samostatná odborná práce
1. Zadání SOP
Předložené zadání je součástí jednotného zadání závěrečných zkoušek a realizace samostatné odborné
práce je povinná. Škola zadání podle potřeby dále rozpracuje a konkretizuje. ále škola stanoví časový
harmono ram zpracování zp sob odevzdání konzultace s učiteli apod.
áci budou dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci k vylosovanému tématu
výrobku dortu a ke zvolenému speci ickému výrobku.

slavnostnímu

Témata SOP:
e spolupráci s učitelem žák téma pro zpracování SOP konkretizuje.
Slavnostní výrobek (dort)
ávrh slavnostního výrobku dortu libovolného tvaru o hmotnosti
včetně dohotovení na zvolené téma.

k z vylosovaného korpusu a náplně

a

dortová bezé hmota máslový krém kávový dohotovení čokoláda

b

dortová jádrová hmota těžký pařížský krém dohotovení čokoláda

c

dortová hmota kakaová smetanová nápl

d

dortová hmota s olejem máslový krém likérový dohotovení modelovací hmota

e

dortová hmota světlá nápl s použitím mléčného výrobku například tvaroh jo urt lučina
dohotovení ovoce

dohotovení ovoce

émata k volbě
Z pohádky do pohádky
ulturní nebo sportovní událost ve světě re ionu obci
Sváteční významné dny v kalendáři
Specifický výrobek
Zhotovení tradičního cukrářského výrobku nebo cukrářského výrobku podle současných trend dle vlastní
receptury v minimálním množství pro 1 osob nebo v minimální hmotnosti
ram .
ýrobek musí obsahovat alespo jednu z uvedených surovin
čerstvé nebo sušené ovoce
tvaroh
jádroviny
ovesné vločky
čokoláda
smetana

Osnova SOP:
Samostatná odborná práce obsahuje minimálně následující části
a

vod

b

e t řešení

c

Závěr

zd vodnění zvoleného tématu slavnostního výrobku a speci ického výrobku cíle práce

splnění cíl

Slavnostní výrobek (dort)
charakteristika výrobku
popis hlavních surovin pro zhotovení slavnostního výrobku dortu
uvedení surovinové normy receptury
technolo ický postup
nákres výrobku popř. oto ra ie s popisem dekorace
Specifický výrobek
charakteristika výrobku
popis hlavních surovin včetně zvolené suroviny
uvedení surovinové normy receptury
technolo ický postup
nákres výrobku popř. oto ra ie
Cizojazyčná část
překlad technolo ického postupu a použitých surovin vybraného výrobku slavnostního nebo
speci ického výrobku do cizího jazyka
Formální úprava SOP:
itulní list obsahuje označení Samostatná odborná práce vylosované téma přesný název
zpracovaného tématu název školy obor vzdělání třída školní rok jméno a příjmení žáka.
Obsah te tu názvy kapitol stránkování následuje za titulním listem.
elkový rozsah te tu je nejméně 1 stran ormátu
e t práce bude vypracován na P

ma imální počet stran není stanoven.

místo nákres lze do práce zařadit oto ra ie.

Zdroje in ormací literatura odborné časopisy normy internetové zdroje budou uvedeny na konci
práce.
Požadavky na zpracování SOP a in ormace o jejím dalším využití v pr běhu praktické zkoušky určené pro žáky
jsou uvedeny v odstavci Pokyny pro žáka k vypracování samostatné odborné práce.
.

ermíny
oporučený termín zadání SOP
oporučená délka řešení SOP

nejdříve v lednu

1 .

minimálně 1 měsíc.

oporučený termín odevzdání SOP

nejpozději do

týdn před závěrečnou klasi ikací.

souladu s ZZZ stanoví ředitel ka školy vyučovací předmět v jehož rámci bude vypracována SOP konkrétní
termín zadání i odevzdání SOP zp sob odevzdání převzetí SOP a zabezpečení konzultací žák s vyučujícími.

. Zařazení a prezentace SOP u závěrečné zkoušky
ypracování praktického kolu obhajoba SOP včetně prezentace v cizím jazyce bude probíhat v rámci
praktické zkoušky. editel ka školy rozhoduje o tom zda bude zařazena na začátek do pr běhu či na konec
praktické zkoušky.
. Zp sob hodnocení kritéria hodnocení SOP
Prezentace a obhajoba SOP spočívá
v představení písemné SOP zkušební komisi popisu a zd vodnění zvoleného postupu řešení zp sobu
zpracování včetně využívání in ormačních zdroj posouzení přínosu práce pro pro esní uplatnění žáka
ve vypracování praktického kolu ze SOP.
odnotí se
zd vodnění použitého postupu řešení zp sobu zpracování dodržení jednotlivých bod zadání
obsahová i ormální rove zpracování používání odborné terminolo ie komunikace a reakce na dotazy
člen zkušební komise
při vypracování praktického kolu se hodnotí rovněž dodržování zvoleného zp sobu zpracování
technolo ického postupu dodržování norem OZP hy ienických předpis .
odnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasi ikace praktické zkoušky dle pravidel uvedených v
ZZZ.
. Zp sob řešení v případě že žák neodevzdá práci ve stanoveném termínu příp. v bec
estliže žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu m že ředitel ka školy v od vodněných případech
povolit odevzdání SOP v náhradním termínu.
estliže žák SOP neodevzdá nebude bodově hodnocen za příslušnou část závěrečné zkoušky související se
zpracováním prezentací a obhajobou SOP.
. Pokyny pro žáka k vypracování samostatné odborné práce
Podle dále uvedených pokyn vypracujte písemnou ormou samostatnou odbornou práci. Postupujte podle
pokyn učitele který vám sdělí konkrétní termíny pro losování témat a zp sob a termín odevzdání samostatné
odborné práce. Zpracování samostatné odborné práce je nezbytným předpokladem k spěšnému
absolvování praktické závěrečné zkoušky.
Formální úprava
itulní list

obsahuje níže uvedené náležitosti

ázev Samostatná odborná práce
éma

ylosované téma

ázev Přesný název zpracovaného tématu
ázev školy
Obor vzdělání
řída
Školní rok
méno a příjmení žáka
Za titulním listem následuje obsah uve te názvy kapitol stránkování .
a konci práce musí být uveden seznam použitých zdroj in ormací literatura normy internet .
elkový rozsah práce je nejméně 1 stran ormátu
e t zpracujte na P

.

je možno doplnit obrázky nákresy a oto ra iemi.

Zadání samostatné odborné práce
ypracujte samostatnou odbornou práci podle zadání. Zvolené téma ke slavnostnímu výrobku dále
konkretizujte zužte na určitou oblast dle vlastního zájmu či výběru. Při volbě speci ického výrobku m žete
využít rodinné recepty na tradiční cukrářské výrobky nebo zařadit cukrářský výrobek podle současných
trend .
Osnova samostatné odborné práce
a

vod
ve te proč jste se zaměřili na dané konkrétní téma zd vodněte volbu speci ického výrobku a popište
hlavní cíle vaší práce.

b

e t řešení
slavnostního i speci ického výrobku uve te
charakteristiku výrobku
popis hlavních surovin pro zhotovení výrobku
surovinovou normu recepturu
technolo ický postup
nákres výrobku popř. oto ra ie
u slavnostního výrobku popis dekorace.

c

izojazyčná část
Překlad technolo ického postupu a použitých surovin vybraného výrobku slavnostního nebo
speci ického výrobku do cizího jazyka.

d

Závěr
Splnění cíl .

Za azení a prezentace samostatné odborné práce v rámci praktické záv rečné zkoušky
Samostatnou odbornou práci budete využívat při praktické závěrečné zkoušce takto
a

Praktický úkol ze samostatné odborné práce
Zhotovte slavnostní výrobek dort a speci ický výrobek podle zadání SOP.

b

Ob ajoba samostatné odborné práce
Postupujte podle uvedené osnovy
Představte svoji samostatnou odbornou práci téma a cíl.
Objasněte postup při zpracování práce uve te jaké zdroje jste použil a.
Zd vodněte volbu slavnostního i speci ického výrobku výběr surovin postup při výrobě.
ve te jaký přínos pro vás práce měla a zda jste splnil a své cíle.
Zodpovězte položené dotazy člen zkušební komise používejte odbornou terminolo ii.

c

omunikace v cizím jazyce
Připravte si krátké vystoupení v cizím jazyce kde uvedete např.
ak se jmenujete jaký studujete obor.
aké téma samostatné práce jste zpracoval a.
aké výrobky jste připravoval a.
a základě zpracovaného cizojazyčného te tu ve vaší práci charakterizujte jeden připravovaný
výrobek.
Zodpovězte dotazy člen zkušební komise.

