Praktická zkouška

samostatná odborná práce
Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečné zkoušky ve šk. r. 2013–2014 a škola je
povinna ji realizovat.
1. Zadání SOP
Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke stanoveným tématům. Žák si z
p edlo ených témat jedno téma zvolí.
Témata SOP:
éma č. 1

ipravte návrh prezentace ašich výrobků z včelích produktů

éma č. 2

ytvo te prezentaci na téma Med jako součást zdravého životního stylu pro laickou
ve ejnost .

éma č. 3

edlo te návrh na vybudování provozu specializovaného na chov včelích matek s roční
produkcí 1000 ks oplozených matek s důrazem na ekonomický výsledek.

éma č. 4

pracujte plán kočování se včelstvy podle podmínek ašeho stanoviště s důrazem na
ekonomický výsledek.

éma č.

ytvo te názorný propa ační materiál na téma Život včely medonosné pro laickou
ve ejnost .

éma č.

avrhněte a vytvo te názorný materiál pro zájemce o včela ení na téma ásahy včelaře
do včelstva v průběhu včelařského roku při včelaření v nízkých nástavcích.

éma č.

avrhněte a vytvo te názorný materiál pro zájemce o včela ení na téma Zásahy včelaře
do včelstva v průběhu včelařského roku při včelaření ve vysokých nástavcích.

éma č.

avrhněte a vytvo te názorný materiál pro zájemce o včela ení na téma Zásahy včelaře
do včelstva v průběhu včelařského roku při včelaření v kombinovaných systémech.

éma č.

ytvo te prezentaci na téma Podpora odbytu medu v podmínkách malovčelaření – pro
včelaře.

éma č. 10

ytvo te elektronický včela ský slovník z oblasti dle vlastního výběru .

éma č. 11

ytvo te elektronický herbá včela sky významných d evin.

éma č. 12

ytvo te elektronický herbá pylových zrn včela sky důle itých rostlin.

éma č. 13

ytvo te 10 návrhů etiket na med a 10 na medovinu.

éma č. 14

ytvo te manuál pro začínajícího včela e na téma Co potřebuji do začátku včelaření,
pokud budu včelařit s – včelstvy.

éma č. 1

ytvo te počítačový pro ram na téma
na vlastní stanovi tě.

olba včelařsky významných dřevin při výsadbě

Osnova SOP:
éma č. 1 p edstavení irmy p edstavení produktů p edstavení výrobků
éma č. 2 charakteristika medu vznik a druhy medu vyu ití medu ve vý ivě léka ství a kosmetice
éma č. 3 le islativa chovu matek v
ekonomické zhodnocení

materiální podmínky volba technolo ie a časový plán

éma č. 4 zmapování daného zemí význam kočování le islativní a technické podmínky plán včetně
ekonomického zhodnocení

éma č. zdůvodnění pot eby tohoto materiálu vyjmenování a zdůvodnění hledisek která bude nutné
vzít v vahu p i jeho tvorbě vypracování návrhů 2 různých typů názorného materiálu
éma č. zdůvodnění pot eby tohoto materiálu zdůvodnění hledisek která bude nutné vzít v vahu p i
jeho tvorbě vlastní vypracování názorného materiálu
éma č. zdůvodnění pot eby tohoto materiálu zdůvodnění hledisek která bude nutné vzít v vahu p i
jeho tvorbě vlastní vypracování názorného materiálu
éma č. zdůvodnění pot eby tohoto materiálu zdůvodnění hledisek která bude nutné vzít v vahu p i
jeho tvorbě vlastní vypracování názorného materiálu
éma č. vytýčení hlavních problémů p i odbytu medu u dané skupiny včela ů mo nosti vlastní
podpory návrhy podpory z hlediska státu
éma č. 10 vysvětlení pot eby vytvo ení slovníku a jeho pou ívání shromá dění základních včela ských
pojmů z jednotlivých oblastí odborně správné de inice těchto pojmů pojmy zastaralé nebo pou ívané
mezi včela i a jejich vysvětlení pomocí odborné terminolo ie vlastní zhotovení slovníku
éma č. 11 zdůvodnění významu herbá e pro včela e vytvo ení jednotlivých listů
botanický název včela ský význam nároky rostlin na podmínky min. 20 rostlin

správný český a

éma č. 12 zdůvodnění významu herbá e pro včela e min. 10 rostlin vlastní materiál – ne okopírovaný z
internetu nebo dalších materiálů
éma č. 13 le islativa označování medu a medoviny – současná i p ipravovaná význam vlastních etiket
pro včela e vlastní vytvo ení návrhů etiket
éma č. 14 zdůvodnění pot eby tohoto materiálu pot eby a pomůcky pro chov včel získávání a
zpracování včelích produktů le islativa chovu ekonomika chovu
éma č. 1 výhody a vyu ití pro ramu hlediska která je nutné brát v vahu p i volbě d evin vytvo ení
databáze min. 40 d evin vytvo ení pro ramu umo ujícího výběr d evin podle zadaných hledisek
Formální úprava SOP:
ráce bude vypracována na
v rozsahu minimálně 4 strany ormátu 4. elikost písma je v p ípadě
pou ití písma imes e
oman 12 b. ádkování 1 . Stránky budou průbě ně číslovány. ráce bude
obsahovat vodní stranu název školy školní rok jméno a p íjmení zpracovatele označení samostatná
odborná práce a název zadaného tématu . a vodní stranou následuje obsah te tu názvy kapitol a
čísla stránek . Soupis pou itých zdrojů dle citační normy bude uveden na závěr práce. o práce lze
za adit oto ra ie obrázky náčrtky ra y atd. jako p ílohy. okud by bylo vhodnější z hlediska
srozumitelnosti nebo názornosti za adit je do te tu nebudou započítávány do po adované délky te tu.
ro čely prezentace zpracuje ák verzi p íslušné S
na nosiči který bude označen názvem S
jménem zpracovatele a školním rokem. ozsah prezentace cca 1 minut.
2. Termíny
oporučený termín zadání S
oporučená délka ešení S

– nejd íve v lednu 2014.
– minimálně 1 měsíc.

oporučený termín odevzdání S

– nejpozději do 3 týdnů p ed závěrečnou klasi ikací.

souladu s
stanoví editel ka školy vyučovací p edmět v jeho rámci bude vypracována S
konkrétní
termín zadání i odevzdání S
způsob odevzdání p evzetí S
a zabezpečení konzultací áků s vyučujícími.
3. Zařazení a prezentace SOP u závěrečné zkoušky
rezentace a obhajoba S
zkoušky.

bude probíhat v rámci praktické zkoušky a bude za azena na konec praktické

4. Způsob hodnocení / kritéria hodnocení SOP
odnotí se
dodr ení podmínek zadání obsahová i ormální rove zpracování
pou ívání odborné terminolo ie
vlastní p ínos k ešení zadaného tématu
způsob p ednesení prezentace a projev áka výsti nost p ednesu v daném limitu

komunikace a reakce na dotazy členů zkušební komise
odnocení S
.

je součástí celkového hodnocení a klasi ikace praktické zkoušky dle pravidel uvedených v

. Způsob řešení v případě, e ák neodevzdá práci ve stanoveném termínu, příp vůbec
estli e ák neodevzdá S
ve stanoveném termínu mů e editel ka školy v odůvodněných p ípadech
povolit odevzdání S
v náhradním termínu.
estli e ák S
neodevzdá nebude bodově hodnocen za p íslušnou část závěrečné zkoušky související se
zpracováním prezentací a obhajobou S .
Součástí těchto podkladů jsou rovně
ákům p edává p i volbě tématu.

okyny pro áka k vypracování samostatné odborné práce. kola je

. Pokyny pro áka k vypracování samostatné odborné práce
a

p edlo ených témat si jedno zvolte a jeho volbu oznamte t ídnímu učiteli. okud si téma nezvolíte
bude ám p iděleno.

b

éma zpracujte podle následujících pokynů
na nosiči 1 od ka dého

ráce bude zpracována a p edána v písemné podobě a

ísemná podoba ráce bude vypracována na
v rozsahu minimálně 4 strany ormátu 4.
a imální rozsah není stanoven. elikost písma je v p ípadě pou ití písma imes e
oman 12 b.
ádkování 1 . Stránky budou průbě ně číslovány. ráce bude obsahovat vodní stranu název školy
školní rok jméno a p íjmení zpracovatele označení samostatná odborná práce a název zadaného
tématu. a vodní stranou následuje obsah te tu názvy kapitol a čísla stránek . Soupis pou itých
zdrojů dle citační normy bude uveden na závěr práce. o práce lze za adit oto ra ie obrázky
náčrtky ra y atd. jako p ílohy. okud by bylo vhodnější z hlediska srozumitelnosti nebo názornosti
za adit je do te tu nebudou započítávány do po adované délky te tu.
osič a nosiči bude prezentace p íslušné S
kterou p ednesete zkušební komisi. ozsah bude
odpovídat 1 minutové prezentaci. osič bude označen názvem S
jménem zpracovatele a
školním rokem.
c

ro jednotlivá témata stanoví editel konzultanty.

d

S
odevzdáte t ídnímu učiteli ve stanoveném termínu do 14. 4. 2014. okud nebude práce odevzdána
do tohoto termínu mů e editel v záva ných a odůvodnitelných p ípadech stanovit náhradní termín.
estli e práce neodevzdáte vůbec nebudete bodově hodnocen a za p íslušnou část praktické zkoušky.

e

S

je součástí aší praktické zkoušky a její prezentace a obhajoba proběhne na její závěr.

kušební komise zhodnotí dodr ení podmínek zadání odbornou správnost včetně pou ívání odborné
terminolo ie vlastní p ínos k ešení zadaného tématu způsob p ednesení prezentace a áš projev
výsti nost p ednesu prezentace v daném časovém limitu aši komunikaci a schopnost odpovídat na
dotazy zkušební komise.
odnocení S

je součástí celkového hodnocení a klasi ikace praktické zkoušky dle pravidel

.

