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Anotace témat

Téma č. 1 - Operátor skladování SOP 2018/2019
Samostatná odborná práce pro školní rok 2018/2019

Samostatná odborná práce

Anotace témat
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Téma č. 1 - Operátor skladování SOP 2018/2019

Pokyny pro žáky
Zpracování a včasné odevzdání samostatné odborné práce (SOP) je nezbytným předpokladem k úspěšnému
absolvování praktické zkoušky ve Vašem oboru. Věnujte proto zvýšenou pozornost následujícím pokyn m.
Vypracujte písemnou ormou samostatnou odbornou práci na téma které si ze stanovenýc témat zvolíte.
éma následně zkonkretizujete ve spolupráci s učitelem.
Postupujte podle pokyn učitele který Vám sdělí konkrétní zp sob a termíny pro zadání i odevzdání
samostatné odborné práce a termíny konzultací k SOP.
.

émata SOP
udete si volit z následujícíc témat
č.

Zbožíznalství

č.

Skladová mec anizace

č.

ec nolo ie skladování

č.

dministrativa skladování

č.

o istika

č.

opravní úlo a

č.

ístní řád skladu

vybranému tématu konkretizujte ve spolupráci s učitelem obsa samostatné odborné práce např.
č.

Zbožíznalství kosmetika

č.

Skladová mec anizace vysokozdvižné vozíky

č.

ec nolo ie skladování kanban

č.

dministrativa skladování systém přejímky a e pedice zboží

č.

o istika or anizační uspořádání skladu

č.

opravní úlo a rozvozový plán zboží

č.

ístní řád skladu návr místní o řádu skladu

Při výběru témat využívejte svýc znalostí i zkušeností které jste nabyl a bě em odborné pra e u
zaměstnavatel např. m žete z odnotit stávající stav v daném podniku a navr nout nové řešení.
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ormální úprava
a) Práci zpracujete na P
b)

a odevzdáte v deskác

inimální rozsa SOP je

.

stran bez přílo .

c) Velikost písma je v případě využití imes
třeba dodržovat řádkování
.
d)

ormátu

e

oman

b. v případě využití

rial

b. e

kapitol práce uve te názvy stránky musí být číslovány.

e) Práci opatříte deskami a titulním listem které musí obsa ovat následující údaje
název a adresa školy příp. lo o školy
k d a název oboru vzdělání
označení dokumentu Samostatná odborná práce
název tématu
přesný název práce
Vaše jméno a příjmení
ročník třída
školní rok zpracování
Příklad zpracování titulní o listu Vám poskytne učitel.
)

Seznam zdroj in ormací (literatura normy internetové zdroje) uvedete na konci práce.

) Práci je možné doplnit přílo ami.
ále si připravíte stručnou prezentaci práce na P

(např. s využitím pro ramu Po erPoint).

Osnova SOP
Samostatná odborná práce musí za rnovat následující části
titulní list

viz výše

obsa práce
úvod vysvětlíte proč jste si vybral a pro svoji práci právě toto téma popíšete řešenou
problematiku stanovíte cíl a očekávané výsledky práce
řešení tématu te t práce členíte do kapitol
závěr práce

stručně popíšete celou práci a z odnotíte výsledky své práce

seznam použitýc zdroj

uvedete výčet použité literatury internetovýc zdroj apod.

přílo y zařadíte např. tabulky oto ra ie
nebylo možné vložit přímo do te t

ra y obrázky a prezentace které pro pře lednost

práci přiložíte rovněž vytištěnou prezentaci.
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. Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky
Samostatnou odbornou práci budete prezentovat a ob ajovat při praktické zkoušce před zkušební
komisí.
čitel Vám sdělí zda bude prezentace a ob ajoba probí at na začátku v pr bě u či na konci
praktické zkoušky.
Při prezentaci a ob ajobě SOP budete postupovat takto
a) představíte písemnou SOP zkušební komisi s využitím prezentace zpracované na P
b) popíšete a zd vodníte zvolený zp sob a postup zpracování
c) uvedete které in ormační zdroje jste využíval a
d) posoudíte přínos práce pro Vaše pro esní uplatnění.
.

odnocení samostatné odborné práce
Zkušební komise bude odnotit zejména
dodržení stanovené o rozsa řešení
obsa ové a odborné zpracování tématu
používání odborné terminolo ie
ormální úrove zpracování práce
využívání in ormačníc zdroj
dodržení termín stanovenýc pro konzultace s učiteli zpracování a odevzdání SOP
prezentaci práce s využitím P .
Při ob ajobě SOP je rovněž d ležitý Váš samostatný projev a sc opnost rea ovat na dotazy člen
zkušební komise.

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