslná výroba a služby, doprava atd.
Příklady profesí – prodavač, servisní dělník, masér, pedikér, kominík, fotograf.
Profesní zaměření nemusí být směrodatné pro určitý obor a profesi. Při hodnocení
dochází k dalšímu srovnávání osobnostních ukazatelů. Profesní předpoklady jsou jen jednou z
pomůcek při hledání Vaší profesní orientace.
Posledním výstupem v grafické a textové podobě jsou doporučené obory a profese.

2.4 Centrem doporučené obory a profese
a) Cílem profesní diagnostiky modulu B je s určitou pravděpodobností Vám sdělit Vaše
možné profesní uplatnění na trhu práce i s předpokladem dalšího kariérového růstu, a
s dostatečnou mírou úspěšnosti. Poslední výstup nám přesně modeluje Váš profesní
profil v šesti možných profesních uplatněních
b) Ve výstupu je uvedeno číslo oboru, název oboru, vhodná profese a procentuelní
vyjádření možné Vaší úspěšnosti v době šetření. Pro profesní úspěšnost je brána hranice
50 %. Pod touto hranicí nejsou profese zpravidla zobrazovány.
Orientace ve výsledcích doporučených oborů a profesí
Pro lepší srozumitelnost předkládáme seznam doporučených oborů, ve kterých se
uplatňují dělnické profese modulu B, viz příloha č. 1. Proto zde chybí obory, ve kterých se
prakticky dělnické profese nevyskytují. Uplatnění dle Katalogu prací je prakticky možné pouze
ve 35 oborech. Rovněž výčet profesí uplatnitelných na trhu práce je omezený, některé dělnické
profese zcela zanikly, některé jsou v útlumu, některých je na trhu práce nadbytek. Vám
nabízené profese a obory zohledňují především možnou uplatnitelnost na trhu práce ve Vašem
regionu, zohledňují Váš případný zájem, Vaše schopnosti, Vaše profesní a osobnostní
předpoklady.
Je zapotřebí zvážit, zda v profesní diagnostice nabízené obory a profese odpovídají
Vašim představám a pokud ne, zda Váš předcházející profesní odhad je správný. Musíte si
uvědomit, že pokud žádáte o pomoc, musíte vzít v úvahu i variantu, že ne všechna Vaše přání se
mohou ztotožnit se skutečnými možnostmi pro Vaši uplatnitelnost.
Výsledkem profesního šetření by mělo být dosažení vzájemné shody pro další
spolupráci, někdy i za cenu kompromisu. Především vybrat z doporučených takovou profesi, ve
které se budete moci momentálně realizovat, a která bude nejblíže Vašim zájmům a
představám.
Do výsledného protokolu se dále zaznamenává dohodnutá profese, popř. návrh na jiné
řešení. Dále posouzení, zda nejsou z Vaší strany zdravotní překážky pro výkon typovaného
povolání. Protokol vyžaduje Váš podpis a podpis Vašeho poradce stvrzující všechna vzájemná
ujednání.
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Příloha č. 1.

Přehled oborů pro uplatnění dělnických povolání
Identifikátor Č.O. Obor
1
1 Bankovnictví, pojišťovnictví a další finanční služby
2
2 Bezpečnost práce, ochrana majetku a osob
3
4 Doprava a logistika
4
5 Dřevařská výroba
5
6 Ekonomika, administrativa, personalistika, správa
6
7 Elektronické komunikace
7
8 Elektrotechnika
8
9 Energetika
9
10 Hornická činnost a činnosti prováděné hornickým
způsobem
10
11 Hutnictví a slévárenství a kovárenství
11
12 Chemie
12
14 Informační technologie
13
15 Kožedělná výroba
14
16 Lesní hospodářství
15
18 Nábytkářství
16
19 Obchod, marketing a reklama
17
21 Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch
18
22 Polygrafie
19
23 Poštovní a doručovatelské služby
20
24 Potravinářství a krmivářství
21
28 Sklářská, keramická výroba
22
29 Služby provozní a osobní
23
30 Sociální oblast
24
32 Státní správa
25
33 Stavebnictví
26
34 Strojírenství
27
35 Textilní a oděvní výroba
28
36 Umělecká řemesla
29
37 Umění a kultura
30
40 Vodní hospodářství
31
42 Výroba a zpracování papíru
32
43 Zdravotnictví a farmacie
33
44 Zemědělství a veterinární péče
34
45 Zeměměřictví
35
47 Nezařazená povolání
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Příloha č. 2.

Přehled nabízených profesí v zájmovém dotazníku dle oborů.
Bankovnictví, pojišťovnictví a
finanční služby
Likvidátor škod z pojištění vozidel

další

Doprava a logistika
Kormidelník
Loďmistr
Lodní strojník
Lodník
Obsluha železniční dopravní cesty
Obsluha železniční nákladní dopravy
Obsluha železniční osobní dopravy
Pomocný lodník
Pracovník v dopravní infrastruktuře
Převozník
Řidič
Řidič jeřábník
Řidič lanových drah
Řidič motorových vozíků
Řidič nákladní dopravy
Řidič osobní dopravy
Řidič osobních a malých dodávkových
automobilů
Řidič pracovních strojů a mechanismů
Řidič tramvají
Silničář
Dělník v železniční infrastruktuře
Kurýr
Traťový dělník
Traťový dělník - obchůzkář
Hradlař - hláskař
Obsluha lyžařského vleku
Pomocný pracovník v dopravě
Ekonomika, administrativa,
personalistika, správa
Pracovník podatelny
Spisový manipulant
Technickoadministrativní pracovník

Bezpečnost práce, ochrana majetku a osob
Plavčík
Pracovník bezpečnostní služby
Technik bezpečnostních systémů
Technik mechanických zábran
Strážný
Dřevařská výroba
Bednař a obalář
Dřevomodelář
Mechanik hudebních nástrojů
Montážník nábytku do interiérů a exteriérů
Obsluha dřevařských strojů a zařízení
Stavební truhlář
Truhlář nábytkář
Výrobce dřevěných předmětů
Dělník v dřevozpracujícím průmyslu
Dělník dřevařských polotovarů

Elektronické komunikace
Mechanik zařízení elektronických komunikací
Montér elektronických komunikačních sítí
Montér optických kabelů
Montér slaboproudých metalických sítí
Pomocný pracovník elektronických komunikací

Elektrotechnika
Energetika
Autoelektrikář
Elektromechanik pro silnoproud
Elektrikář mechanik
Obsluha energetických zařízení
Elektromechanik elektrotechnických zařízení Obsluha plynárenských zařízení
Elektromechanik pro montáž nábytku
Elektromechanik pro silnoproud
Elektromechanik pro slaboproud
Elektromontér výtahů
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Mechanik číslicově řízených strojů
Mechanik elektronických zařízení
Mechanik zabezpečovací techniky
Montér elektrických instalací
Provozní elektrikář silnoproudých zařízení
Provozní elektrikář slaboproudých zařízení
Montážní a pomocný pracovní
v
elektrotechnice
Hornická činnost a činnosti prováděné
hornickým způsobem
Báňský úpravář uhlí
Elektromechanik pro silnoproud
Elektromechanik pro slaboproud
Horník v dole
Obsluha strojů a zařízení v dole
Obsluha strojů v povrchové těžbě
Obsluha úpravny kamene
Provozní těžař ropy a plynu
Provozní zámečník a montér
Střelmistr
Vrtač v dole
Záchranář báňské záchranné služby
Pomocný pracovník v těžbě a úpravě surovin

Hutnictví a slévárenství a kovárenství
Hutník
Hutník tažeč kovů
Hutník valcíř kovů
Koksař
Kovář
Expedient metalurgických výrobků
Lisař
Modelář ve slévárenství
Práškový metalurg
Slévač
Tavič
Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství

Chemie
Chemik
Chemik laborant
Chemik pro obsluhu zařízení
Svářeč plastů
Pomocný pracovník v chemii

Informační technologie
S -- Stavební výroba
D ---Dřevo zpracování
E ---Elektro-strojírenská v.
P --- Potravinářská v.
T ---Textilní a kožedělná v.
U ---Umělecko řemeslná v.
L--- Lesní a zemědělská v.
O ---Obchod a služby
Z ---Zdravotní a sociální péče
B ---Společná povolání I
A ---Společná povolání II.

Chemie
Chemik
Chemik laborant
Chemik pro obsluhu zařízení
Svářeč plastů
Pomocný pracovník v chemii

Informační technologie
Technik PC a periférií

Kožedělná výroba
Brašnář
Kožešník
Rukavičkář
Sedlář
Výrobce kožedělného zboží
Výrobce obuvi
Výrobce usní a kožešin
Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu

Lesní hospodářství
Pěstební mechanizátor
Těžební mechanizátor
Lesní dělník
Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti
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Nábytkářství
Čalouník
Dekoratér
Montážník nábytku do interiérů a exteriérů
Specialista maloobchodu
Truhlář nábytkář
Umělecký čalouník a dekoratér
Výrobce matrací
Výrobce oděvů a kusových výrobků
Výrobce polotovarů a prefabrikátů z
pěnových materiálů
Dělník v nábytkářském průmyslu

Obchod, marketing a reklama
Aranžér
Manekýn
Pokladní
Prodavač
Referent internetového obchodu
Skladník
Specialista maloobchodu

Pohostinství, gastronomie, cestovní
Polygrafie
ruch
Číšník
Grafik pro média
Hosteska
Průmyslový knihař
Kuchař
Tiskař
Kuchař studené kuchyně
Uměleckých knihař
Kuchař teplé kuchyně
Knihařský dělník
Pomocný kuchař
Pomocný pracovník v polygrafii
Pomocný pracovník v pohostinství
Poštovní a doručovatelské služby
Operátor poštovního provozu
Poštovní doručovatel
Pracovník poštovní přepážky
Pracovník poštovní přepravy I
Manipulant poštovního provozu
Doručovatel neadresných zásilek
Manipulant poštovní přepravy
Pracovník vnitřní poštovní služby I

Potravinářství a krmivářství
Cukrář
Konzervář
Lahůdkář
Lihovarník a likérník
Mlékař
Mlynář
Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin
Pekař
Pivovarník a sladovník
Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na
porážkách
Pracovník výroby knedlíků
Pracovník výroby konzerv
Pracovník výroby mléčných produktů
Pracovník výroby perníků
Pracovník výroby těstovin
Řezník a uzenář
Sýrař
Výroba potravin a krmiv
Krmivářský dělník
Potravinářský a krmivářský dělník
Potravinářský dělník
Pomocný pracovník v potravinářství a
krmivářství

Sklářská, keramická výroba
Brusič skla
Brusič technického a šperkového kamene
Dekoratér keramiky
Keramik
Keramik modelář
Malíř skla
Rytec skla
Sklář
Strojník sklářských zařízení

Služby provozní a osobní
Asanační pracovník
Hospodyně
Hrobník
Instruktor Body and Mind
Instruktor skupinových kondičních a funkčních
cvičení
Kadeřník
Kominík
Manikérka, pedikérka
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Tavič skloviny
Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna
Výrobce bižuterie
Výrobce forem
Výrobce skleněných vánočních ozdob
Pomocný pracovník ve sklářské a bižuterní
výrobě

Obsluha čerpací stanice s PHL
Obsluha kremačního zařízení
Obsluha wellness centra
Plavčík
Potápěč
Správce objektu
Asistent kadeřníka
Dezinfektor ve službách
Úklidový pracovník
Topič
Výškový specialista

Sociální oblast
Státní správa
Pracovník pro pracovní výchovu v sociálních Asistent státní správy
službách
Pracovník přímé obslužné péče - pečovatel
Pečovatel
Stavebnictví
Strojírenství
Dlaždič
Autolakýrník
Instalatér
Automechanik
Kameník
Brusič kovů
Kamnář
Frézař
Kamnář
Hodinář
Kominík
Karosář
Lakýrník a natěrač
Klempíř
Lešenář
Lakýrník
Malíř
Mechanik kolejových vozidel
Malíř, lakýrník a natěrač
Mechanik opravář
Mechanik plynových zařízení
Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky
Mechanik vnějších potrubních rozvodů z Mechanik přístrojů a strojů
oceli
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik vnějších potrubních rozvodů z Mechanik výtahů
plastů
Nástrojář
Montér hydroizolací
Nožíř
Montér suchých staveb
Obráběč kovů
Montér tepelných izolací
Operátor NC strojů
Obkladač
Podkovář
Podlahář
Provozní zámečník a montér
Pokrývač
Puškař
Provozní zámečník a montér
Soustružník kovů
Sklenář
Stavební zámečník
Stavební montážník
Strojní zámečník
Stavební truhlář
Svářeč
Stavební zámečník
Váhař
Stavěč dekorací
Vrtař
Strojník obsluhy stavebních strojů
Zemědělský kovář
Studnař
Zušlechťovač kovů
Štukatér
Dělník ve strojírenské výrobě
Tapetář
Automontážník
Tesař
Pomocný pracovník ve strojírenství
Topenář
Tunelář
Zedník
Železobetonář
Dělník v keramické výrobě
Stavební dělník
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Textilní a oděvní výroba
Umělecká řemesla
Barvíř textilií
Cínař
Krejčí
Košíkář a pletař
Pletař
Kovotlačitel
Pracovník prádelen a čistíren
Krejčí scénických kostýmů a krojů
Přadlák
Modelář výstavních modelů
Šička interiérového vybavení
Pasíř
Švadlena
Pozlacovač
Tiskař textilií
Prodavač uměleckých předmětů
Tkadlec
Ruční krajkářka
Úpravář textilií
Ruční tkadlec
Výrobce netkaných textilií
Ruční vyšívačka
Výrobce oděvů a kusových výrobků
Tkadlec tapiserií
Výrobce pokrývek hlavy
Umělecký kameník
Výrobce textilií
Umělecký keramik
Dělník v textilní a oděvní výrobě
Umělecký kovář a zámečník
Dělník v oděvní výrobě
Umělecký leptař skla
Dělník v textilní výrobě
Umělecký malíř
Šička
Umělecký mozaikář
Pomocný a manipulační pracovník v textilní Umělecký pasíř
a oděvní výrobě
Umělecký pozlacovač
Umělecký rytec
Umělecký řezbář
Umělecký sklář
Umělecký sklenař
Umělecký štukatér a kašér
Umělecký truhlář
Zlatník a klenotník
Umění a kultura
Zřízenec v kulturních zařízeních
Pomocný pracovník v kultuře

Vodní hospodářství
Provozní montér vodovodů a kanalizací
Strojník vodárenských zařízení
Vodař
Vzorkař odpadních vod
Vzrokař pitné vody
Pomocný pracovník ve vodárenství
Pomocný pracovník ve vodohospodářství

Výroba a zpracování papíru
Obsluha baličky
Převíječ
Strojník papírenské převíječky
Zpracovatel papíru

Zdravotnictví a farmacie
Laboratorní pracovník
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
Sanitář
Zubní instrumentářka

Zemědělství a veterinární péče
Florista
Chovatel a jezdec koní
Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů
Chovatel zvířat
Kočí
Kočí v lesní těžbě
Krajinář
Květinář
Obsluha zařízení kafilérie
Opravář zemědělských strojů
Ošetřovatel koní
Ovocnář
Podkovář
Rybář

Zeměměřictví
Pomocný pracovník v zeměměřictví
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Sadovník
Střihač ovcí
Vinohradník a vinař
Zahradník
Zelinař
Zemědělec-farmář
Údržba veřejné zeleně
Vazačské práce
Zemědělský a zahradnický dělník
Pomocný pracovník v zemědělství
Nezařazená povolání
Pracovník pro recyklaci
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