ANALYTICKÉ

Odvetvie : kultúra

HODNOTENIE

PR Á CE

Číslo : 249

Platová
trieda :
10.10.8.33

Názov činnosti / funkcie / : Scénograf I.

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : VŠ

Platová
trieda :

Bezprostredne podriadená funkcia :
Prax : do 3 rokov
Obsah pracovnej činnosti :

Vytváranie kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo navrhovanie bábok.
-

po dohode s režisérom vytváranie v rámci schváleného rozpočtu návrhov kostýmových výprav, vrátane potrebných
technických údajov
zodpovednosť za celkovú výtvarnú úroveň inscenácie
spolu s technickým vedením výroby prijímanie výtvarných návrhov a spolupráca pri realizácii výroby
zodpovednosť za hospodárnu stránku realizovanej výpravy
zodpovednosť za bezpečnostnú stránku realizovanej výpravy.

POZNÁMKA :

DÁTUM HODNOTENIA :

HODNOTITEĽ :

body :

180

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

A 1.6
A 3.3

VŠ
prax do 3 rokov

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

160
20

body : 170

B 1.5/3 samostatná odborná práca pozostávajúca z činnosti požadujúcich vysoké nároky na myslenie a správnu voľbu pre riešenie daného problému z oblasti kultúrnej, historickej
B 2.3
práca s využívaním techniky vlastnej činnosti
B 3.3
práca vyžadujúca spoluprácu s viacerými pracovnými kolektívmi – umeleckých, technickovýrobných

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

120
20
30

body :

C 1.4 zodpovednosť za odbornú špecializovanú prácu, ktorej nedodržiavanie základných technických parametrov môžu spôsobiť nekoncepčnú prácu. Výsledky práce /návrhu/ ovplyvňujú
realizáciu výrobného diela

105

105

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body :
D 1.1/2
bežná fyzická záťaž
D.1A.3/B.3 práca vyžadujúca vypätie pozornosti s prihliadnutím na dodržiavanie plánu a časových
rozpisov skúšok
C 2/D 2
II3/III 1
nároky na riešenie zložitých problémov vyžadujúci si špeciálne konzultácie /historik, literá/t
riešenie zložitých technologických problémov
CELKOVÁ HODNOTA BODOV :

77
7
30
20
20
532

