 POVOLÁNÍ
KÓD NSP: - 
ID: 102508  
Proutkař
Proutkař zjišťuje s využitím tradičních postupů, pomůcek nebo přístrojů anomálie vzniklé nestejnorodostí vrstev zemního podloží, hledá toky podzemních vod, vodní zdroje a místa nevhodná pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zvířat.

Odborný směr:
Služby provozní a osobní
Odborný podsměr:
jiné osobní služby
Kvalifikační úroveň:
Kvalifikační úroveň NSP 4
Alternativní názvy:
Psychotronicy | Radiestéta | Sourcier | Dowsing | Wunchelrute

Pracovní činnosti
Definování rozsahu a druhu práce na základě požadavků zákazníka.
Prostudování dokumentace (mapy, plány, zprávy) potřebné k sestavení plánu prací.
Sestavení plánu prací, výběr vhodných pomůcek a výstroje.
Seznámení zákazníka s podmínkami provedení prací.
Vyhledání zemní anomálie, vodního zdroje nebo místa, které negativně ovlivňuje zdravotní stav a výkonnost člověka a užitkovost (dojivost, přírůstky) ustájeného dobytka.
Stanovení míst, ve kterých se nacházejí podzemní dutiny, ohrožující stavební práce nebo dopravu.
Použití tradičních metod a nástrojů (např. proutek, pružina, virgule, L-dráty a kyvadlo).
Zakreslení výsledku požadovaných prací do náčrtu (plánu, mapy) v určitém měřítku s popisem.
Vedení provozní, daňové a účetní evidence.

Příklady prací
Příklady prací z podnikové sféry
Tarifní stupeň
Projednání návrhu projektu a plánu prací a předběžné ceny za uskutečnění projektu se zákazníkem.
6
Realizace projektu na základě dohody se zákazníkem.
6
Vyhodnocení zpracovaných dat a vypracování závěrečné zprávy.
6
Průzkum prostoru realizace zakázky potřebný pro vytvoření projektu a stanovení plánu práce.
5
Studium mapových, písemných i dalších podkladů potřebných pro vytvoření návrhu projektu.
5

Pracovní podmínky
Název
1
2
3
4
Zátěž teplem

x



Zátěž chladem

x



Zátěž hlukem
x




Zátěž vibracemi
x




Zátěž prachem
x
x



Zátěž chemickými látkami
x




Zátěž invazivními alergeny
x




Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
x




Zátěž ionizujícím zářením
x




Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
x




Zraková zátěž
x




Celková fyzická zátěž
x
x



Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
x
x



Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
x
x



Lokální zátěž jemné motoriky
x
x



Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
x




Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
x




Práce ve výškách
x




Duševní zátěž

x



Zvýšené riziko úrazu pracovníka
x




Zvýšené riziko obecného ohrožení
x




Pracovní doba, směnnost
x





Legenda:
1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze 
vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození 
zdraví.

Příprava a vzdělání
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:
KKOV
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie ( 2141M )
KKOV
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství ( 21xxM )
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:
KKOV
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium ( 7941K )
Regulovaná povolání
Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).

Měkké kompetence
Kód
Název
Úroveň 0-5
a01
Efektivní komunikace
3
a02
Kooperace (spolupráce) 
3
a03
Kreativita
3
a04
Flexibilita
4
a05
Uspokojování zákaznických potřeb 
3
a06
Výkonnost
3
a07
Samostatnost
4
a08
Řešení problémů
4
a09
Plánování a organizování práce
3
a10
Celoživotní učení
3
a11
Aktivní přístup
4
a12
Zvládání zátěže 
3
a13
Objevování a orientace v informacích
2
a14
Vedení lidí (leadership)
0
a15
Ovlivňování ostatních
3

Popisy úrovní naleznete zde:
http://katalog.nsp.cz/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf
Obecné dovednosti
Kód
Název
Úroveň 0-3
b01
Počítačová způsobilost 
2
b02
Způsobilost k řízení osobního automobilu 
2
b03
Numerická způsobilost
2
b04
Ekonomické povědomí
2
b05
Právní povědomí
2
b06
Jazyková způsobilost v češtině
2
b07
Jazyková způsobilost v angličtině
0
b08
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce
0

Legenda: 0 - úroveň žádná, 1 - úroveň základní, 2 - úroveň běžná, 3 - úroveň vysoká
Popisy úrovní naleznete zde:
http://katalog.nsp.cz/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf
Odborné znalosti
Nutné
Kód
Název
Úroveň 1-8
j15._.0001
geofyzika
3
j15._.0002
geologie
4
j15._.0021
hydrogeologie
4

Výhodné
Kód
Název
Úroveň 1-8
i33._.0002
účetní doklady a jejich evidence
2
i33._.0042
daňová soustava ve vztahu k účetnictví
2

Odborné dovednosti
Nutné
Kód
Název
Úroveň 1-8
k16.C.7018
Jednání s klientem
3
j15.D.1004
Orientace v terénu a mapách
3

Zpracování projektů geologicko-průzkumných prací a stanovení plánu práce
4
i32.D.6395
Ekonomické vyhodnocování projektů
3

Geologická zjištění tektonických linií
4

Geologická zjištění míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt lidí i zvířat
4

Vyhledání pramenů vody a podzemních toků
4

Geologická zjištění dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu
4

Geologická zjištění míst, kde se nacházejí inženýrské sítě
4
j15.D.9670
Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů.
3

Popis úrovní naleznete zde:
http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c1_manualu.pdf
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
Duševní poruchy.
Závažná psychosomatická onemocnění.
Poruchy chování.
Poruchy prokrvení končetin.
Onemocnění oběhové soustavy.
Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
Poruchy termoregulace.
Závažná endokrinní onemocnění.
Onemocnění ledvin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice
Chladová alergie.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.


