

ANALYTICKÝ LIST

Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
Kultúra
Poradové číslo
hodnotenia:
                               2245
Číselný kód:  upravené
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Názov pracovnej činnosti:

Člen tanečného súboru II.

Bezprostredne nadriadený zamestnanec:


Orientačná dĺžka odbornej praxe: do 3 r.
Bezprostredne podriadení zamestnanci:


Kvalifikačný predpoklad vzdelania: Konzervatórium
Ďalšia odborná príprava: 
Obsah pracovnej činnosti:

Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela alebo tanečnej časti hudobného alebo hudobnodramatického diela.

-  naštudovanie a interpretácia umeleckého diela v súlade s umeleckými zámermi jeho autorov 
   (choreograf) resp. umeleckých vedúcich
-  samostatný tvorivý prístup k naštudovaniu kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela a 
   baletnej alebo tanečnej časti hudobného alebo hudobnodramatického diela (opera, opereta, muzikál 
   atď.)
- trvalé udržiavanie vysokej umeleckej a technickej interpretačnej úrovne rôznych baletných                
  a tanečných štýlov  a techník, telesných dispozícií a estetického vzhľadu ako základných 
  predpokladov pre profesionálny scénický prejav
- aktívna spolupráca pri alternáciách určených vedúcim umeleckým pracovníkom (choreograf, režisér,  
  pedagóg, asistent choreografie)
- zodpovednosť za umelecký výsledok baletných inscenácií. 















Poznámka:





Dátum hodnotenia:                                               Hodnotiteľ:                                                                Podpis:
13.6.2002                                                            Mgr. Peter Janku











A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX: vzdelanie, osobitné kvalifikačne
      predpoklady, odborná prax:

A.1.4 - Konzervatórium
95 b.

A.3.2 – do 1 r.
10 b.


B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
      zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov

B1 4/2 samostatná umelecká práca so zvýšenými nárokmi na myslenie, koordináciu, sústredenosť a samotné umelecké a technické stvárnenie role
80 b.

B.2.3 zložitá pohybová technika
20b.

B3. 3  rôznorodá pravidelná spolupráca so všetkými umeleckými a prevádzkovými zložkami
30 b.



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

C1 4 zodpovednosť za výsledky práce majú celospoločenský dopad, ide o prezentáciu celej organizácie, zodpovednosť za celkový umelecký dojem stvárneného diela
105b.
C 2 3 riziko ohrozenia zdravia
30 b.
C 3 2 možnosť poškodenia hnotného majetku, kostýmov, scénických prvkov
10 b.



D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž

D1 3/4  vysoká fyzická záťaž celého organizmu, fyziologicky nevhodné pracovné polohy
36 b.
D2   5,4 maximálna  pozornosť, presnosť vykonanej práce
42 b.
4a     3,2 vysoké riziko psychickej ujmy
25 b.
      2,3 riešenie aj zložitých problémov, záťaž viacerých orgánov 
25 b.



Spolu 508 bodov  







