ANALYTICKÉ

Odvetvie :

Číslo :
1206

HODNOTENIE

PR Á CE

Platová
trieda : 10.06.11

kultúra
Názov činnosti / funkcie / :
Korektor II.

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : ÚSO

Bezprostredne podriadená funkcia :

Platová
trieda :

Prax : do 6 rokov
Obsah pracovnej činnosti :
Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu po jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránke.

-

úzka spolupráca s redaktorom, resp. i s autorom pri odstraňovaní prípadných chýb obsahu textu,
zodpovednosť za jazykové, štylistické, výtvarné a grafické redakčné práce,
zabezpečovanie úloh podľa presných termínov s možnosťou výskytu nárazových prác pri spravodajskej publicistike,
spoluúčasť na koordinácii práce celého redakčného kolektívu, ako aj spoluzodpovednosť za výsledok práce.

POZNAMKA :

DÁTUM HODNOTENIA :

HODNOTENIE :

A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX / základná odborná príprava ,
nadväzná odborná príprava, odborná prax /

body : 110

A.1.3. ÚS
A.3.4. do 6 rokov

70
40

B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE / zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zaradenie alebo
zložitosť požadovanej techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných
vzťahov /

body : 105

B.1.14/II.2. výkon odborných prác vyžadujúcich pozornosť pri kontrole jazykovej, štylistickej,
vecnej a inej stránky rukopisu, úprava textu v spolupráci s autorom alebo redaktorom
B.2.2. čítanie textu a jeho úprava pomocou výpočtovej techniky
B.3.2. spolupráca s celým redakčným kolektívom

C. ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce ,
zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného
rizika vzniku škody /

C.1.2. zodpovednosť za prácu s dôsledkami na redukciu pri publikovaní chybného textu, možnosť
udelenia pokuty v zmysle zákona o štátnom jazyku
C.2.2.
C.3.1.

80
10
15

body : 35

35

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body :
D.1.I.1/II.2. bežná fyzická záťaž, práca prevažne v sede
D.2.A.3/B.4. presné dodržiavanie časových limitov, nadväznosť na termín zadania do sadzby,
vypätie pozornosti
C.2/D.2. občasný kontakt s autorom
II.2/III.1. zvýšené zaťaženie zraku, riešenie možných problémov podľa presných pravidiel

CELKOVÁ HODNOTA BODOV:

71
7
34
20
10

321

