ANALYTICKÝ LIST
Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
kultúra

Poradové číslo
hodnotenia: 2241

Číselný kód:
1

0

1

0

2

8

Názov pracovnej činnosti:
Analytik
Bezprostredne nadriadený zamestnanec: vedúci literárneho
oddelenia

Orientačná dĺžka odbornej praxe: nad 6 r.

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: VŠ
Ďalšia odborná príprava:

Obsah pracovnej činnosti:

Prieskum literárnej tvorby a analýza poznatkov
interpretácie odborných informácií doma i v zahraničí

z oblasti literárneho diania vrátane

-

prieskum, analýza a hodnotenie odborných informácií z oblasti literatúry,

-

zodpovednosť za vecnú a odbornú správnosť poskytovaných informácií o slovenskej literatúre na
internete,

-

analýza literárneho diania doma v súvislostiach s literárnymi smermi v zahraničí,

-

koncepcia výberu a spracovania informácií o slovenskej literatúre do periodík pracoviska a na
internet,

Poznámka:

Dátum hodnotenia:
13.6.2002

Hodnotiteľ:
PhDr. Viktor Timura, CSc.

Podpis:

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

A.1.6 - VŠ
160 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 5/3 samostatné odborné tvorivé práce, spracúvanie nových informácií, ich správny výber,
podrobná znalosť problematiky slovenskej literatúry, tvorivý prístup k metodike jej šírenia a propagácii
doma i v zahraničí
120 b.
B.2.2 výpočtová technika
10b.
B3. 5 nevyhnutnosť kontaktov na národnej i medzinárodnej úrovni
40 b.

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

C1 4 zodpovednosť za výsledky práce s dosahom na partnerské organizácie doma i v zahraničí,
zodpovednosť za šírenie národnej literárnej tvorby, jej prezentácie a šírenia
105b.

D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž
D1 1/2 viac ako 70 % práce v sede
7 b.
D2 3,3 dodržiavanie termínov, nároky na pozornosť, presnosť vykonanej práce
30 b.
2,2 kontakt so stránkou, spravidla bez konfliktné prostredie
20 b.
3,1 riešenie zložitých problémov, štandardné zaťaženie
20 b.

Spolu 572 bodov

