ANALYTICKÉ HODNOTENIE PRÁCE
Odvetvie : Kultúra

Číslo :
1447

Platová
trieda :
10.10.17

Názov činnosti / funkcie / : Reštaurátor II

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : VŠ

Bezprostredne podriadená funkcia :

Platová
trieda :

Prax : do 9 rokov
Obsah pracovnej činnosti :

Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní umeleckých
diel, maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo historickej knižnej
väzby vrátane vykonávania odborného prieskumu a interpretácie dosiahnutých výsledkov
-

vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri záchrane hmotnej podstaty diel na základe
spracovaného návrhu na reštaurovanie
vykonávanie prieskumných prác na výtvarných dielach histórie
spracovávanie parciálnych reštaurátorských postupov
spracovávanie príslušných stupňov dokumentácie.

POZNÁMKA :

DÁTUM HODNOTENIA :

HODNOTITEĽ :

body :

220

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

A 1.6 VŠ
A 3.5 odborná prax do 9 rokov

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

160
60

body :

B 1 I 4/II 4 samostatné vykonávanie náročných odborných prác so značným rozsahom nových
informácií a väzieb
B 2.3
reštaurovanie je práca so zložitou technikou vlastnej činnosti /prieskum, vyhodnotenie,
návrh, realizácia/
B 3.3
práca vyžaduje stálu spoluprácu viacerých pracovných tímov /historici, technológovia,
konštruktéri/

C. ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce ,
zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného
rizika vzniku škody /
C 1.2
C 2.2
C 3.3

170

120
20
30

body :

zodpovednosť za prácu s dôsledkami na činnosť kolektívu /nadväznosť technologických
postupov/
riziko ohrozenia zdravia vlastnej osoby /práca v teréne, práca s horľavinami a pod./
existuje stála možnosť poškodenia hmotného majetku /zložitý individuálny technologický proces/

70

35
15
20

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body :

97

D l.I.2/II.3
práce vykonávane v stoji, resp. v sede viac ako 70% pracovnej doby
D 2.I A3 B.3 práca s nárokom na koordináciu, so zvýšeným nárokom na pozornosť
C 2.2
možnosť sociálnych konfliktov /zákazník, stavebná firma/
II. 3/2
špecifická činnosť, zaťaženie zraku, sluchu

22
30
20
25

CELKOVÁ HODNOTA BODOV :

557

