

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 :
           1453      
  
Platová
trieda :  10.11.17
Názov činnosti  / funkcie / :   Samostatný konštruktér II


Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :   VŠ    

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax :  odborná prax do 9 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 
Tvorba návrhov rekonštrukcie alebo  dotvorenia chýbajúcich častí umelecko – historických objaktov, architektonických objektov alebo archeologických objektov osobitým spôsobom 

-	špecifické zameriavanie a grafické dokumentovanie pamiatkových objektov,
-	dotvorenie chýbajúcich častí historických objektov,
-	digitálne spracúvanie a vyhodnotenie vstupných údajov, spracovanie súradníc, načítanie a editácia v grafickom prostredí Microstativa,
-	tvorba návrhov rekonštrukcie objektov a návrhov výtvarného riešenia,
-	aplikácia geodetických a grafických softwarov na špeciálne podmienky pamiatkovej starostlivosti,
-	spolupráca  s inštitúciami podobného zamerania v tuzemsku i v zahraničí,
-	spolupráca so špecializovanými organizáciami v oblasti hardwaru a softwaru.














POZNÁMKA : 
DÁTUM  HODNOTENIA :                                                        HODNOTITEĽ : 











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

body:   220    

A 1.6   VŠ vzdelanie                                                                                                                                          160

A 3.5.  odborná prax do 9 rokov                                                                                                                          60



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


body :   180

B 1 I 5/II 3    samostatné zameranie a dokumentovanie – komplexné grafické spracovanie všetkých
                     náležitostí historických objektov a pamiatkových výskumov                                                          120
B 2.3            práce vykonávané so špeciálnymi geodetickými a grafickými prístrojmi a zariadeniami.
                    Špeciálne softwarové produkty                                                                                                         20
B 3.4           potrebná spolupráca a koordinácia aj s inými subjektmi mimo vlastnej organizácie                        40




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

body :   120

C 1.4    výsledok práce ovplyvňuje činnosť iných subjektov /metodikov, reštaurátorov, stavebné firmy/             105

C 2.2    práca vo výškach /lešenie, vysokozdvižné plošiny/                                                                                   15



D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body :    93

D 1 I 1 II 3     zvýšená fyzická námaha, práce vykonávané v sede, v stoji viac ako 70% prac. doby                   14
D 2 A 3 B 4   dodržiavanie časových plánov a rozpisov, odborné práce vyžadujúce vypätú pozornosť              34
          2/  3     občasný kontakt s klientom,  výskyt konfliktu                                                                                  25
II 3/III 1         potreba odborných konzultácií                                                                                                         20




CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                                                       613


