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Katalog povolání 
Aktuální a oficiální přehled o povoláních na českém trhu práce – o jejich náplni, 
potřebných znalostech a dovednostech pro výkon povolání, mzdách, volných místech 
a další zajímavosti 
 
= otevřená a všem dostupná databáze povolání 
požadavky trhu práce monitorovány zástupci zaměstnavatelů (viz sektorové rady) 
 

Popis povolání = pracovní činnosti, požadované znalosti, dovednosti a způsobilosti 

související s výkonem těchto činností, 

 
v čem Vám může být prospěšná? 
 
Čerpáno ze zdroje: www.nsp.cz 
 
Spravuje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

NSP na internetu 

http://www.nsp.cz/
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v čem Vám může být prospěšná? 
• Pro zaměstnavatele 
• Pro zaměstnance /uchazeče o práci 
• Pro školy a vzdělávací organizace 
 
Katalog povolání: 
Jednotka práce: technik optických sítí 
 
Kuchař je pořád kuchař 
 
Spoje (70-80.léta) → ICT (nyní) 
Co spojový mechanik (70-80.léta) → jak by se dnes uplatnil ? Rekvalifikace? 

 
Na NSP navazuje: Národní soustava kvalifikací 
 

NSP na internetu 

Národní soustava kvalifikací 
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Národní soustava kvalifikací 
popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části. 
 
 státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích 
na pracovní pozice.  
 
NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez 
ohledu na způsob jejich získání.  
 
srovnání našich národních kvalifikací s EU 
 
http://www.nuv.cz/nsk2 
 
http://www.narodni-kvalifikace.cz/default.aspx 
 
Spravuje: Národní ústav pro vzdělávání 

http://www.nuv.cz/nsk2
http://www.nuv.cz/nsk2
http://www.narodni-kvalifikace.cz/default.aspx
http://www.narodni-kvalifikace.cz/default.aspx
http://www.narodni-kvalifikace.cz/default.aspx
http://www.narodni-kvalifikace.cz/default.aspx
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• Pracovní činnosti 
• Pracovní podmínky 
• Zdravotní podmínky 
• Kvalifikační požadavky 
• Kompetence 
• Dovednosti 
• znalosti 
 

Národní soustava povolání  

www.profiber.eu  |  info@profber.eu  | Copyright © PROFiber Networking s.r.o. 



19. 3. 2013 

5 

ZÁVĚREM 

Národní soustava povolání 

 

Národní soustava kvalifikací 

 

Stav v našem oboru vláknové optiky a optických komunikací? 

Viz příklad technik optických sítí/montér optických kabelů/montér 
optických sítí/ servisní technik optických sítí. 

 

Kdo má zájem a chuť připomínkovat/navrhovat:  

Kontakt Ing Martin Kocourek, martin.kocourek@catr.cz 
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