
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 :
1305 
Platová
trieda : 10.09.8.17
Názov činnosti  / funkcie / :
                                                                  Strihač II.



Bezprostredne nadriadená funkcia : 

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie : VŠ

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax : nad 3 roky

Obsah pracovnej činnosti : 

Tvorivé vykonávanie strihových prác filmov a audiovizuálnych programov.


-	výber najvhodnejších strihových prechodov, efektové spracovanie obrazového materiálu, 
-	strih a výroba filmov a audiovizuálnych programov pre potreby výcviku, výučby a prezentácie rezortu obrany s využitím analógovej a digitálnej videotechnológie,
-	zaisťovanie technickej kvality zostrihaného materiálu,
-	vykonávanie strihových prác podľa rámcových pokynov režiséra,
-	zaisťovanie umeleckej a technickej úrovne strihu,
-	zaisťovanie zladenia obrazových i zvukových častí a správneho rytmu audiovizuálnych programov,
-	vykonávanie animácie záberov, príprava a spracovanie obrazu prostredníctvom počítačovej grafiky,
-	práca s presnými súpiskami strihových údajov pri on – line i off – line strihu videotechnológiou,



















POZNAMKA :
DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTENIE : 


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


body : 200

A.1.6.VŠ                                                                                                                                                              160
A.2                                        
A.3.5.nad 3 r.                                                                                                                                                         40

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


body :  150 

B.1.I.4. samostatné odborné špecializované činnosti                                                                                          100
B.1.II.3. práca s novými informáciami
B.2.3. zložitá technika vlastnej činnosti                                                                                                                 20
B.3.3. spolupráca s útvarmi a organizáciami                                                                                                         30



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

body :   70


C.1.3. zodpovednosť za prácu s dopadom na útvary organizácie                                                                        70
C.2.1.
C.3.1.
D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :                                         72 

D.1.1.2 bežná fyzická námaha
D.1.II.2. práca prevažne v sede                                                                                                                           7
D.2.I.A.3. časový harmonogram
D.2.I.B.3. práca pestrá s vysokými nárokmi na presnosť                                                                                 30
D.2.I.C.1. kontakt so stránkou
D.2.I.D.2. nekonfliktné prostredie                                                                                                                    10
D.2.II.3. riešenie zložitých problémov, vyž. osobitné konzultácie                                                                  25
D.2.III.1



CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                  
                                                                                                                                                                         492


