LABORATOŘ , ZKUŠ EBNA
- zamě řenína elektroniku a jiné
technické oblasti
Bavívá s technika?
Myslí
te si, že se vaše prá ce vyznačuje systematičností
a nikoliv chaotičností
?
Bavilo by vá s zabý vat se zkoumá ní
m
elektronický ch nebo jiný ch technický ch systé mů ,
jejich zkoušení
m, pří
padně vylepšová ní
m a zdokonalová ní
m?

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 elektroniku a jiné technické oblasti

Má te v plá nu jít na stř
ednínebo vyš š í
odbornou š kolu?

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

) maturita

2

Má te v plá nu jít na vysokou š kolu?

- strojní inženýr (vý zkum, vý voj, diagnostika, defektoskopie)

- elektroinženýr (vý zkum, vý voj)

) VOŠ

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?

- mechanik elektronických zařízení -

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

Zejmé na
fungování a parametry
převážněmechanických strojů a zařízení,
dopravních prostředků, vojenských systémů
a jejich jednotlivých souč ástí
a podskupin,
tepelných a hydraulických soustav,
aerodynamiky aj.,
vlastnosti a vady technických materiálů

strojní inžený r

diplomovaný strojírenský technik
strojírenský technik

Zejmé na
fungovánía parametry
elektronických obvodů a soustav,
systémů automatické regulace,
bezpeč nostních systémů,
systémů vysílacích studií,
řídicích systémů
(např. pro chemické provozy, pro textilní či papírenskou
vý robu, pro obrábě cí stroje, pro elektrárny aj.),

systémů pro měření velič in,
vojenských systémů,
a jiných.

elektroinžený r
diplomovaný elektrotechnik
elektrotechnik
mechanik elektronický ch zařízení

Jaký je hlavnícharakter č innosti?

Obsluha pří
strojů
a aparatur

Mě ření
, testová ní
,
analýzy,
vyhodnocová ní

Navrhová ní
,
vylepšová ní
,
vyví
jenínového

strojírenský technik
diplomovaný strojírenský technik
strojní inžený r
mechanik elektronický ch zařízení
elektrotechnik
diplomovaný elektrotechnik
elektroinžený r

Ří
zení
,
organizová ní

Jaké vzdě lá nívede k jednotlivým 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.

vysoká
škola

Strojníinžený rství
Stroje a zař
ízení
strojníinžený r
Letecká a raketová technika
Vojenská technika strojní
Slaboproudá elektrotechnika
Elektrotechnika a informatika
elektroinžený r
Vojenská technika elektrotechnická

maturita,
vyšší škola

Elektrotechnické specializace
Elektrotechnika
elektrotechnik
diplomovaný elektrotechnik

Elektronika
Aplikovaná elektronika
Automatizace

strojírenský technik

Automatizace ve strojírenství
vyuč ení

diplomovaný strojírenský technik

Strojírenství
Mechanik elektronický ch zař
ízení

mechanik elektronický ch zařízení

Mechanik automatizač nítechniky
Mechanik zabezpeč ovacích zař
ízení

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.

