ANALYTICKÝ LIST
Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
kultúra

Poradové číslo
hodnotenia: 2229

Číselný kód:
1

0

1

1

2

4

Názov pracovnej činnosti:
Referent pre automatizáciu knižničných systémov
Bezprostredne nadriadený zamestnanec: vedúci sekretariátu

Orientačná dĺžka odbornej praxe:
Viac ako 6 rokov

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: VŠ
Ďalšia odborná príprava: znalosť Braillovho písma

Obsah pracovnej činnosti:

Tvorba a dolaďovanie knižnično-informačného programu pre nevidiacich a slabozrakých
používateľov

-

sprístupňovanie periodických a neperiodických publikácií v elektronickej forme nevidiacim
a slabozrakým používateľom,
aplikovanie informačných technológií smerujúcich k rozvoju knižnično-informačných služieb.
tvorba a realizácia novej generácie zvukových kníh v systéme DAISY – digitalizácia informácií
na báze zvuku,
obsluha a dolaďovanie knižnično-informačného programu Libris,
nastavovanie tlačiarní Braillovho písma špeciálne upravených pre potreby nevidiacich,
obsluha a konfigurácia špeciálnych programov a zariadení pre nevidiacich (hlasový výstup,
braillovský display).

Poznámka:

Vnútorný predpis - školenie k osvojeniu si braillovho písma

Dátum hodnotenia:

Hodnotiteľ:

13.6.2002

SKN p. Jaroslav Kacera

Podpis:

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

A1. 6 – VŠ
160 b.
A2 –2 – špecializované vzdelávanie k osvojeniu si Braillovho písma
5 b.
A3 5– nad 6 rokov
60 b.
B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov

B1 5/3 samostatné špecializované práce s vysokými nárokmi na kreatívne myslenie, schopnosť analýzy
problému, práce využívajúce nové a neúplné informácie
120 b.
B2 3 špeciálna výpočtová technika
20 b.
B3 3 spolupráca s viacerými organizáciami, knižnicami pre nevidiacich v zahraničí, s technickými a odbornými
univerzitnými katedrami
30 b.

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

C1 4 výsledky práce majú celospoločenský dosah, sprístupňujú vzdelávanie, kultúru, osvestu a podobne všetkým
nevidiacich a slabozrakým občanom
105 b.
C3 1

D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž
D1. 1/2 bežný fyzická záťaž, práce väčšinou v sede
7 b.
D2 3/3 dodržiavanie termínov, zvýšené nároky na pozornosť
30 b.
2/2 pravidelný kontakt so stránkami, spravidla nekonfliktné prostredie
20 b.
3/1 riešenie zložitých problémov, ktoré vyžadujú konzultácie
20 b.
Spolu :

577 bodov

