NÁ VRHÁ Ř SKÝ ATELIÉ R, RÝSOVNA,
KONSTRUKČNÍKANCELÁ Ř
- technické zaměř
ení
Baví vás technika?
Míváte nápady jak řeš it různé technické problé my?
Dokáž ete si představit, jak ve skuteč nosti vypadají
na papíře nakreslené předměty?
Myslíte si, ž e se vaš e práce vyznač uje přesností?
Jsou u vás chyby typu „já jsem se spletl“ nebo „já jsem se přehlé dl“
výjimeč né ?
Bavilo by vás vymýš let, navrhovat a konstruovat nové výrobky?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
NÁ VRHÁ Ř SKÝ ATELIÉR, RÝSOVNA, KONSTRUKČNÍKANCELÁ Ř
- technická oblast
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Má te v plá nu jít na stř
ednínebo vyš š í
odbornou š kolu?

Má te v plá nu jít na vysokou š kolu?

- strojírenský technik 1) - diplomovaný strojírenský technik 2) - elektrotechnik 1) - diplomovaný elektrotechnik 2) - dřevařský technik 1) - diplomovaný dřevařský technik 2) - stavební technik 1) - diplomovaný stavební technik 2) -

- strojní inženýr (konstrukté r, projektant,

) maturita

2

vý zkum, vý voj)

- elektroinženýr (projektant, vý zkum, vý voj)
- dřevařský inženýr (konstrukté r, projektant,
vý zkum, vý voj)

- stavební inženýr (konstrukté r, projektant,
vý zkum, vý voj)

- architekt -

) VOŠ

Uváděná povolání jsou široce pojatá a kroměuplatnění v laboratoři č i zkušebněumožňují i řadu dalších uplatnění
– viz jiné profesní oblasti.

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na prá ci ve vá mi vybrané oblasti?
Co je př
edmě tem vymý š lení, navrhová ní,
konstruová ní, projektová ní, vylepš ová ní

Zejmé na
převážněmechanické stroje a zařízení,
dopravní prostředky, vojenské systémy
a jejich jednotlivé souč ásti a podskupiny,
tepelné a hydraulické soustavy aj.

Zejmé na
elektronické obvody a soustavy,
systémy automatické regulace,
bezpeč nostní systémy,
řídicí systémy výrobních provozů
měřicí systémy,
vojenská elektronika,
a jiné

strojní inžený r
diplomovaný strojírenský technik
strojírenský technik

elektroinžený r
diplomovaný elektrotechnik
elektrotechnik

dřevařský inžený r
Zejmé na
Nábytek, bytové doplňky,
dřevěné hrač ky a jiné.

diplomovaný dřevařský technik
dřevařský technik

Zejmé na
Stavby i celé komplexy staveb,
technická zařízení budov,
vodovodní a kanalizač ní soustavy,
zavlažovací soustavy a jiné.

architekt
stavební inžený r
diplomovaný stavební technik
stavebnítechnik

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Konstrukční rozpracová vá ní,
konkretizová ní a detailizová ní
toho, co už vymyslel a navrhl
někdo s vyšší kvalifikací

Samostatné vymýšlení,
navrhová ní, konstruová ní,
projektová ní, vylepšová ní

Ř ízení, organizová ní

strojírenský technik
diplomovaný strojírenský technik
strojníinžený r
elektrotechnik
diplomovaný elektrotechnik
elektroinžený r
dřevařský technik
diplomovaný dřevařský technik
dřevařský inžený r
stavební technik
diplomovaný stavební technik
stavebníinžený r
architekt

Jaké vzdělá ní vede k jednotlivým uplatněním?
Obory vzdělá ní

Jsou tu nejběžnější a pro uplatnění
v konstrukč ní kanceláři (nejen) relativně
nejvhodnější obory školního vzdělání podle
oborové soustavy KKOV.
To neznamená, že daná povolání nemohou
vykonávat i absolventi jiných oborů.

Strojníinž ený rství
Stroje a zař
ízení
strojníinžený r

vysoká
škola

Letecká a raketová technika
Vojenská technika strojní
Slaboproudá elektrotechnika
Elektrotechnika a informatika
elektroinžený r
Vojenská technika elektrotechnická
Elektrotechnické specializace
dřevařský inžený r

Dř
evař
ské inž ený rství
Stavebníinž ený rství

stavebníinžený r

Vojenské stavby
Pozemnístavby a architektura

architekt

maturita,
vyšší škola

Architektura a urbanismus
Elektrotechnika

elektrotechnik
diplomovaný elektrotechnik

Elektronika
Aplikovaná elektronika
Automatizace

strojírenský technik
diplomovaný strojírenský technik

Automatizace ve strojírenství
Strojírenství
Konstrukce strojů

dřevařský technik
diplomovaný dřevařský technik

Ná bytká ř
ství
Dř
evař
stvía ná bytká ř
ství
Technická zař
ízeníbudov

stavební technik
Pozemnístavitelství
diplomovaný stavební technik

Dopravnía vodohospodá ř
ské stavitelství

