
ukazuje na trend
v porovnáním
s výsledky za
předchozí rok

Vzdělání pro výkon profese

Počet osob v profesi
2021

Minimum

38 000 Kč

Střed

58 300 Kč

Maximum

104 800 Kč

IT specialista

Hrubá měsíční mzda
v České republice
2021

K profesi vede studium na fakultách informatiky, informačních technologií či 
elektrotechniky v celé ČR. 

• Jedná se o obory v rámci studijních programů Informatika, Otevřená 
informatika, Informační technologie, Elektrotechnika a informatika, Inženýrská 
informatika či Aplikovaná informatika.

• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí na Fakultě aplikované informatiky 
magisterské obory Automatické řízení a informatika, Bezpečnostní technologie, 
systémy a management, Informační technologie či Počítačové a komunikační 
systémy.

• Vhodnou středoškolskou přípravou na toto studium jsou technicky zaměřené 
školy a gymnázia.

Česká republika

52 700

IT specialista rozumí informačním technologiím,
umí je vytvářet, testovat a opravovat.   

IT specialista analyzuje a vyvíjí software a počítačové 
aplikace. Navrhuje, vytváří a testuje informační technologie 
jako hardware, software a konkrétní aplikace. Zkoumá využití 

a SW pro konkrétní aplikace. IT specialista vytváří, testuje
a udržuje PC programy pro konkrétní požadavky. Hodnotí
a navrhuje internetové, intranetové a multimediální systémy
a poskytuje související poradenství. 

Volná místa
na ÚP

62

Chci vědět více

gumař#

plastikář#

klempíř# 
zámečník#

nástrojař#

elektrikář#

zedník#

truhlář#

kuchař#

zemědělec farmář#

strojírenský technik#
elektrotechnik#

logistik#

pečovatel#

obchodní zástupce#

účetní#

zdravotní sestra#

inženýr chemie#

strojní inženýr#

průmyslový designér#

analytik#

IT specialista#

lékař#

učitel#

# fyzioterapeut # inženýr elektrotechnik

# stavební technik

# průmyslový inženýr
# řidič nákladních vozů

# seřizovač a obsluha obráběcích strojů

ukazuje na trend
v porovnáním
s výsledky za
předchozí rok

Vzdělání pro výkon profese

Zlínský kraj

1 500

Počet osob v profesi
2021

Elektrikář - Elektromechanik

příp. Elektrikář-silnoproud.         

• Po vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi často možnost ve škole vykonat 
zkoušku podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., §5.

• Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu, v oboru Provozní 
elektrotechnika.              

Kolik škol v kraji obor nabízí:   8 

Česká republika

40 600

Elektrikář zapojuje elektrické rozvody a zařízení.
Elektromechanik se stará o elektrické stroje a zařízení. 

Elektrikář instaluje, sestavuje a udržuje systémy elektrických 
rozvodů a souvisejících zařízení v různých typech staveb
a provozů. Rozmisťuje je a montuje podle zakázek a norem.  
Provádí jejich kontrolu pro určení nebezpečí a závad. 
Elektromechanik seřizuje, nastavuje, instaluje a opravuje 
elektrické stroje, přístroje a zařízení v budovách, továrnách, 
motorových vozidlech, dílnách a jiných místech (např. 
elektromotory, spotřebiče, výtahy a jiné). 

Minimum

27 100 Kč

Střed

39 100 Kč

Maximum

56 200Kč

Hrubá měsíční mzda
ve Zlínském kraji
2021

Volná místa
na ÚP

225

Chci vědět více

Chci vědět více

gumař#

plastikář#

klempíř# 
zámečník#

nástrojař#

elektrikář#

zedník#

truhlář#

kuchař#

zemědělec farmář#

strojírenský technik#
elektrotechnik#

logistik#

pečovatel#

obchodní zástupce#

účetní#

zdravotní sestra#

inženýr chemie#

strojní inženýr#

průmyslový designér#

analytik#

IT specialista#

lékař#

učitel#

# fyzioterapeut # inženýr elektrotechnik

# stavební technik

# průmyslový inženýr
# řidič nákladních vozů

# seřizovač a obsluha obráběcích strojů

2021

52 700
Zlínský kraj

700

Volná místa
na ÚP

62


