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Soupis byl vytvořen na základě dokumentu:  
OPATRENIE Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5900/2020-
110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných 
profesionálov v kultúre 
 
Dále byl doplněn o: 
Národní soustava povolání (NSP)  
Návrh profesní organizace Česká hudební rada pro účely Covid-Kultura OSVČ 
 
Jako další zdroj srovnání stavu v ČR je možné využít: 

-  Výzvu č. 3 Covid-Kultura – Audiovize 
- Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (Nařízení vlády č. 222/2010 

Sb.) 
 
Stavební architekti 
Architekt ve stavebnictví (mimo autorizovaného)   
Autorizovaný architekt ve stavebnictví   
 
Krajinní a zahradní architekti 
Krajinný a záhradní architekt (mimo autorizovaného)  
Autorizovaný krajinný architekt  
 
Urbanisti a projektanti dopravy 
Urbanista 
 
Architekt filmu (NSP) 
Architekt výstav a expozic (NSP) 
Scénárista výstav (NSP) 
 
Designér a módní návrhář  
Textilní designér  
Oděvní designér  
Obuvní designér 
Oděvní stylista 
Designér a módní návrhář jinde neuvedený 
Produktový designér 
Samostatný designér výrobků (NSP) 
Designér výrobků specialista (NSP) 
Designér nábytku a interiéru 
Průmyslový designér  
 
Grafický a multimediálni designér  
Grafický designér 
Grafik (mimo uměleckého) 
Grafik pro média (NSP) 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Opatrenie-MK-SR-zoznam-povolani-1.pdf
https://nsp.cz/odborny-smer/umeni-a-kultura
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/2/COVID-AUDIOVIZE.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222/zneni-20200101
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Art grafik (NSP) 
Grafik 3D a 2D (NSP) 
Animátor (tvůrce animace) 
Ilustrátor 
Projektant multimediálních systémů 
Webový designér 
Herní designér 
Designér vizuální a multimediální komunikace 
 
Archiváři, kurátoři a památkáři 
Kurátor 
Archivář  
Vědecký pracovník v archivnictví  
Dokumentátor sbírkových předmětů v muzeích a galeriích  
Kustod 
Specialista v oblasti kulturního dědictví  
Specialista v oblasti umění  
Specialista v oblasti kulturních a kreativních odvětví 
Výzkumník historické architektury  
Umělecko-historický výzkumník 
Výzkumník historického urbanismu 
Archivně-historický výzkumník  
Památkář architektury (NSP) 
Památkář historik (NSP) 
Památkář krajinář (NSP) 
Asistent památkáře (NSP) 
 
Správcové objektů  
Správce historických památek  
Kastelán (NSP) 
Asistent kastelána (NSP) 
 
Knihovníci  
Knihovniḱ  
 
Specialisté v knihovnictví a podobných oborech  
Knihovniḱ specialista 
Výzkumně-metodický pracovník v knihovnictví  
Dokumentarista, vědecko-informační specialista 
Bibliograf specialista 
Specialista v knihovnictví a podobných oborech jinde neuvedený  
 
Odborní a techničtí pracovníci v galeriích, muzeích, knihovnách a archívech  
Muzeolog 
Restaurátor (mimo uměleckého)  
Preparátor restaurátor (NSP) 
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Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni (NSP)  
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu (NSP) 
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu (NSP) 
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě (NSP) 
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu (NSP) 
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže (NSP) 
Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl  (NSP) 
Konzervátor – restaurátor s výjimkou kulturních památek (NSP) 

- Konzervátor a preparátor (NSP) 
- Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni (NSP) 
- Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu (NSP) 
- Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži (NSP) 
- Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu (NSP) 
- Restaurátor děl uměleckého řemesla ve kle, porcelánu a keramice (NSP) 
- Restaurátor hudebních nástrojů (NSP) 
- Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla (NSP) 
- Restaurátor strojů a přístrojů (NSP) 
- Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a 

děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií (NSP) 
- Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl 

uložených ve sbírkách muzeí a galerií (NSP) 
- Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl 

uložených ve sbírkách muzeí a galerií (NSP) 
- Restaurátor zbraní (NSP) 

Restaurátor děl zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl 
uložených ve sbírkách muzeí a galerií (NSP) 

-  
Technolog konzervování a restaurování (NSP) 
Konzervátor 
Správce depozitáře 
Výstavní technik 
Samostatný dokumentátor (NSP) 
Dokumentátor (NSP) 
Dokumentátor specialista (NSP) 
Technik památkové obnovy (NSP) 
Digitalizátor  
Lektor, průvodce v muzeu, galerii 
Muzejní edukátor (NSP) 
Odborný a technický pracovník v galerii, muzeu, knihovně, archivu jinde neuvedený  
 
Sociologové, antropologové, geografové a podobní specialisté  
Sociolog 
Antropolog 
Etnolog 
Kulturolog 
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Archeolog 
Specialista v oblasti práv a kultury národnostních menšin  
Specialista v oblasti sociologie, antropologie, geografie a podobných věd jinde neuvedený  
 
Filosofové, historici a politologové  
Filozof 
Historik, teoretik a kritik umění 
Literární historik, teoretik, kritik 
Historik, teoretik, kritik výtvarných umění, designu a architektury 
Teatrolog - teoretik, historik a kritik scénických umění  
Historik, teoretik, kritik audiovizuálního umění   
Estetik 
Muzikolog 
 
Spisovatelé a podobní autoři  
Spisovatel 
Scenárista, autor dialogů, autor komentářů  
Dramatik 
Básník 
Editor 
Jazykový redaktor 
Textový korektor  
 
Novináři, redaktoři a ostatní specialisté v žurnalistice  
Žurnalista, novinář 
Vedoucí vydání (žurnalistika) 
Vedoucí redakce  
Šéfredaktor 
Publicista 
Zpravodajce 
Vydavatelský redaktor 
Reportér 
Komentátor 
Výtvarný redaktor 
Žurnalista, redaktor a specialista v žurnalistice jinde neuvedený  
 
Překladatelé, tlumočníci, jazykovědci a grafologové  
Prekladatel cizích jazyků  
Tlumočník cizích jazyků  
Tlumočník posunkové řeči  
Tlumočník artikulační 
Tlumočník taktilní 
Prekladatel do braillova písma 
Jazykovědec (filolog, lingvista)  
Grafolog (písmoznalec)  
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Výtvarní umělci 
Umělecký restaurátor /restaurátor malířských výtvarných děl (NSP) 
Restaurátor sochařských výtvarných děl (NSP) 
Umělecký sochař 
Umělecký malíř 
Ilustrátor (NSP) 
Scénický a kostýmní výtvarník/ Scénograf (NSP) 
Výtvarník audiovizuálních děl 
Umělecký šperkař 
Umělecký grafik 
Multimediální a intermediální umělec 
 
Hudebníci, zpěváci a skladatelé 
Zpěvák (NSP) 
Hlasový pedagog (NSP) 
Sbormistr 
Člen pěveckého sboru / Zpěvák člen sboru a souboru (NSP) 
Zpěvák sólista (NSP) 
Sólista opery a operety  
Šéfdirigent 
Korepetitor  
Hudební skladatel  
Hudební aranžér 
Vedoucí nástrojové  a hlasové skupiny (a jeho zástupce) 
Koncertní mistr  
Koncertní umělec – sólista 
Člen orchestru 
Dirigent 
Asistent dirigenta (NSP) 
Člen hudební skupiny (hudebník) 
Hudební textař 
Diskdžokej (DJ) 
Videodžokej (VJ) 
Hudební režisér (NSP) 
Hudebník člen orchestru a souboru (NSP) 
Hudebník sólista (NSP) 
 
Výrobci a ladiči hudebních nástrojů  
Výrobce a opravář hudebních nástrojů 
Ladič a údržbář hudebních nástrojů 
 
Tanečníci a choreografové 
Vedoucí tanečního souboru  
Taneční mistr (mimo balet)  
Člen tanečního souboru (mimo balet) 
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Taneční sólista (mimo balet) 
Baletní mistr  
Člen baletního souboru 
Baletní sólista 
Choreograf 
Tanečník současného tance  
Tanečník člen sboru a souboru (NSP) 
Taneční pedagog (NSP) 
 
Režiséři, producenti a dramaturgové  
Režisér/ 
Divadelní režisér (NSP) 
Filmový režisér (NSP) 
Režisér dabingu (NSP) 
Režisér rozhlasového a televizního vysílání (NSP) 
Rozhlasový režisér (NSP) 
Televizní režisér (NSP) 
První asistent režie (NSP) 
Dramaturg 
Dialogista (NSP) 
Scénárista a dramaturg audiovizuálního díla (NSP) 
Scénárista 
Hlavní kameraman 
Asistent kameramana (NSP) 
Pomocný kameraman (NSP) 
Kreativní producent 
Výkonný́ producent 
Producent v audiovizi 
Hudební producent 
Filmový a televizní producent (NSP) 
Vedoucí natáčení (NSP) 
Vedoucí výroby audiovizuálního díla (NSP) 
Producent (NSP) 
Vedoucí výroby a výrobního štábu 
 
Moderátoři v rozhlase, televizi a v ostatních médiích  
Televizní moderátor 
Rozhlasový moderátor 
Moderátor jinde neuvedený 
 
Herci 
Herec 
Mim 
Muzikálový herec 
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Tvořiví a interpretační umělci jinde neuvedení  
Loutkoherec 
Klaun 
Performer 
Artista, akrobat a cirkusový umělec 
Kouzelník (iluzionista) 
Komik (bavič) 
VJ, videooperátor, videoartista, tvůrce digitální animace 
Jiný tvořivý a interpretační umělec jinde neuvedený 
 
Techničtí kreslíři  
Technický kreslič  
 
Organizátoři společenských akcí a vzdělávacích aktivit  
Organizátor vzdělávacích aktivit  
Organizátor společenských akcí  
Kulturně-osvětový pracovník  
 
Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení  
Kulturní agent  
Hudební manažer (agent)  
Booking agent 
Technický produkční 
Event manažer 
Pořadatel 
Tour manažer 
Backline manažer 
Stage manažer 
Hudební režisér 
Hudební producent 
Hudební dramaturg 
Hudební PR agent 
Hudební novinář, publicista, kritik a vydavatel 
Guest servis, caterer 
Technický dozor na představení 
Produkce představení 
Produkční 
Produkční kulturních projektů (NSP) 
Fundraiser 
PR manažer 
Jiný zprostředkovatel služeb jinde neuvedený 
 
Odborní pracovníci veřejné správy jinde neuvedení 
Odborný pracovník veřejné správy v oblasti kultury 
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Interiéroví designéři a dekoratéři  
Interiérový designér  
Aranžér, dekoratér 
 
Fotografové 
Umělecký fotograf 
Fotoreportér 
Fotograf jinde neuvedený 
 
 
Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení  
Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu (NSP) 
Tvůrce/ technolog loutek  
Asistent režie 
Asistent produkce 
Asistent choreografie 
Notograf 
Inspicient 
Zřízenec orchestru? 
Rekvizitář, zbrojař 
Zbrojíř (NSP) 
Garderobiér, kostymér 
Umělecký vlásenkář a maskér (NSP) 
Make up artist 
Maskér, vlásenkář 
Kaskadér, dablér 
Komparzista 
Nápověda  
Inspektor, technik orchestru 
Technik speciálních efektů 
Mistr divadelního sálu? 
Mistr zvukové techniky /mistr zvukové techniky (NSP) 
Skriptér (skript) 
Retušér 
Titulkovač 
Zvukař 
Sound-designer 
Light designer 
Stavěč dekorací (NSP) 
Pódiový/jevištní technik 
Stage manažer 
Riger 
Stavitel pódii ́
Jiný odborný pracovník v oblasti umění a kultury jinde neuvedený  
Zřízenec v kulturních zařízeních (NSP) 
Pomocný pracovník v kultuře (NSP) 
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Odborní a techničtí pracovníci v oblasti vysílacích audiovizuálních zařízení  
Umělecký střihač  
Umělecký maskér  
Filmový architekt  
Světelný designér  
Zvukový designér  
Vedoucí výroby zvuku  
Mister zvuku 
Technik zvuku 
Mikrofonista - asistent zvuku  
Vedoucí výpravy  
Manažer lokací́ 
Manažer castingu 
Hlavní osvětlovač/ Vrchní osvětlovač (NSP) 
Osvětlovač 
Kameraman 
Asistent kamery 
Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zařízení a přístrojů (grip)  
Ostřič kamery  
Švenkr (NSP) 
Řídící technolog v médiích  
Technik záznamu a přepisu 
Technik operátor studiové techniky  
Koordinátor vysílacího pracoviště  
Operátor technické kontroly vysílání  
Technik operátor jednokamerového vozu 
Operátor přenosového vozu  
Vedoucí přenosového vozu  
Přenosový technik  
Technik na přepojovači  
Technik scény  
Obrazový střihač 
Promítač  
Kreslič v audiovizii 
Technik v oblasti vysílacích a audiovizuálních zařízení jinde neuvedený  
 
Výrobci keramiky a hrnčíři 
Umělecký keramik, hrnčíř  
 
Výrobci šperků a výrobků z drahých kovů  
Zlatník, klenotník  
Šperkař 
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Skláři, brusiči skla a řemeslníci konečné úpravy skla  
Umělecký sklář  
Sklář 
Brusič skla 
 
Písmomalíři, dekorativní malíři, rytci a leptači 
Piśmomalíř  
Dekoratér skla 
Rytec kamene (gravírovaní) 
Umělecký patinér 
Dekoratér keramiky a porcelánu 
Rytec kovu (gravírovaní) 
Piśmomalíř, dekoratiivní malíř, rytec a leptač jinde neuvedený  
 
Řemeslníci zpracovávající dřevo, proutí a podobný materiál  
Umělecký stolař, dřevomodelář 
Umělecký řezbář 
Korytář (výrobce dlabaného nádobí)? 
Výrobce zpracovávající přírodní pletiva?   
Řemeselník zpracovávající dřevo, proutí a podobný materiál jinde neuvedený  
 
Řemeslníci zpracovávající textil, kůži a podobný materiál  
Umělecký barvíř textílií 
Krajkář 
Rukodělný tkadlec 
Řemeslník zopracovávající kůži (mimo obuvníka) 
Řemeslník zpracovávající textil, kůži a podobný materiál jinde neuvedený  
 
Umelečtí řemeslníci jinde neuvedení  
Umělecký kovář 
Umělecký dráteník 
Umělecký zámečník 
Umělecký mozaikář 
Umělecký kovolijec a kovotepec  
Výrobce kraslic  
Výrobce bižuterie a ozdobných předmětů  
Jiný umělecký řemeselník jinde neuvedený  
 
Pracovníci při přípravě tisku 
Grafik přípravy tisku  
Pracovniḱ výroby tiskové formy  
Operátor barev, kolorista v polygrafii  
Pracovniḱ při přípravě tisku jinde neuvedený  
 
Tiskaři  
Tiskař, operátor tisku  
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Pracovníci dokončovacích prací tisku a vazby  
Technik dokončovacího zpracování (knihař) 
Umělecký knihař 
 
Manipulační pracovníci, nosiči 
Manipulant v knihovně  
 
Pomocní pracovníci jinde neuvedení  
Šatnář  
Uvaděč, biletář v kulturním zařízení 
Dozorce, zřízenec v kulturním zařízení  
 
Řídící pracovníci (manažeři) v kulturních zařízeních  
Řídící pracovník (manažer) knihovny a archívu  
Řídící pracovník (manažer) galerie a muzea  
Řídící pracovník (manažer) v oblasti kultury  
Řídící pracovník (manažer) divadla, kina  
Řídící pracovník (manažer) v oblasti překladatelství, tlumočnictví 
 
Pokladníci a prodavači vstupenek  
Pokladník a prodavač vstupenek v kultuře  
 
Manekýni a modelky  
Manekýn, modelka  
 
Učitelé na středních školách  
Učitel střední odborné školy  
Učitel konzervatoře 
Učitel školy uměleckého průmyslu? 
 
Učitelé v základních uměleckých školách 
Učitel základní umělecké školy 
 
Lektoři hudby  
Hlasový pedagog 
Lektor hudby jinde neuvedený 
 
Lektoři umění 
Lektor umění 
Muzejní, galerijní pedagog viz též výše… 
 
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu 
Specialista v oblasti reklamy a propagace 
Reklamní textař 
Specialista pro značku? 
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Produktový specialista 
Manažer filmové distribuce  
 
 
 


