

ANALYTICKÝ LIST

Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
Kultúra
Poradové číslo
hodnotenia: 
                                 2244
Číselný kód:


1
0
0
9
6
5
0
1   

Názov pracovnej činnosti:

Člen orchestra alebo člen zboru

Bezprostredne nadriadený zamestnanec:


Orientačná dĺžka odbornej praxe: do 6 rokov
Bezprostredne podriadení zamestnanci:


Kvalifikačný predpoklad vzdelania:  Konzervatórium
Ďalšia odborná príprava:
Obsah pracovnej činnosti:

Tvorivá interpretácia jednoduchších foriem symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela alebo komorného diela

- samostatný tvorivý prístup k naštudovaniu jednoduchších foriem symfonického, vokálneho, vokálno-
  symfonického, komorného alebo diela po umeleckej hudobnej a technickej stránke,
- naštudovanie umeleckého diela v koordinácii so zbormajstrom, dirigentom a režisérom
- zodpovednosť za vlastný umelecký výkon, detailná znalosť umeleckého poňatia diela
- udržiavanie psychickej a hlasovej kondície, zodpovednosť za vlastný umelecký rast
- samoštúdium, udržiavanie technickej úrovne umeleckého výkonu. 

















Poznámka:





Dátum hodnotenia:                                               Hodnotiteľ:                                                                Podpis:

13.6.2002                                                           Mgr. Peter Janku














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

A1.4 –  konzervatórium
95 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. 4/3 –  samostatný umelecký výkon so širokou väzbou spolupráce, s nárokmi na pozornosť a myslenie
100 b.

B2. 3 –  technika vlastnej zručnosti
20b.

B3. 3 – spolupráca a koordinácia medzi dirigentom, orchestrom, zborom, sólistami
30b.





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

C1. 4  výsledky práce – umelecký výkon má celospoločenský dopad, ide o prezentáciu umeleckého diela doma i v zahraničí
105 b.
C2. 2 riziko ohrozenia zdravia, sluch, hlasivky
15 b.
C3. 2 možnosť poškodenia hmotného majetku, nástrojov, kostýmov
10 b.

D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž

D1. 2,3 zvýšená fyzická záťaž
22 b.
D2. 4,3 vysoké nároky na koordináciu , presnosť, vypätie pozornosti
34 b.
4a   3,2  psychická ujmy, osobný neúspech
20 b.
     2,2  zaťaženie viacerých zmyslov
20 b.

Spolu: 511 bodov










