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 samostatné odborné práce (S
áci budou pod vedením učitele dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke stanovenému
tématu.
éma S
Zpracování dokumentace zvolené referenční stavby sádrokartonové konstrukce, na které se žák
pracovně podílel v rámci odborného výcviku, příp. vlastní praxe.
okumentace bude obsahovat
název stavby
místo stavby
popis stavby
popis realizované konstrukce
v pis pou itého ná adí pro montá konstrukce
v pis a v počet spot eby materiálu pou itého na konstrukci
pracovní postup zhotovení konstrukce
otodokumentaci p íp. v kresovou dokumentaci
termín realizace.
ák dále uvede pro typ realizované konstrukce suché v stavby kterou si zvolil obecné teoretické
in ormace o jednotliv ch druzích této konstrukce pou it ch materiálech jednotliv ch v robc
vlastnostech konstrukce jejím pou ití a mo nostech povrchov ch prav. e spolupráci s učitelem téma
pro zpracování S
konkretizuje.
oznámka okud se ák pracovně nepodílel na ádné konkrétní zakázkové stavbě popíše konstrukci
zhotovenou v rámci odborného v cviku v dílnách a obsah dokumentace si podle toho upraví.
snova S
titulní list
obsah te tu
vod

popis ešené problematiky

vlastní te t členěn do kapitol
závěr
seznam pou it ch zdroj
p ílohy

tabulky oto ra ie pokud nebudou umístěny p ímo v te tu.

ormální prava S
ráce se zpracovává na
odevzdává se ve dvou vyhotoveních v deskách ormátu 4 minimální
rozsah S
je celkem 10 stran. elikost písma je v p ípadě vyu ití imes e
oman
12 b. v p ípadě
vyu ití rial 10 b. e t eba dodr ovat ádkování 1 . odrobnější pokyny k pravám te t stanoví a sdělí
ák m učitel.
oznámka edno vyhotovení S
je určeno pro áka a m
jako p íklad jeho pra e během studia.
2.

e b t vyu ito nap . v jeho osobním port oliu

ermíny
oporučen termín zadání S
editele školy.
oporučená délka ešení S

nejd íve v lednu 2014. Stanovení konkrétního termínu je v kompetenci
minimálně 1 měsíc.

oporučen termín odevzdání S

nejpozději do 3 t dn p ed závěrečnou klasi ikací.

souladu s ZZZ stanoví editel ka školy vyučovací p edmět v jeho rámci bude vypracována S
konkrétní
termín zadání i odevzdání S
zp sob odevzdání p evzetí S
a zabezpečení konzultací ák s vyučujícími.
Zpracování S
vede kontroluje a hodnotí učitel vyučovacího p edmětu v jeho rámci je práce
zpracována. hodné je pokud po obsahové stránce povede áka ormou konzultací učitel odborného
v cviku a po ormální a odborné stránce učitel p edmětu technolo ie.
3. Za azení a prezentace S

u závěrečné zkoušky

rezentace a obhajoba S
bude probíhat v rámci praktické zkoušky. čitel odborného v cviku rozhoduje o
tom zda bude za azena na začátek do pr běhu či na konec praktické zkoušky s ohledem na or anizační
zabezpečení pr běhu zkoušky.
i obhajobě S

ák

p edlo í písemné zpracování S
v cviku

kterou ji ohodnotil učitel p edmětu technolo ie učiteli odborného

na základě pokyn učitele odborného v cviku popíše a zd vodní volbu tématu konstrukce a zp sob
zpracování včetně vyu ívání in ormačních zdroj
posoudí p ínos zpracování pro své pro esní uplatnění.
oznámka ínos S
pro áky je mimo jiné v tom e si áci nacvičí jak zpracovávat dokumentaci
pot ebnou nap íklad k p ihlášce k certi ikační zkoušce k ucházení se o zakázky apod. dále se naučí
pracovat s in ormacemi a ešit zadané koly komple něji a mohou p edvést schopnost prezentovat a
obhajovat v sledky vlastní práce.
4. Zp sob hodnocení kritéria hodnocení S
odnotí se zd vodnění pou itého zp sobu zpracování dodr ení jednotliv ch bod zadání obsahová i
ormální rove zpracování pou ívání odborné terminolo ie samostatn projev áka a reakce na dotazy.
odnocení S
je součástí celkového hodnocení a klasi ikace praktické zkoušky dle pravidel uveden ch v
jednotném zadání.
. Zp sob ešení v p ípadě e ák neodevzdá práci ve stanoveném termínu p íp. v bec
estli e ák neodevzdá S
ve stanoveném termínu m
povolit odevzdání S
v náhradním termínu.

e editel ka školy v od vodněn ch p ípadech

estli e ák S
neodevzdá nebude bodově hodnocen za p íslušnou část závěrečné zkoušky související se
zpracováním prezentací a obhajobou S .

.

okyny pro áka k vypracování samostatné odborné práce S
zadanému tématu konkretizujte ve spolupráci s učitelem technolo ie obsah samostatné odborné práce
(S
podle typu konstrukce kterou jste zhotovili na zakázce p íp. v rámci odborného v cviku v dílnách nap .
ednoduchá sádrokartonová p íčka Zavěšen sádrokartonov podhled apod.
ostupujte podle pokyn učitele kter vám sdělí konkrétní termíny pro odevzdání samostatné odborné
práce. Zpracování samostatné odborné práce je nezbytn m p edpokladem k spěšnému absolvování
praktické závěrečné zkoušky.
Zpracujte
titulní list obsahuje název školy obor vzdělání název tématu označení Samostatná odborná práce rok
zpracování jméno a p íjmení autora
obsah te tu - názvy jednotliv ch kapitol stránkování
vod - vysvětlete d vod proč jste si vybral pro svoji práci právě danou konstrukci
ešení tématu - te t čle te do kapitol podle zadání kde je uvedeno co má dokumentace obsahovat
nap . název stavby místo stavby popis stavby atd.
závěr - stručně popište p ínos vaší práce pro vaše další pro esní vyu ití
seznam pou it ch zdroj - uve te v čet pou ité literatury internetov ch zdroj apod.
p ílohy - za a te nap . otodokumentaci postupu zhotovení konstrukce optimálně první oto ra ie p ed
zahájením montá e další z pr běhu montá e a poslední s hotovou konstrukcí tabulky apod. pokud je
neumístíte p ímo v te tu.
ormální prava
ráci odevzdejte v deskách ormátu 4 ve dvojím vyhotovení. esky a titulní list budou obsahovat název
školy obor vzdělání název tématu označení Samostatná odborná práce jméno a p íjmení rok zpracování
(viz obr. č. 1 .
íklad zpracování desek a titulního listu
br. č. 1

e t zpracujte na
pou ívejte odbornou terminolo ii dodr ujte pravopis. kapitol uvádějte názvy stránky
číslujte. elikost písma v p ípadě imes e
oman
12 b. v p ípadě vyu ití rial
10 b. odr ujte
ádkování 1 . odrobnější pokyny pro zpracování S
vám sdělí učitel.
Samostatnou odbornou práci budete obhajovat p i praktické zkoušce
p edlo íte práci ohodnocenou učitelem p edmětu technolo ie učiteli odborného v cviku
seznámíte učitele s tím jaké téma jste zpracovával
budete rea ovat na dotazy učitele vysvětlíte jak jste postupoval a jaké zdroje jste pou il ke zpracování
jak p ínos pro vás práce měla.
i obhajobě S

je d le it váš samostatn projev.

