ANALYTICKÝ LIST
Rezort (odvetvie, skupina odvetví):

Poradové číslo
hodnotenia:
2233

Číselný kód:
1

0

0

7

1

9

Názov pracovnej činnosti:
Redaktor
Bezprostredne nadriadený zamestnanec: šéfredaktor

Orientačná dĺžka odbornej praxe: viac ako 6 rokov

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: ÚSO
Ďalšia odborná príprava: znalosť Braillovho písma

Obsah pracovnej činnosti:

Výber aktuálnych informácií z dennej periodickej tlače a ich aplikácia v periodikách pre
nevidiacich a slabozrakých
-

komplexná príprava, tvorba, kompletizácia a zadanie do tlače vybraných periodík, apretácia
došlých rukopisov a grafické spracovanie periodík,

-

tematické usporiadanie a kvalita zadávania textových a zvukových predlôh do periodík (Prameň –
magazín zaujímavostí, Akord – časopis pre zrakovo postihnutých učiteľov hudby, Novet – novinky
vedy a techniky) pre nevidiacich a slabozrakých čitateľov,

-

vykonávanie denného monitoringu a jeho aplikácia do periodík pre nevidiacich a slabozrakých,

-

podielanie sa na príprave zvukových reportáží a rozhovorov do periodík,

-

spolupráca so zvukovými technikmi vo fáze výroby týchto časopisov.

Poznámka:

Dátum hodnotenia:
Jún 2002

Hodnotiteľ:
Jaroslav Kacera, riaditeľ SKN

Podpis:

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

A.1.3 - ÚSO
70 b.
A2. 2.1 – znalosť Brailovho písma
5 b.
A.3.5 – nad 6 r.
60 b.

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

B1 4/2 samostatné odborné špecializované práce pozostávajúce zo zložitých činností s vysokými nárokmi na
myslenie, iniciatívu, schopnosť analýzy problému, práca s novými a neúplnými informáciami, ich spracovanie a
kompletizácia
60 b.
B.2.2 výpočtová technika
10b.
B3. 3 spolupráca s pracovnými kolektívmi v rámci organizácie, ale aj s inými vydavateľstvami
30 b.

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

C1 3 zodpovednosť za výsledky práce, ktoré majú dopad na výsledný efekt publikácie, na pracovné kolektívy
v rámci organizácie
70b.

D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž
D1 1/3 viac ako 70 % práce v sede
14 b.
D2 3,3 dodržiavanie termínov, nároky na pozornosť, presnosť vykonanej práce
30 b.
2,2 častý kontakt s autormi a inými prispievateľmi do periodík
20 b.
2,1 riešenie aj zložitých problémov, záťaž na zrak
10 b.

Spolu 379 bodov

