KANCELÁ Ř administrativa, evidová ní,
dokumentace,
vyřizová ní, zařizová ní
Myslíte si, že jste typem pro kancelá řskou ú řednickou prá ci?
Počítá te s tím, že jedním z požadavků vaší prá ce bude
rychlé , bezchybné a stylisticky sprá vné psaní – samozřejmě na počítači?
Když něco sepíšete, ručíte si za sprá vný obsah?
Je na vá s spolehnutí?
Má te-li někomu něco vyřídit, dostane se vzkaz včas k adresá tovi?
Zvlá dá te svou prá ci a své ú koly v daných termínech bez zpoždění?
Má te své sešity a jiné písemnosti v pořá dku?
Doká žete v nich najít, co potřebujete?
Zvlá dá te jedná ní s lidmi? Má te slušné vystupová ní?
Je pro vá s bezproblé movou zá ležitostí něco někomu vyřídit,
někomu zatelefonovat, na něco se zeptat,
zjistit od někoho určité informace – i když je to cizí člověk?
Doká žete v sobě překousnout nepříjemné jedná ní někoho druhé ho,
aniž byste na něho „ vyletěli“ ?
Má te v plá nu jít na střední odbornou nebo na gymná zium,
případně potom na vysokou školu?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
„ADMINISTRATIVA, EVIDOVÁ NÍ, DOKUMENTACE,
VYŘIZOVÁ NÍ, ZAŘIZOVÁ NÍ“.
Uplatně ní, která by se pro vás mohly hodit:
- technicko administrativní pracovník - organizační pracovník - písařka - korespondentka - spisový manipulant - asistentka (sekretářka) - tajemník –
- správce, hospodářskosprávní referent - referent státní správy nebo samosprávy -

- referent zahraničních vztahů - referent péče o hmotný majetek - personalista - pracovník řízení jakosti - reklamační referent - zásobovač - správce aplikací, databází –
- operátor vý početní techniky - referent poštovního provozu -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
Co je př evažující náplní práce společ nou pro vš echny?

Využ ívánípoč ítač e jako základního pracovního prostředku – pro psanítextů , pro vkládánídat do rů zných
evidencí, pro přebíránía odesíláníelektronické počty, příp. pro využ ívánírů zných informač ních systémů dané
organizace.
*****
Stylisticky a gramaticky správné formulování dopisů a dalších textů a jejich rychlé a bezchybné psaní.
*****
Přímé i telefonické vyřizovánírů zných zálež itostí.
*****
Zakládání a evidovánídopisů , dokumentů , smluv a dalších spisů – jak v tištěné tak v počítačové podobě.

Co je v různých skupinách uplatnění odliš né
?

Pozice př evážně
„asistentské
ho“ charakteru

Pozice př evážně
charakteru „práce s daty“

- tehn.administrativní pracovník - organizační pracovník - písařka - korespondentka - spisový manipulant -asistentka (sekretářka) - tajemník –

- správce aplikací, databází –
- operátor IT -

Organizač ní úkoly
(dojednávánítermínů jednání
vedoucího případně jednání
rů zných správních rad a podobných
orgánů , příprava podkladů a
pohoštění pro úč astníky jednání,
zajišťování ubytování, jízdenek a
letenek při pracovních cestách,
obstarávání odborné literatury
apod.)
Administrativní úkoly
(opisování textů , psanína diktát,
psaní zápisů z jednání, vyřizování
pošty, evidovánía ukládáníspisů )

Pozice
„referentské
ho“ charakteru
Ve veř ejné správě :
- referent státní správ, samosprávy

V dalších firmách a organizacích:
- správce, hospodářskosprávní referent
- referent péče o hmotný majetek - referent zahraničních vztahů - personalista - pracovník řízení jakosti –
- reklamační referent –
- zásobovač - referent poštovního provozu Pé
č e o urč itésoubory
informací
(zakládánídatabázíč i
tabulek, vkládání nových dat
a změny v již vlož ených,
úpravy podoby databází a
tabulek, komunikace
s dodavateli dat i s jejich
už ivateli, poskytování
informací z databází,
vytváření tiskových sestav,
zabezpeč ování dat proti
ztrátě, zneuž ití a zavirování).

Kompletní úř ední zpracovávání
urč itéodbornéagendy*) a
vyř izování souvisejících
záležitostí.
(Vystavování dokumentů , zpracování
zpráv a přehledů , posuzovánía
vyřizování ž ádostí, nabídek, stíž ností a
dopisů , formulovánía psaní stanovisek
a odpovědí, kontrola dodrž ování
termínů , smluv, předpisů )
*) např . zásobování firmy, normalizace,
referát ve státní správě (např .
živnostenský , sociální, matrikový ,
vý stavby, životního prostř edí apod.)

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Psaní textů podle
př edlohy nebo
diktátu

Ukládání,
zaznamenávání,
evidování,
dokumentování

Vyř izování,
zař izování

Posuzování,
zpracovávání
stanovisek

tech.administrativní pracovník
písař ka, korespondentka
spisový manipulant
asistentka (sekretář ka)
referent poštovního provozu
organizační pracovník
zásobovač
referent pé če o hmotný majetek
správce
aplikací,
databází

referent
zahraničních
vztahů

operátor
informačních
technologií

reklamační
referent

pracovník ř ízení jakosti
personalista
tajemník
referent státní správy nebo samosprávy

Odpovídání na
dopisy, žádosti,
stížnosti

Jakévzdělání vede k jednotlivým uplatněním?
Pro uvedenápovolání vesměs platí, ž e na konkrétním oboru vzdělánímoc nezálež í.
Výjimku tvoří referent poštovního provozu, kde je potřebné vzdělání zaměřené na
poštovní provoz (zakonč ené alespoň maturitou).
Jinak většinou je třeba alespoň nějaká maturita, přič emž výjimkou jsou
technickoadministrativní pracovník, písařka, korespondentka a spisový
manipulant, kde někdy mů ž e stač it uč ební obor administrativní pracovník.
Dů lež ité je ovládání výpoč etní techniky, především kancelářského softwaru
(tj. hlavně psaní textů , práce s tabulkami, práce s elektronickou poštou)

