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Skupina oborů 82 Umění a užité umění 

Ve skupině oborů 82 Umění a užité umění je celkem 43 oborů vzdělání v kategoriích (v závorce jsou 

uvedeny počty oborů pro každou skupinu): J (1), H (9), L0 (7), L5 (1), M (20), M/P (5). Jedná se 

především o obory vzdělání z oblasti tradičních uměleckých řemesel, z oblasti užitého umění, výtvarné 

tvorby a tvorby designu. Významnou oblast tvoří obory múzických umění, resp. konzervatorijní obory 

vzdělání, které jsou uvedeny v poslední skupině oborů – v kategorii M/P. 

 

Kategorie J – střední vzdělání 

82-44-J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost 

 

Kategorie H – střední vzdělání s výučním listem 

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 

82-51-H/03 Zlatník a klenotník 

82-51-H/04 Umělecký keramik 

82-51-H/05 Vlásenkář a maskér 

82-51-H/06 Umělecký štukatér 

82-51-H/07 Umělecký pozlacovač 

82-51-H/08 Umělecký sklenář 

82-51-H/09 Umělecký rytec 

 

Kategorie L0 – střední vzdělání s maturitní zkouškou (v průběhu studia odborný výcvik) 

82-48-L/01 Starožitník 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

82-51-L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu 

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 

82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 

 

Kategorie L5 – střední vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium 

82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce 

 

Kód Název oboru 
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Kategorie M – střední vzdělání s maturitní zkouškou 

82-41-M/01 Užitá malba 

82-41-M/02 Užitá fotografie a média 

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 

82-41-M/04 Průmyslový design 

82-41-M/05 Grafický design 

82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 

82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů 

82-41-M/09 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků 

82-41-M/10 Řezbářství 

82-41-M/11 Design interiéru 

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

82-41-M/14 Textilní výtvarnictví 

82-41-M/15 Tvorba a vzorování bižuterie 

82-41-M/16 Kamenosochařství 

82-41-M/17 Multimediální tvorba 

82-41-M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan 

82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství 

82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 

 

Kategorie M+P – střední vzdělání s maturitní zkouškou + vyšší odborné vzdělání v 

konzervatoři. 

Vzdělávací programy, resp. RVP jsou pro každý konzervatorijní obor zpracovány v jednom 

dokumentu, tzn. obě kategorie M+P. Vzdělávání podle konkrétního konzervatorijního RVP 

představuje jeden vzdělávací cyklus; žáci jsou přijímáni do celého cyklu, ale mají možnost ukončit 

své vzdělání získáním absolutoria, nebo maturitní zkoušky, nebo obojího. 

 

82-44-M/01, 82-44-P/01 Hudba 

82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv 

82-46-M/01, 82-46-P/01 Tanec 

82-47-M/01, 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění 

82-46-M/02, 82-46-P/02 Současný tanec 

Tabulka 1: Přehled oborů 82 - Zdroj NUV 


