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Ručný tkáč
Charakteristika
Ručný tkáč vyrába textilné tkaniny, koberce, tapisérie a guby.

Alternatívne názvy
-

Výrobca ľudovo-umeleckej výroby - tkanie

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Stredné odborné vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore tkáč

Alternatívne vzdelávacie cesty
-

Stredné odborné vzdelanie v odbore textilná výroba - tkáčovne
Stredné odborné vzdelanie v odbore textilná výroba - výroba kobercov
Stredné odborné vzdelanie v odbore textilná výroba - tkáč /ŠP/
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore umeleckoremeselné práce
Základné vzdelanie

Kompetencie
Všeobecné spôsobilosti
-

Manuálna zručnosť
Tvorivosť (kreativita)
Analyzovanie a riešenie problémov
Environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
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Vysoká
Pokročilá
Elementárna
Elementárna

www.istp.sk
-

Finančná a ekonomická gramotnosť
Fyzická zdatnosť
Komunikácia (jednanie s ľuďmi)
Organizovanie a plánovanie práce
Osobnostný rozvoj
Rozhodovanie
Samostatnosť
Technická gramotnosť

Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná
Nutná

Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna
Elementárna

Odborné vedomosti
-

Druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
Spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
Tapisérie, druhy, postupy tkania
Technológia ručného tkania
Terminológia, techniky, výrobky v umeleckej ľudovej tvorbe

nutná
nutná
nutná
nutná
nutná

Odborné zručnosti
-

Finálna úprava a začisťovanie kobercov, tkanín a tapisérií
Orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na ručné tkanie
Príprava a úprava surovín a materiálov na ručné tkanie a ručné viazanie kobercov a tkanín
Príprava osnovy na tkanie na krosnách a na viazanie tapisérií
Ručné tkanie a viazanie poťahových, dekoračných a odevných tkanín v
jednofarebných základných väzbách
Ručné tkanie hladkých jednofarebných a jednoducho vzorovaných kobercov a ručné viazanie
hladkých kobercov
Ručné tkanie hladkých kobercov farebným vzorovaním osnovou alebo útkom
Ručné tkanie kobercov a tkanín vzorovaním kombináciou väzieb a vyväzovaním
Ručné tkanie poťahových, dekoračných a odevných tkanín v základných väzbách farebným
vzorovaním osnovou alebo útkom
Voľba postupu práce, spôsobov spracovania a materiálov na ručné tkanie
Spracovanie výtvarného zámeru na ručné tkanie

nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
nutná
výhodná

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
- aspoň 6 mesiacov

Osobnostné predpoklady
-

Pozornosť
Precíznosť (presnosť)
Predstavivosť
Trpezlivosť
Pamäť
Praktické myslenie
Umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)

Osobnostný typ

Strana 2/4

nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
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-

Prakticko-technický typ
Umelecko-jazykový typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Prognosticky nepriaznivé choroby ciev a nervov horných končatín
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby dýchacích ciest a pľúc
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby obehovej sústavy
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby pohybového systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Ťažké a prognosticky nepriaznivé chronické choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v
neštandardnej (vynútenej) polohe
Prognosticky závažné poruchy zraku

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Prognosticky závažné endokrinné choroby
Choroby ciev a nervov horných končatín
Poruchy prekrvenia končatín
Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie
Chronické choroby dýchacích ciest s poruchou funkcie, vrátane alergických chorôb a ťažších, funkčne
významných deformácií hrudníka
Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením
Choroby končatín s poruchou funkcie, vrátane poúrazových stavov
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
Prognosticky závažné choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v neštandardnej (vynútenej)
polohe
Prognosticky závažné degeneratívne a zápalové choroby pohybového systému
Prognosticky závažné choroby chrbtice
Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a
koordináciu pohybov
Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému
Závažné chronické choroby kože a spojoviek
Poruchy zraku

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
Celková fyzická záťaž
Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore
Záťaž prachom
Zraková záťaž
Monotónna práca
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore

Charakter práce
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významná
čiastočná
čiastočná
čiastočná
čiastočná
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Charakter činností
- Kvalifikované manuálne a remeselné práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
Ďalšie informácie
Ručný tkáč tká a vyrába textilné tkaniny, koberce, tapisérie a guby na krosnách alebo rámoch. Finálne ich
upravuje do dekoratívnych alebo úžitkových výrobkov.

Klasifikácie
ISCO-08
7318 Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
SK ISCO-08
7318003 Ručný tkáč
Sekcia SK NACE Rev. 2
C Priemyselná výroba
R Umenie, zábava a rekreácia
Divízia SK NACE Rev. 2
13 Výroba textilu
90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 3
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