KANCELÁ Ř programování, projektování,
a správa poč ítač ový ch systé mů
Baví vás práce s poč ítač em a není to jen kvůli poč ítač ový m hrám?
Rozumíte si s matematikou?
Jste ochotní smířit se s tím, že se celý život budete muset neustále uč it?
Postupujete při své práci systematicky a nikoliv chaoticky?
Myslíte si, že jste ve své práci precizní?
Je pro vás přehlé dnutí desetinné č árky nebo jedné nuly v dlouhé m č ísle
něč ím co se vám stává jen vý jimeč ně?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast PROGRAMOVÁ NÍ, PROJEKTOVÁ NÍ A SPRÁ VA
POČ ÍTAČ OVÝCH SYSTÉMŮ
Bavilo by vá s zajišťovat
bezporuchový provoz poč ítač ů a
poč ítač ových sítí?

Rá di tvoříte, vymýšlíte něco nového?

Bavívá s přichá zet na kloub
problémů m a poruchá m?

Má te-li řešit nějakou úlohu ná roč nou
na logické myšlení, umíte si v klidu
provést rozbor daného problému a
z něj vyjít při dalším postupu?

Má te své sešity a jiné písemnosti
v pořá dku?
Doká žete v nich najít, co
potřebujete?

Doká žete dopředu rozmýšlet, jaké
možnosti budou ná sledovat po
urč itém kroku a co bude ná sledovat
po dalších krocích (např. viz hra
v šachy)?

Má te kladný vztah k technice?

Jste schopni se maximá lně soustředit
na úlohu, kterou prá vě řešíte?

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohlo by se pro vás
hodit ně která z následujících
uplatně ní:
- technik informač ních technologií - správce sítě - správce operač ního systému -

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohlo by se pro vás hodit
ně která z následujících uplatně ní:
- programátor - programátor analytik - inžený r informač ních technologií - systémový inžený r -

Kde a jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

KAŽ DÁ VĚ TŠ Í MODERNÍ
FIRMA, SPOLEČ NOST
ná kup počítačů a dalších zařízenívý početnítechniky.
běžná údržba vý početnítechniky, objedná vky oprav.
ná kup počítačový ch programů , jejich případné úpravy.
sprá va počítačové sítě (má -li firma počítačovou síť).
školenízaměstnanců pro prá ci s nový mi programy.
Zpracová vá níná vrhů na efektivnějšífungová ní
vnitropodnikové dělby prá ce, řízeníčinnostía přenosu
informacís využitím vý početnítechniky.
Tvorba nebo ná kup programů , které jsou pro to potřeba
příp. najímá nísoftwarový ch firem.

správce sítě
správce operačního systé mu
technik IT

systé mový inžený r

SOFTWAROVÁ FIRMA
Tvorba počítačový ch programů – tato oblast se
prudce vyvíjía rozšiřuje – od běžný ch programů
pro prá ci s rů zný mi datový mi soubory nebo pro
běžné firemníprezentace až po úžasné
multimediá lníprogramy pracujícís animovaný mi,
filmovaný mi a zvukový mi podklady.

programátor
programátor - analytik

Projektová nírozsá hlý ch počítačový ch systémů
včetně rozbor u potřeb uživatelů , tvorby nebo
ná kupu potřebný ch programů , ná kupu počítačů ,
odzkoušenícelého systému a zaškoleníuživatelů .

inžený r IT

Jaký je hlavní charakter činnosti?

Kontrola
funkcí
technických
zařízení

Odhalování
Nákupy,
příčin
zařizování,
poruch,
vyřizování
bě žné
opravy

Zkoušení,
testování

Poradenství,
zaškolování

technik vý početní techniky

Provádě ní
rozborů
a analýz

Navrhování, Programoprojektování
vání

systé mový inžený r

správce sítě
správce operačního systé mu
inžený r IT
programátor
programátor - analytik

Jakévzdě lání vede k jednotlivým uplatně ním?

Obory vzdě lání

Jsou tu nejběžnějšía relativně nejvhodnější
obory školní
ho vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiný ch oborů .

vysoká
škola

systémový inžený r
programátor - expert
programátor analytik

Systémové inženýrstvía informatika
Informatické obory

inžený r IT
Elektrotechnika a informatika

maturita,
vyššíškola

Dalšíelektrotechnické obory VŠ
správce sítě
Aplikovaná elektronika

technik vý početní techniky
Výpoč etnítechnika

programátor

správce operačního systé mu

Výpoč etnítechnika a informač nítechnologie
Informač nítechnologie, přenos dat

Jestliže pro vý kon určitého povolá nístačíurčitý stupeň vzdělá ní(např. maturita, VOŠ apod.), nejsou uvá děny obory
vyššího stupně, i když jejich absolvová nísamozřejmě nenína škodu.

