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Čísla statistik mluví jasně. Mezi lety 2005 – 2019 klesl počet 

absolventů oboru instalatér o 40 %. Zatímco v roce 2005 

ukončilo obor instalatér 1070 studentů, v loňském roce už jich 

bylo pouze 638. Od toho se odvíjí také průměrný věk 

pracovníků v tomto oboru - 16 % instalatérů, se kterými 

společnost Bosch Termotechnika v současné době 

spolupracuje, je starší 60ti let a naopak ve věku do 30ti let 

jsou to pouze 2 %.  

 

Zeptali jsme se několika odbornic z oboru TZB na 

budoucnost tohoto řemesla, změny v přístupu při studiu a 

uplatnění jeho absolventů na trhu práce.  

 

Maruše Sladká 

Učitelka odborných předmětů, SOŠ Jarov 

Představa o užívání 

objektů bez jakéhokoliv 

technického vybavení 

je nemyslitelná. Vždyť 

již ve starověku se 

některé instalace a 

vytápění objevují, o 

čemž svědčí nejen 

písemné zmínky. 

Vzhledem k stále se 

zvyšujícím 

požadavkům na kvalitu 

života a komfort má 

tento obor o uplatnění 

postaráno. 

Kromě vybavení novostaveb těmito technickými zařízeními, 

musí docházet k neustálé údržbě a servisu těchto zařízení.  

Velké uplatnění obor nachází u veškerých rekonstrukcí a  

 

 

 

sanací stávajících objektů, ve kterých zařízení TZB zastarala  

nebo nevyhovují. S rozšiřováním měst souvisí pokládka 

nových vnějších rozvodů a ve stávajících sídelních útvarech 

musí docházet k opravám a výměnám dosluhujících nebo 

nevyhovujících stávajících rozvodů. S ochranou životního 

prostředí souvisí nejen změny ve způsobu vytápění a ohřevu 

teplé vody, ale i stále se zlepšující čištění odpadních vod.  

Absolventi oboru TZB se mohou uplatnit na pozici 

technických pracovníků ve firmách, na stavebních úřadech, 

ve výrobě produktů, přímo v provozu. Jiní se mohou věnovat 

projektování. Někteří odcházejí studovat tento obor na 

vysokou školu.   

Uplatnění žáka bude vždy záviset na jeho zájmu o obor a 

snaze o svůj rozvoj. 

 

Marcela Čuhlová 

Vedoucí regionálního vzdělávání, Střední škola 

stavebních řemesel Brno�Bosonohy 

TZB má budoucnost v řádu 

desítek let. Je to všeobecný 

obor, bez kterého se neobejde 

žádná moderní ani stará budova. 

Je velmi těžké v dnešní době 

sehnat kvalitního řemeslníka a 

pokud máme štěstí na 

řemeslníka, tak práci možná 

dokončí, ale v jaké kvalitě?  

„Mám pocit, že je kvalita v 
důchodu.“ 

Cílem Vzdělávacího centra je 

oslovit či probudit zájem žáků     

2. stupně základních škol o řemeslné obory a motivovat je k 

jejich studiu. Zapojit žáky do praktických řemeslných dílen, při 

-40,2% 
Počet absolventů oboru instalatér každý 
rok klesá  
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kterých si vyzkouší daný výrobní postup a odnesou si 

vlastnoruční výrobek. Cílem je také si vybudovat schopnosti 

se dále zlepšovat, nabírat další nové dovednosti a tudíž mít 

před sebou hodnotnou kariéru na celý život. Jak říká staré 

přísloví: "Řemeslo má zlaté dno." Správný řemeslník by měl 

být k novinkám a technologiím své profese otevřený a znát 

je. Syna nemám, ale v opačném případě bych neváhala 

svého syna přihlásit na takový obor, protože jsem 

přesvědčena, že má o práci na celý život postaráno.  

Nové technologie velice intenzivně ovlivňují i samotné 

studium. Zavádění nových metod do praxe, výukových 

materiálů, inovativních metod a nadčasových technologií 

např. upgrade RVC na Průmysl 4.0. Studenti se učí to, co 

použijí v praxi. Učni si vyzkouší samotnou montáž a 

demontáž jednotlivých prvků technických zařízení budov pod 

přímým vedením mistra odborné výchovy. Ne každý musí v 

této době zakončit studium VŠ s titulem Ing. Je třeba najít v 

budoucnosti uplatnění v pracovním životě, a to naše Střední 

škola stavebních řemesel nabízí. Učitel či Technický    

pracovník by měl znát svůj obor, soustavně se v něm 

vzdělávat, sledovat nové poznatky. Musí se zdokonalovat a 

rozvíjet. Plní funkci vzdělávací, organizátorskou, je 

výchovným pracovníkem, který vede žáky k tomu, aby si 

osvojili vědomosti a dovednosti nezbytné k výkonu povolání. 

Dobrý učitel odborného výcviku musí naučit ne odučit! 

 

Eva Sýkorová 

Učitelka odborných předmětů, SOU plynárenské 

Pardubice 

Po celou dobu studia se na naší škole snažíme seznamovat 

žáky s novými směry vývoje technologie v oboru. 

Organizujeme exkurze ve firmách zabývajících se technickým 

zařízením budov – vytápěním, instalací vody, plynu, elektřiny.  

 

 

 

 

 

 

Žáci se účastní i 

veletrhů a dnů 

otevřených dveří ve 

školicích střediscích 

firem, kde jim jsou 

často formou 

názorné instruktáže 

předváděny postupy 

instalací. Obory, 

které mohou žáci 

studovat na naší 

škole, úzce souvisí 

se stavebnictvím, 

především v oblasti 

technických zařízení 

budov.  

Za pár uplynulých 

desetiletí se výuka 

velice změnila. Dnes se mnohem více využívá nových 

technologií. Teoretická i praktická příprava se tak stala 

názornější a žáci jsou vedeni k dialogu a tvorbě vlastních 

řešení v rámci projektové výuky a různých programů a 

soutěží. To také umožňuje lépe seznámit žáky s moderními 

technologiemi a s novými materiály. Držet krok s rychlým 

vývojem není snadné, ale významnou pomocí je právě úzká 

spolupráce s výrobní sférou, s firmami a společnostmi, které 

školu podporují a částečně se podílejí i na výuce budoucích 

techniků a řemeslníků. 

Vzdělávání žáků vnímám jako přípravu jednotlivců pro 

budoucí profesní život. Jsem vždy velmi ráda, pokud žák po 

absolvování školy začne s prací – anebo ještě přesněji, 

pokračuje v práci – v oboru, který absolvoval, případně na něj 

naváže dalším studiem. 
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