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Téma č. 1 (T-37368) - Včelař SOP 2018/2019

Pokyny pro realizaci
Samostatná odborná práce je součástí závěrečné zkoušky v oboru. Škola je povinna ji v realizovat jako součást
tématu praktické zkoušky.
1. Zadání SOP
Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke stanoveným tématům. Žák si z
předlo enýc témat jedno téma zvolí.
émata SOP a jejic obsa
éma č. 1

avr něte a vypracujte názorné výukové materiály pro áky středníc škol na téma
Význam včely medonosné.

zdůvodnění potřeby materiálů a mo nosti jejic vyu ití zo lednění danýc kritérii navr ení a
zdůvodnění ormy zpracování vlastní vypracování
éma č.

avr něte názorné výukové materiály pro děti základníc škol 1. stupně na téma
Význam včely medonosné.

zdůvodnění potřeby vytvoření materiálů a mo nosti jejic vyu ití zo lednění danýc kritérií navr ení
a zdůvodnění ormy zpracování vlastní vypracování
éma č.

ytvořte prezentaci na téma Med jako součást zdravého životního stylu pro áky
základníc škol.

zdůvodnění potřeby tvorby prezentace zdůvodnění volby dané skupiny zdůvodnění aspektů při
tvorbě podle zvolené skupiny postup při tvorbě vlastní zpracování
éma č.

ytvořte pro začínající včelaře stručný a názorný manuál Porovnání jednotlivých typů úlů
a úlových soustav který by mu usnadnil vlastní volbu lu.

zdůvodnění potřeby materiálu vyjmenování a zdůvodnění ledisek které budou při práci
zo ledněny návr a zdůvodnění ormy vypracování vlastní tvorba materiálu
éma č.

ytvořte názorný propa ační materiál na téma Život včely medonosné pro
skupiny.

laické

zdůvodnění potřeby to oto materiálu a mo nosti je o vyu ití vyjmenování a zdůvodnění ledisek
která bude nutno vzít i va u při tvorbě materiálů volba skupin pro které bude určen vlastní
vypracování návr ů různýc typů materiálů
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A

avr něte a z otovte názorný materiál pro zájemce o včelaření na téma Zásahy
včelaře do včelstva v průběhu včelařského roku při včelaření v nízkých nástavcích.

zdůvodnění potřeby dané o materiálu mo nosti je o vyu ití zdůvodnění ledisek které je nutno
vzít v va u při je o tvorbě vlastní zpracování dané o materiálu
éma č.

avr něte a z otovte názorný materiál pro zájemce o včelaření na téma Zásahy
včelaře do včelstva v průběhu včelařského roku při včelaření ve vysokých nástavcích

zdůvodnění potřeby dané o materiálu mo nosti je o vyu ití zdůvodnění ledisek které je nutno
vzít v va u při je o tvorbě vlastní zpracování dané o materiálu
éma č.

avr něte a z otovte názorný materiál pro zájemce o včelaření na téma Zásahy
včelaře do včelstva v průběhu včelařského roku při včelaření v kombinovaných
systémech.

zdůvodnění potřeby dané o materiálu mo nosti je o vyu ití zdůvodnění ledisek které je nutno
vzít v va u při je o tvorbě vlastní zpracování dané o materiálu
éma č.

ypracujte ekonomické z odnocení prvníc
mo nou eliminací rizik.

let včelaření s

včelstvy s vytyčením a

zdůvodnění potřeby materiálu a mo nosti je o vyu ití postup při tvorbě vlastní vytvořený materiál
éma č. 1

ytvořte názorný manuál na téma Zdravé včely jako základ úspěšného včelaření s
důrazem na prevenci.

zdůvodnění potřeby a vyu ití manuálu zdůvodnění kritérií která je nutno při tvorbě brát v va u
vlastní vypracování
éma č. 11

ytvořte manuál na téma

elý rok úspěšně proti nosem ze.

zdůvodnění potřeby tvorby manuálu kritéria která je při tvorbě nutno vzít v va u zvolení a
zdůvodnění dané ormy mo nosti vyu ití vlastní vypracování
éma č. 1

ytvořte názorný manuál pro zájmové včelaře na téma
včelí vosk.

ak získávat a zpracovávat

zdůvodnění potřeby vytvoření manuálu s při lédnutím k současnému stavu mno ství vosku v
de inování skupiny pro kterou je určen zdůvodnění kritérií která je nutno respektovat při tvorbě
vlastní vytvoření materiálu
éma č. 1

avr něte a vytvořte jednoduc ý materiál na téma
budoucna.

ly v

dnes a výhled do

zdůvodnění potřeby materiálu a je o vyu ití kritéria která je nutno při tvorbě brát v va u volba
ormy tvorby materiálu vlastní materiál
éma č. 1

avr něte a vytvořte Zápisník pro začínajícího včelaře který by mu usnadnil začátky
včelaření.

zdůvodnění potřeby a vyu ití materiálu návr a zdůvodnění konkrétní ormy ve které bude Zápisník
zpracován vlastní vypracování Zápisníku ve zvolené ormě nebo ormác
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A

ytvořte názorný materiál na téma Včela pro zemědělce a zemědělci pro včely.

zdůvodnění potřeby materiálu a je o vyu ití volba ormy a zdůvodnění ledisek této volby vlastní
vypracování materiálu
éma č. 1

avr něte a vytvořte materiály na téma Medová kuchařka.

zdůvodnění mo ností vyu ití materiálu volba ormy vy otovení a zdůvodnění této ormy vlastní
vypracování
éma č. 1

avr něte jednoduc ou společenskou ru na téma

ekordy ze včelí říše.

zdůvodnění potřeby a vyu ití materiálu výběr skupiny skupin pro které bude ra určena
zdůvodnění výběru ormy vypracování ry návr y vlastní vypracování
éma č. 1

avr něte a vypracujte le ikon

sobnosti našeho včelařství.

zdůvodnění potřeby le ikonu výběr ormy zpracování a je o zdůvodnění vlastní vypracování
materiálu
éma č. 1

avr něte a vypracujte le ikon

sobnosti světového včelařství.

zdůvodnění potřeby le ikonu výběr ormy zpracování a je o zdůvodnění vlastní vypracování
materiálu
éma č.

avr něte a zpracujte názorný materiál na téma Meze a remízky v české krajině pro
včely i ostatní aunu.

zdůvodnění potřeby materiálu výběr ormy zpracování a zdůvodnění volby výběru mo nosti vyu ití
materiálu vlastní vypracování
éma č. 1

avr něte a zpracujte názorný manuál na téma Včelaříme s počítačem.

zdůvodnění potřeby materiálu mo nosti vyu ití počítače pro práci včelaře konkrétní praktické
příklady a jejic zpracování ve ormě manuálu
éma č.

ypracujte návr y na kalendáře pro včelaře.

zdůvodnění potřeby s je o vyu ití navr ení alespo dvou orem kalendářů a zdůvodnění volby
vypracování návr ů a zdůvodnění kritérií která byla při tvorbě brána v va u
éma č.

ypracujte jednoduc é reklamní materiály na téma

eský med.

zdůvodnění potřeby materiálu a návr y pro konkrétní vyu ití návr různýc
zdůvodnění volby danýc orem zpracování konkrétníc návr ů materiálů
éma č.

ypracujte jednoduc ý názorný materiál na téma
včelařství.

orem materiálů a

istorie a budoucnost českého

zdůvodnění potřeby materiálu a je o konkrétní vyu ití volba ormy zpracování vlastní vypracování
éma č.

ypracujte jednoduc é výukové materiály na ámi zvolené téma z oblasti včelařství na
základě principu Škola rou

návr materiálů s volbou tématu a věkovýc skupin pro které budou jednotlivé materiály určeny
zdůvodnění ledisek která byla brána v va u při tvorbě materiálů mo nosti vyu ití navr enýc
materiálů vlastní vypracování materiálů
éma č.

avr něte a vypracujte názorný manuál pro zájemce o včelaření na téma
včelařit.

ak začít

zdůvodnění potřeby tvorby materiálu a mo nosti je o vyu ití volba ormy manuálu a zdůvodnění
volby kritéria která byla brána v va u vlastní vypracování

Samostatná odborná ráce

Témata

Téma č. 1 (T-37368) - Včelař SOP 2018/2019

Samostatná odborná ráce

Po

n

ro real ac

4

OT

A

V

H

O

P O

éma č.

. . 2018/2019 - SOP P O 2018-19

41-51-H/02 V

A

avr něte a vypracujte názorný manuál na téma Včelaříme pro radost.

zdůvodnění potřeby materiálu speci ikace skupiny pro kterou bude manuál určen vlastní
vypracování
éma č.

ypracujte názorný manuál na téma

e islativa ve včelařství.

zdůvodnění potřeby dané o materiálu volba ormy která by umo ovala rea ovat na aktuální
změny v le islativě a ryc le se orientovat v aktuálníc předpisec souvisejícíc se včelařství vlastní
vypracování
éma č.

ypracujte názorný materiál na téma

otázek a odpovědí začínajícího včelaře.

zdůvodnění potřeby materiálu a mo nosti je o vyu ití volba ormy zpracování kritéria zva ovaná
při volbě ormy vlastní vypracování
éma č.

ypracujte názorný materiál na téma Včelaření pro všechny.

zdůvodnění potřeby materiálu volba skupin které mo ou mít při včelaření problémy senioři eny
endikepovaní děti vytyčení problémů které mo ou tyto skupiny mít a návr y jejic eliminace
praktické vypracování materiálu
Pro jednotlivá témata stanoví ředitel konzultanty.
.

ermíny
oporučený termín zadání SOP nejdříve v lednu příslušné o školní o roku
oporučená délka řešení SOP minimálně 1 měsíc
oporučený termín odevzdání SOP nejpozději do

týdnů před závěrečnou klasi ikací

souladu s doporučenými termíny ředitel školy stanoví vyučovací předmět v je o rámci bude
vypracována SOP konkrétní datum zadání i odevzdání SOP způsob odevzdání převzetí SOP a
zabezpečení konzultací áků s vyučujícími.
. Zařazení a prezentace SOP u závěrečné zkoušky
Prezentace a ob ajoba SOP bude probí at v rámci praktické zkoušky a bude zařazena na konec praktické
zkoušky. Spočívá v prezentaci SOP s vyu itím P popisu a zdůvodnění zvolené o postupu zpracování
včetně vyu ívání in ormačníc zdrojů a v posouzení přínosu práce pro pro esní uplatnění áka.
.

odnocení SOP
odnotí se
dodr ení podmínek zadání obsa ová i ormální rove zpracování
pou ívání odborné terminolo ie
vlastní přínos k řešení zadané o tématu
způsob přednesení prezentace a projev áka výsti nost přednesu v daném limitu
komunikace a reakce na dotazy členů zkušební komise
odnocení SOP je součástí celkové o odnocení a klasi ikace praktické zkoušky. e stanoveno v části
odnocení kritéria a pravidla v tématec praktické zkoušky.

. Způsob řešení v případě e ák neodevzdá práci ve stanoveném termínu příp. vůbec
estli e ák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu mů e ředitel ka školy v odůvodněnýc případec
povolit odevzdání SOP v ná radním termínu.
estli e ák SOP neodevzdá nebude bodově odnocen za příslušnou část praktické zkoušky související se
zpracováním prezentací a ob ajobou SOP.
. Pokyny pro áka k vypracování SOP
sou vypracovány jako samostatná část samostatné odborné práce kterou škola ákům předává při
zadávání SOP.
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Téma č. 1 (T-37368) - Včelař SOP 2018/2019

Pokyny pro áky
Zpracování a včasné odevzdání samostatné odborné práce SOP je nezbytným předpokladem k spěšnému
absolvování praktické zkoušky ve ašem oboru. ěnujte proto zvýšenou pozornost následujícím pokynům.
ypracujte písemnou ormou samostatnou odbornou práci na téma které si z předlo enýc témat zvolíte a
svoji volbu oznamte třídnímu učiteli. Pokud si téma nezvolíte bude ám přiděleno.
éma zpracujte a předejte v písemné podobě a na nosiči 1 od ka dé o učiteli.
Postupujte podle pokynů učitele který ám sdělí konkrétní způsob a termíny pro zadání i odevzdání
samostatné odborné práce a termíny konzultací k SOP.
1.

émata SOP
émata SOP a jejic obsa
éma č. 1

avr něte a vypracujte názorné výukové materiály pro áky středníc škol na téma
Význam včely medonosné.

zdůvodnění potřeby materiálů a mo nosti jejic vyu ití zo lednění danýc kritérii navr ení a
zdůvodnění ormy zpracování vlastní vypracování
éma č.

avr něte názorné výukové materiály pro děti základníc škol 1. stupně na téma
Význam včely medonosné.

zdůvodnění potřeby vytvoření materiálů a mo nosti jejic vyu ití zo lednění danýc kritérií navr ení
a zdůvodnění ormy zpracování vlastní vypracování
éma č.

ytvořte prezentaci na téma Med jako součást zdravého životního stylu pro áky
základníc škol.

zdůvodnění potřeby tvorby prezentace zdůvodnění volby dané skupiny zdůvodnění aspektů při
tvorbě podle zvolené skupiny postup při tvorbě vlastní zpracování
éma č.

ytvořte pro začínající včelaře stručný a názorný manuál Porovnání jednotlivých typů úlů
a úlových soustav který by mu usnadnil vlastní volbu lu.

zdůvodnění potřeby materiálu vyjmenování a zdůvodnění ledisek které budou při práci
zo ledněny návr a zdůvodnění ormy vypracování vlastní tvorba materiálu
éma č.

ytvořte názorný propa ační materiál na téma Život včely medonosné pro
skupiny.

laické

zdůvodnění potřeby to oto materiálu a mo nosti je o vyu ití vyjmenování a zdůvodnění ledisek
která bude nutno vzít i va u při tvorbě materiálů volba skupin pro které bude určen vlastní
vypracování návr ů různýc typů materiálů
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A

avr něte a z otovte názorný materiál pro zájemce o včelaření na téma Zásahy
včelaře do včelstva v průběhu včelařského roku při včelaření v nízkých nástavcích.

zdůvodnění potřeby dané o materiálu mo nosti je o vyu ití zdůvodnění ledisek které je nutno
vzít v va u při je o tvorbě vlastní zpracování dané o materiálu
éma č.

avr něte a z otovte názorný materiál pro zájemce o včelaření na téma Zásahy
včelaře do včelstva v průběhu včelařského roku při včelaření ve vysokých nástavcích

zdůvodnění potřeby dané o materiálu mo nosti je o vyu ití zdůvodnění ledisek které je nutno
vzít v va u při je o tvorbě vlastní zpracování dané o materiálu
éma č.

avr něte a z otovte názorný materiál pro zájemce o včelaření na téma Zásahy
včelaře do včelstva v průběhu včelařského roku při včelaření v kombinovaných
systémech.

zdůvodnění potřeby dané o materiálu mo nosti je o vyu ití zdůvodnění ledisek které je nutno
vzít v va u při je o tvorbě vlastní zpracování dané o materiálu
éma č.

ypracujte ekonomické z odnocení prvníc
mo nou eliminací rizik.

let včelaření s

včelstvy s vytyčením a

zdůvodnění potřeby materiálu a mo nosti je o vyu ití postup při tvorbě vlastní vytvořený materiál
éma č. 1

ytvořte názorný manuál na téma Zdravé včely jako základ úspěšného včelaření s
důrazem na prevenci.

zdůvodnění potřeby a vyu ití manuálu zdůvodnění kritérií která je nutno při tvorbě brát v va u
vlastní vypracování
éma č. 11

ytvořte manuál na téma

elý rok úspěšně proti nosem ze.

zdůvodnění potřeby tvorby manuálu kritéria která je při tvorbě nutno vzít v va u zvolení a
zdůvodnění dané ormy mo nosti vyu ití vlastní vypracování
éma č. 1

ytvořte názorný manuál pro zájmové včelaře na téma
včelí vosk.

ak získávat a zpracovávat

zdůvodnění potřeby vytvoření manuálu s při lédnutím k současnému stavu mno ství vosku v
de inování skupiny pro kterou je určen zdůvodnění kritérií která je nutno respektovat při tvorbě
vlastní vytvoření materiálu
éma č. 1

avr něte a vytvořte jednoduc ý materiál na téma
budoucna.

ly v

dnes a výhled do

zdůvodnění potřeby materiálu a je o vyu ití kritéria která je nutno při tvorbě brát v va u volba
ormy tvorby materiálu vlastní materiál
éma č. 1

avr něte a vytvořte Zápisník pro začínajícího včelaře který by mu usnadnil začátky
včelaření.

zdůvodnění potřeby a vyu ití materiálu návr a zdůvodnění konkrétní ormy ve které bude Zápisník
zpracován vlastní vypracování Zápisníku ve zvolené ormě nebo ormác

Samostatná odborná ráce

Témata

Téma č. 1 (T-37368) - Včelař SOP 2018/2019

Samostatná odborná ráce

Po

n

ro á

7

OT

A

V

H

O

P O

éma č. 1

. . 2018/2019 - SOP P O 2018-19

41-51-H/02 V

A

ytvořte názorný materiál na téma Včela pro zemědělce a zemědělci pro včely.

zdůvodnění potřeby materiálu a je o vyu ití volba ormy a zdůvodnění ledisek této volby vlastní
vypracování materiálu
éma č. 1

avr něte a vytvořte materiály na téma Medová kuchařka.

zdůvodnění mo ností vyu ití materiálu volba ormy vy otovení a zdůvodnění této ormy vlastní
vypracování
éma č. 1

avr něte jednoduc ou společenskou ru na téma

ekordy ze včelí říše.

zdůvodnění potřeby a vyu ití materiálu výběr skupiny skupin pro které bude ra určena
zdůvodnění výběru ormy vypracování ry návr y vlastní vypracování
éma č. 1

avr něte a vypracujte le ikon

sobnosti našeho včelařství.

zdůvodnění potřeby le ikonu výběr ormy zpracování a je o zdůvodnění vlastní vypracování
materiálu
éma č. 1

avr něte a vypracujte le ikon

sobnosti světového včelařství.

zdůvodnění potřeby le ikonu výběr ormy zpracování a je o zdůvodnění vlastní vypracování
materiálu
éma č.

avr něte a zpracujte názorný materiál na téma Meze a remízky v české krajině pro
včely i ostatní aunu.

zdůvodnění potřeby materiálu výběr ormy zpracování a zdůvodnění volby výběru mo nosti vyu ití
materiálu vlastní vypracování
éma č. 1

avr něte a zpracujte názorný manuál na téma Včelaříme s počítačem.

zdůvodnění potřeby materiálu mo nosti vyu ití počítače pro práci včelaře konkrétní praktické
příklady a jejic zpracování ve ormě manuálu
éma č.

ypracujte návr y na kalendáře pro včelaře.

zdůvodnění potřeby s je o vyu ití navr ení alespo dvou orem kalendářů a zdůvodnění volby
vypracování návr ů a zdůvodnění kritérií která byla při tvorbě brána v va u
éma č.

ypracujte jednoduc é reklamní materiály na téma

eský med.

zdůvodnění potřeby materiálu a návr y pro konkrétní vyu ití návr různýc
zdůvodnění volby danýc orem zpracování konkrétníc návr ů materiálů
éma č.

ypracujte jednoduc ý názorný materiál na téma
včelařství.

orem materiálů a

istorie a budoucnost českého

zdůvodnění potřeby materiálu a je o konkrétní vyu ití volba ormy zpracování vlastní vypracování
éma č.

ypracujte jednoduc é výukové materiály na ámi zvolené téma z oblasti včelařství na
základě principu Škola rou

návr materiálů s volbou tématu a věkovýc skupin pro které budou jednotlivé materiály určeny
zdůvodnění ledisek která byla brána v va u při tvorbě materiálů mo nosti vyu ití navr enýc
materiálů vlastní vypracování materiálů
éma č.

avr něte a vypracujte názorný manuál pro zájemce o včelaření na téma
včelařit.

ak začít

zdůvodnění potřeby tvorby materiálu a mo nosti je o vyu ití volba ormy manuálu a zdůvodnění
volby kritéria která byla brána v va u vlastní vypracování
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A

avr něte a vypracujte názorný manuál na téma Včelaříme pro radost.

zdůvodnění potřeby materiálu speci ikace skupiny pro kterou bude manuál určen vlastní
vypracování
éma č.

ypracujte názorný manuál na téma

e islativa ve včelařství.

zdůvodnění potřeby dané o materiálu volba ormy která by umo ovala rea ovat na aktuální
změny v le islativě a ryc le se orientovat v aktuálníc předpisec souvisejícíc se včelařství vlastní
vypracování
éma č.

ypracujte názorný materiál na téma

otázek a odpovědí začínajícího včelaře.

zdůvodnění potřeby materiálu a mo nosti je o vyu ití volba ormy zpracování kritéria zva ovaná
při volbě ormy vlastní vypracování
éma č.

ypracujte názorný materiál na téma Včelaření pro všechny.

zdůvodnění potřeby materiálu volba skupin které mo ou mít při včelaření problémy senioři eny
endikepovaní děti vytyčení problémů které mo ou tyto skupiny mít a návr y jejic eliminace
praktické vypracování materiálu
Pro jednotlivá témata stanoví ředitel školy konzultanty.
ormální prava
a

te t SOP zpracujte na P

pou ijte typ písma imes

e

oman velikost 1 b. řádkování 1

b

celkový rozsa práce je nejméně

c

stránky průbě ně očíslujte

d

do práce lze zařadit oto ra ie obrázky náčrtky ra y atd. jako přílo y pokud by bylo v odnější
z lediska srozumitelnosti nebo názornosti zařadit je do te tu nebudou započítávány do
po adované délky te tu

e

práci opatřete vodní stranou titulním listem která musí obsa ovat následující daje

strany te tu ormátu

název a adresa školy příp. lo o školy
školní rok
aše jméno a příjmení
název dokumentu

Samostatná odborná práce

obor vzdělání

název a k d oboru vzdělání k d oboru ám sdělí učitel

název tématu

přesný název zpracované o tématu

vypracujte seznam pou itýc zdrojů in ormací literatura normy internetové zdroje
jej na konec práce

a zařa te

zpracujte prezentaci SOP pro zkušební komisi a ulo te ji na nosiči který označíte názvem SOP
aším jménem a školním rokem rozsa prezentace cca 1 minut.
Osnova SOP
Samostatná odborná práce musí za rnovat následující části
vodní strana titulní list
za vodní stranou následuje obsa te tu názvy kapitol a čísla stránek
vlastní te t řešení

lavní část

seznam pou itýc zdrojů in ormací dle citační normy bude uveden na závěr práce
případně přílo y.
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. Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky
Samostatnou odbornou práci budete prezentovat a ob ajovat při praktické zkoušce.
Při tvorbě aše o tématu SOP spolupracujte s příslušným konzultantem.
SOP odevzdáte třídnímu učiteli ve stanoveném termínu do 1 . . 1 . Pokud nebude práce
odevzdána do to oto termínu mů e ředitel v záva nýc a odůvodnitelnýc případec stanovit
ná radní termín. estli e práci neodevzdáte vůbec nebudete bodově odnocen a za příslušnou
část praktické zkoušky.
Prezentace a ob ajoba SOP probě ne na závěr praktické zkoušky.
.

odnocení samostatné odborné práce
Zkušební komise zkoušející bude odnotit zejména
dodr ení podmínek zadání
odbornou správnost včetně pou ívání odborné terminolo ie
vlastní přínos k řešení zadané o tématu
způsob přednesení prezentace a áš projev
výsti nost přednesu prezentace v daném časovém limitu
aši komunikaci a sc opnost odpovídat na dotazy zkušební komise.
odnocení SOP je součástí celkové o odnocení a klasi ikace praktické zkoušky. e stanoveno v části
odnocení kritéria a pravidla v tématec praktické zkoušky.

Pokud budete mít se zpracováním SOP nějaké problémy oznamte je co nejdříve konzultujícímu učiteli.
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