LABORATOŘ, ZKUŠ EBNA
- zamě řenína oblasti založ ené
předevší
m na chemii
Baví vás chemie?
Myslíte si, že se vaš e práce vyznačuje systematičností
a nikoliv chaotičností?
Bavilo by vás zabý vat se laboratorními zkouš kami,
zhotovováním a testováním vzorků , pracovat s biologický mi
nebo chemický mi materiály?
Bavilo by vás obsluhovat rů zná zařízení a aparatury?
Víte, že o tyto stroje je také třeba pečovat, provádět jejich ú držbu?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
LABORATOŘ , ZKUŠ EBNA
- zamě ření na přírodní vě dy, chemii, farmacii, zdravotnictví

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?

- chemický technik 1) - diplomovaný chemický technik 2) - potravinářský technik 1) - diplomovaný potravinářský technik 2) - textilní technik 1) - diplomovaný textilný technik 2) - sklářský technik 1) - diplomovaný sklářský technik 2) zdravotní laborant 1) –

- chemický inžený r ((vý zkum, vý voj)) - potravinářský inžený r (vý zkum, vý voj)) - textilní inžený r ((vý zkum, vý voj)) - sklářský inžený r ((vý zkum, vý voj)) - farmaceut vě decký a vý zkumný pracovník

(zdravotní, radiologický , zubní, farmaceutický )
2

- diplomovaný zdravotní laborant ) -

(doktor přír.vě d zamě řený na chemii)

1

) maturita
) VOŠ

2

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

Má te v plá nu jít do uč ení?

- chemik-laborant -

Jak se jednotlivípracovní
ci podí
lejí
na prá ci ve vá mi vybrané oblasti?
Co je př
edmě tem laboratorních zkouš ek,
testová ní, př
ípadně vý voje a vylepš ová ní

Chemické a fyzikálněchemické vlastnosti
látek a surovin a postupy jejich zpracování.

chemický inžený r
diplomovaný chemický technik
chemický technik
chemik-laborant
vě decký a vý zkumný pracovník
(doktor přír.vě d zamě řený na chemii)

Vlastnosti, složení a kvalita potravin a nápojů a
potravinářských surovin,
postupy jejich zpracování.

potravinářský inžený r
diplomovaný potravinářský technik
potravinářský technik

Vlastnosti, složení a kvalita textilních materiálů
a jejich zušlechť ování,
postupy jejich zpracování.

textilníinžený r
diplomovaný textilní technik
textilnítechnik

Vlastnosti, složení a kvalita sklářských
materiálů a jejich zušlechť ování,
postupy sklářské výroby.

sklářský inžený r
diplomovaný sklářský technik
sklářský technik

Krev, moč , lidská tkáň a jiné biologické vzorky,
toxikologické látky, zhotovování preparátů.

zdravotní

Léky, léč iva.

farmaceutický

Zhotovování a opravy zubních korunek, můstků,
umělých chrupů a dalších zubních náhrad
a také rovnátek.

zubní

Provádění rentgenových snímků, příprava
kontrastních látek, ozařování nemocných,
odstraňování radioaktivního odpadu.

radiologický

zdravotní
laborant

diplomovaný
zdravotní
laborant

Jaký je hlavnícharakter činnosti?

Obsluha pří
strojů
a aparatur

Mě ření
, testová ní
,
analý zy,
vyhodnocová ní

Navrhová ní
,
vylepšová ní
,
vyví
jenínového

Ří
zení
,
organizová ní

chemik-laborant
chemický technik
diplomovaný chemický technik
chemický inžený r
potravinářský technik
diplomovaný potravinářský technik
potravinářský inžený r
textilní technik
diplomovaný textilnítechnik
textilní inžený r
sklářský technik
diplomovaný sklářský technik
sklářský inžený r
zdravotnílaborant
diplomovaný zdravotní laborant
vě decký a vý zkumný pracovník (doktor přírodních vě d zamě řený na chemii)

Jaké vzdě lá nívede k jednotlivý m uplatně ní
m?

Obory vzdě lá ní
Jsou tu nejběžnější a pro uplatnění v laboratoři
(nejen) relativněnejvhodnější obory školního
vzdělání podle oborové soustavy KKOV.
To neznamená, že jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiných oborů.

(Přírodnívě dy – chemie)

Př
írodnívě dy (zamě ř
ené zejména
na chemii, biologii nebo ekologii)

potravinářský inžený r

chemické
Chemie a obory
technologie potravin

Vě decký a vý zkumný pracovník

chemický inžený r

Ostatníchemické obory

sklářský inžený r

Textilníinžený rství

textilníinžený r

Textil

diplomovaný chemický technik
chemický technik
diplomovaný potravinářský technik
potravinářský technik
diplomovaný textilnítechnik

vysoká
škola

maturita,
vyšší škola

Prům. chemie a chem.technologie (VOŠ)
(VOŠ )
Analytická chemie aplikovaná
Potraviná ř
ská technologie (VOŠ )
Analý za potravin
Textil a odě vnictví(VOŠ )
Textilnictví

textilnítechnik
Zuš lechťová nítextilií
diplomovaný sklářský technik
sklářský technik
diplomovaný zdravotnílaborant
zdravotnílaborant
chemik-laborant

Sklá ř
ská a keramická vý roba (VOŠ )
Sklá ř
ská a vý roba
Specializace ve zdravotnictví(VOŠ )
- diplomovaný zdravotnílaborant

vyuč ení

Laborant ve zdravotnictví(SOŠ )
Chemik-laborant

Jestliže pro výkon urč itého povolání stač í urč itý stupeň vzdělání (např. základní vzdělání, vyuč ení apod.), nejsou uváděny
obory vyššího stupně, i když jejich absolvování samozřejměnení na škodu.

