ANALYTICKÝ LIST
Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
kultúra

Poradové číslo
hodnotenia: 2169

Číselný kód:
10.10.26

Názov pracovnej činnosti:
analytik – výskumník v oblasti vzťahov štátu a cirkví
Bezprostredne nadriadený zamestnanec:

Orientačná dĺžka odbornej praxe: nad 3 roky

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: VŠ
Ďalšia odborná príprava:

Obsah pracovnej činnosti:

Analytická činnosť v oblasti dát o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach
-

spracúvanie analytických štúdií z oblasti tradičnej a netradičnej religiozity a praktický podiel na
činnosti informačného centra a poradne,
riešenie zložitých prieskumov v oblasti prejavov religiozity,
spracúvanie vedeckej dokumentácie určených domácich a zahraničných periodík,
spracúvanie odborných stanovísk a odpovedí na dotazy vo vzťahu k iným štátnym orgánom
a inštitúciám ( MV SR, Policajný zbor, školy, psychologické poradne a pod.),
spracúvanie základných monografií v danej oblasti a publikovanie poznatkov v odbornej tlači a na
vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.

Poznámka:

Dátum hodnotenia:
13.6.2002

Hodnotiteľ:
Mgr. Michaela Moravčíková, riaditeľka ÚVŠC

Podpis:

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

A1.6 – VŠ
160 b.
A3.4 – odb. prax nad 3 roky
40 b.
B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov
B1. 5/3 – samostatná špecializovaná práca, spracúvanie nových a neúplných informácií,
schopnosť analyzovať problém a navrhovať riešenia
120 b.
B2. 2 – PC
10b.
B3. 4 – spolupráca s partnerskými organizáciami v zahraničí, s MV SR, MK SR, školami
40b.

C. ZODPOVEDNOSŤ: zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za
bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody
C1. 3 zodpovednosť za výsledky tímovej výskumnej a prieskumnej práce s dopadom na celú
spoločnosť
70 b.

D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž
D1. 1,2 bežná záťaž
7 b.
D2. 3,3 koordinácia v tíme, presnosť, pozornosť
30 b.
3,2 častý kontakt s klientom spravidla bez konfliktov
25 b.
3,1 riešenie zložitých problémov s potrebou konzultácií
20 b.
Spolu: 522 bodov

