82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Praktická zkouška
Téma "T-54705: 13-00 - SO "
samostatná odborná práce
Samostatná odborná práce (SOP) je součástí jednotného zadání závěrečné zkoušky a škola je povinna ji
realizovat.
ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE
Žáci vypracují dle stanovené osnovy písemnou, výtvarnou a technickou dokumentaci ke stanovenému tématu,
které dále konkretizují ve spolupráci s učitelem/učiteli.
1) Téma SOP
UM EC O EMES N

ROBE POD E

ASTNÍ O NÁ R U

V p ípadě, e ák p edlo í vlastní náměty na konkretizaci tématu SOP, učitel/učitelé je dle mo ností zohlední, p íp.
upraví s ohledem na reálnost ešení (zejména z hlediska časové, materiálové a technické náročnosti
navrhovaného výrobku). edná se o posílení motivace áka ke zpracování SOP a jeho zájmu o dosa ení
optimálních výsledk .
) Osno a SOP
od pojednání uvedení do problematiky (nap . obecná charakteristika umělecko emeslných ková ských a
zámečnických výrobk a zp sob jejich vyu ití, p edstavení zpracovaného tématu SOP) popis zvolené práce,
speci ikace zpracovaného tématu (sloh) apod.
Te t te t členěný do kapitol (nap . zd vodnění výběru p íslušného tématu, charakteristika daného výrobku, jeho
vyu ití, p ístupy k výtvarnému ešení, inspirační zdroje nezbytné je uvést technolo ický postup realizace, pou ité
materiály, ná adí, stroje a za ízení, pot ebné výpočty, cenovou kalkulaci navr eného výrobku, bezpečnostní a
zdravotní rizika p i realizaci výrobku)
Zá r (celkové shrnutí ešení zadaného tématu, zhodnocení zkušeností ze zpracování SOP z hlediska jejich vyu ití
v budoucím pro esním ivotě) seznam pou itých zdroj výčet pou ité literatury, internetových zdroj apod.
P o
výtvarný návrh (de initivní výtvarný návrh včetně skic dokumentujících vývoj výtvarného ešení)
této p ílohy je povinné
technická dokumentace (náčrt, pop . technický výkres, v dy s uvedením základních rozměr )
této p ílohy je povinné
obrázky, oto ra ie
) ormá n

zpracování
zpracování

zpracování této p ílohy zále í na rozhodnutí autora.

pra a SOP

Písemné zpracování daného tématu, p íp. dokumentace k kolu bude provedeno v rozsahu nejméně
ormátu
včetně titulního listu.

stran

te t práce bude vypracován na P velikost písma je v p ípadě vyu ití imes e
oman
b., v p ípadě
vyu ití rial
b., ádkování , (pokud ák m umo níte pou ívat jiný typ písma, musí jeho velikost odpovídat
p edepsanému a musí být dodr eno ádkování , )
do práce lze za adit oto ra ie, obrázky apod.
práce bude opat ena titulním listem obsahujícím název školy, označení Samostatná odborná práce , název
práce, jméno a p íjmení áka, ročník druhá strana práce bude obsahovat anotaci a prohlášení áka o
samostatném vypracování SOP viz Pokyny pro áky
následně bude za azen obsah te tu (tj. názvy jednotlivých kapitol, stránkování, seznam p íloh),
zdroje in ormací (literatura, normy, internetové zdroje) budou uvedeny na konci práce
) Term n

oporučený termín zadání SOP
oporučená délka ešení SOP

nejd íve v lednu
minimálně

oporučený termín odevzdání SOP

.

měsíc.

nejpozději do

týdn p ed závěrečnou klasi ikací.

V souladu s
stanoví editel školy vyučovací p edmět, v jeho rámci bude vypracována SOP, konkrétní termín
zadání i odevzdání SOP, zp sob odevzdání/p evzetí SOP a zabezpečení konzultací ák s vyučujícími.
) Za azen a prezentace SOP

rámci zá

re né zkoušk

Samostatná odborná práce je součástí praktické zkoušky. V jejím rámci probíhá vlastní zhotovení výrobku ze SOP,
jeho prezentace a obhajoba písemného zpracování SOP. O začlenění tvorby výrobku ze SOP do praktické
zkoušky (na začátek, do pr běhu, na závěr zkoušky) rozhodne p íslušný učitel. O po adí obhajoby SOP a
prezentace zhotoveného výrobku v rámci této zkoušky rozhodne editel školy.
Z oto en
robku ze SOP ák realizuje p íslušný výrobek podle výtvarného návrhu a technické dokumentace
dodr uje stanovený technolo ický postup dodr uje p edpisy O P.
Ob a oba SOP ák p edstaví písemné zpracování SOP, výtvarný návrh a technickou dokumentaci zkušební
komisi zd vodní p ístup k ešení tématu a zp sob jeho zpracování, uvede vyu ité inspirační a in ormační zdroje
uvede p ínos práce pro své pro esní uplatnění.
Prezentace robku ze SOP ák vysvětlí technolo ický postup a zd vodní výběr pou itých materiál
postup výtvarného ešení uvede mo nosti pou ití zhotoveného výrobku.
) Zp sob odnocen

objasní

kritéria odnocen SOP

Prezentace a ob a oba SOP spo á p edstavení písemné SOP zkušební komisi, popisu a zd vodnění zvoleného
postupu ešení / zp sobu zpracování včetně vyu ívání in ormačních zdroj , posouzení p ínosu práce pro pro esní
uplatnění áka a vypracování praktického kolu SOP nebo jeho části.
odnot se
zd vodnění pou itého postupu ešení / zp sobu zpracování
obsahová i ormální rove zpracování
pou ívání odborné terminolo ie
komunikace a reakce na dotazy člen zkušební komise
U

praco ané o praktické o ko u se odnot
dodr ování zvoleného zp sobu zpracování (technolo ického postupu)
dodr ování norem, O P, hy ienických p edpis
odnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasi ikace praktické/ stní zkoušky dle pravidel uvedených v
.

) Zp sob ešen

p pad

e ák neode zdá práci e stano eném term nu p p

estli e ák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, m
odevzdání SOP v náhradním termínu.

bec

e editel/ka školy v od vodněných p ípadech povolit

estli e ák SOP neodevzdá, nebude bodově hodnocen za p íslušnou část závěrečné zkoušky související se
zpracováním, prezentací a obhajobou SOP.
Součástí podklad k SOP jsou pokyny pro áka, které škola p edává ák m p i konkretizaci témat. Plné znění
pokyn včetně p íkladu zpracování titulního listu je v dokumentu O
ulo eno v Souboru ke zve ejnění s
tématem.

SAMOSTATNÁ ODBORNÁ PRÁCE

PO

N PRO Á A

Zadán samostatné odborné práce
Vypracujte písemnou ormou samostatnou odbornou práci na zadané téma, které jste konkretizoval/a ve
spolupráci s učitelem/učiteli. Součástí samostatné odborné práce je rovně výtvarný návrh a technická
dokumentace p íslušného výrobku.
Postupujte podle pokyn učitele, který Vám sdělí konkrétní termíny pro ešení a odevzdání samostatné odborné
práce. pracování samostatné odborné práce je nezbytným p edpokladem k spěšnému absolvování
závěrečné zkoušky.
ormá n

pra a

e t práce zpracujte na P v celkovém rozsahu nejméně stran ormátu
včetně titulního listu. a imální
rozsah te tu není stanoven. Pou ívejte odbornou terminolo ii, dbejte na pravopis, stránky číslujte. Velikost písma je
v p ípadě vyu ití imes e
oman
b., v p ípadě vyu ití rial
b. e t eba dodr ovat ádkování , . Pokud
pou ijete jiný typ písma, musí jeho velikost odpovídat p edepsanému. ovně ádkování , musí být dodr eno.
Podrobnější pokyny pro písemné zpracování SOP Vám sdělí učitel.
Výtvarný návrh a technickou dokumentaci zpracujte ve ormátu, který Vám stanoví učitel.
itulní list obsahuje název školy, obor vzdělání, název tématu, název práce, označení Samostatná odborná
práce , Vaše jméno a p íjmení, školní rok zpracování.
P

P

OV

O S

viz soubor ke zve ejnění s tématem.

Dá e zpracu te
notace ato závěrečná práce byla zpracována v rámci studia učebního oboru
/
a zámečník, pasí ve škole od
do
..
. Práce se zabývá problematikou

mělecký ková

Prohlášení Prohlašuji, e jsem tuto práci vypracoval/a samostatně, s vyu itím získaných poznatk
absolvováním studia učebního oboru
/
mělecký ková a zámečník, pasí a studiem odborné
literatury. Souhlasím s tím, aby moje závěrečná práce byla ve škole pro další vzdělávání pou ívána jako
studijní materiál pro další zájemce. V
jméno a p íjmení
Obsah

tj. tabulku s názvy jednotlivých částí/kapitol s uvedením stránek

vod zde m ete nap . obecně charakterizovat umělecko emeslné ková ské a zámečnické výrobky v jejich
historickém vývoji, p edstavit téma své samostatné odborné práce.
e t členěný do kapitol zde m ete nap . zd vodnit výběr daného tématu, popsat navr ený výrobek a
mo nosti jeho vyu ití, zp sob, jakým jste dospěl/a k jeho výtvarnému ešení (čím jste se inspiroval/a, jak se
vyvíjel výtvarný návrh apod.) nutné je uvést technolo ický postup zhotovení p íslušného výrobku, pou ité
materiály, ná adí, stroje a za ízení, pot ebné výpočty, cenovou kalkulaci navr eného výrobku, bezpečnostní a
zdravotní rizika p i realizaci výrobku do te tu m ete za adit i obrázky, oto ra ie, schémata, ra y apod.
ávěr zde stručně shrnete ešení své samostatné odborné práce, zhodnotíte, jaké zkušenosti jste získal/a p i
jejím zpracování a jak je podle Vašeho názoru m ete vyu ít ve svém budoucím pro esním ivotě
Seznam pou itých zdroj

zde uvedete pou itou literaturu, internetové zdroje apod.

P ílohy . výtvarný návrh (de initivní výtvarný návrh včetně skic dokumentujících vývoj výtvarného ešení)
zpracování této p ílohy je povinné . technická dokumentace pro zhotovení navr eného výrobku (její
nále itosti Vám sdělí učitel) zpracování této p ílohy je povinné . obrázky, ra y, schémata, oto ra ie apod.
zpracování dalších p íloh není povinné, zále í na Vašem rozhodnutí, zda je za adíte.
P i zá

re né zkoušce

u i ete samostatnou odbornou práci

rámci praktické zkoušk

P i praktické zkoušce zhotovíte výrobek, který jste navrhl/a v samostatné odborné práci, a p ed zkušební komisí
budete obhajovat svoji samostatnou odbornou práci a prezentovat zhotovený výrobek.
hotovení výrobku ze samostatné odborné práce
zhotovíte daný výrobek podle výtvarného návrhu a technické dokumentace
p i realizaci výrobku budete dodr ovat stanovený technolo ický postup a p edpisy O P.
Obhajoba SOP

p edstavíte zkušební komisi písemné zpracování samostatné odborné práce, výtvarný návrh výrobku a
technickou dokumentaci
objasníte a zd vodníte sv j postup p i zpracování tématu, uvedete, jaké zdroje jste vyu il/a
uvedete, jaké zkušenosti jste v pr běhu tvorby samostatné odborné práce získal/a, zhodnotíte, jaký p ínos pro
Vás práce měla.
Prezentace zhotoveného výrobku
vysvětlíte technolo ický postup a zd vodníte výběr pou itých materiál
objasníte postup výtvarného ešení
uvedete p íklady uplatnění výrobku.
Zkušebn komise bude ze ména odnotit
dodr ení stanoveného rozsahu te tu
obsahové a odborné zpracování tématu, pou ívání odborné terminolo ie
ormální rove písemného zpracování, ori inalitu a rove zpracování výtvarného návrhu, kvalitu zpracování
technické dokumentace
celkový vzhled výrobku, tj. jeho emeslné zpracování, výtvarné vyznění, jeho zhotovení podle technické
dokumentace
Váš samostatný projev a schopnost rea ovat na otázky člen zkušební komise.

