

A N A L Y T I C K É     H O D N O T E N I E    P R  Á  C E


Odvetvie : kultúra


Číslo : 1145
Platová
trieda : 10.08.6.4.09
Názov činnosti  / funkcie / :   Člen  orchestra alebo člen zboru   II.




Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie : Konzervatórium

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax : do 3 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela

-	tvorivým spôsobom vytváranie a predvádzanie umeleckého diela,
-	naštudovanie umeleckého diela v koordinácii so zbormajstrom, dirigentom a režisérom,
-	zodpovednosť za vlastný umelecký výkon, detailná znalosť umeleckého poňatia diela, štúdium diela doma, na skúškach v mimojaviskovom priestore a na javisku.


















POZNÁMKA : 

DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 










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


body :    115

A.1.4.  Konzervatórium                                                                                                                                             95

A.3.3.  do 3 rokov                                                                                                                                                     20





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


body :    150   

B.1.I.4./II.3.    samostatný umelecký výkon so širokou väzbou spolupráce, zvýšené nároky
                       na pozornosť a myslenie                                                                                                                 100
B.2.3.             zložité techniky vlastnej činnosti, vysoké nároky na hlasový fond                                                     20
B.3.3.             koordinácia medzi dirigentom, orchestrom, zborom, sólistami                                                          30




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

body :    130   

C.1.4.   umelecký výkon má dopad na verejnosť                                                                                                  105
C.2.2.   riziko ohrozenia vlastného zdravia, poškodenie sluchu, hlasiviek                                                              15
C.3.2.   možnosť poškodenia hmotného a nehmotného majetku na scéne, kostýmoch atď.                                  10





D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :     84    

D.1.I.1./II.3.    zvýšená fyzická námaha pri skúškach i predstaveniach, maximálne sústredenie                           14
D.2.A.3./B.3.  koordinácia práce v presnom čase, vypätie pozornosti                                                                    30
4a   3./2.             stále riziko osobného neúspechu, psychickej traumy                                                                  20
II.2./III.2.        zaťaženie viacerých zmyslových orgánov                                                                                         20







CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                         479                                                                          



