samostatná odborná práce
Samostatná odborná práce (SOP) je součástí jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2013–2014 a
škola je povinna ji realizovat
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Zadání SOP
áci vypracují dle stanovené osnovy písemnou dokumentaci na vybrané téma éma SOP si sami zvolí nebo
je jim zadáno editelem editelkou školy
Témata SOP:
TÉMA č. 1 Zbožíznalství
TÉMA č. 2 Skladová mechanizace
TÉMA č. 3 Technolo ie skladování
TÉMA č.
TÉMA č.

Administrativa skladování
o istika

e spolupráci s učitelem ák téma pro zpracování SOP konkretizuje
Osnova SOP:
titulní list – obsahuje název školy obor vzdělání název tématu název práce označení samostatná
odborná práce rok zpracování jméno a p íjmení autora
obsah
vod – popis ešené problematiky cíl a očekávané v sledky práce
te t práce členěn do kapitol
závěr práce – zhodnocení v sledk práce
seznam pou it ch zdroj – v čet pou ité literatury internetov ch zdroj apod
p ílohy – tabulky oto ra ie
vytištěná prezentace vytvo ená s vyu itím P

(nap Po erPoint)

ormální prava SOP:
Práce se zpracovává na P odevzdává se v deskách ormátu 4 inimální rozsah SOP je 10 stran bez
p íloh 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 Podrobnější pokyny k pravám te t stanoví a sdělí ák m učitel
2

Termín
oporučen termín zadání SOP – nejd íve v lednu 2014
oporučená délka ešení SOP – minimálně 1 měsíc
oporučen termín odevzdání SOP – nejpozději do 3 t dn p ed závěrečnou klasi ikací
souladu s
stanoví editel školy vyučovací p edmět v jeho rámci bude vypracována SOP konkrétní
termín zadání i odevzdání SOP zp sob odevzdání p evzetí SOP a zabezpečení konzultací ák s vyučujícími
pracování SOP vede kontroluje a hodnotí učitel vyučovacího p edmětu v jeho rámci je práce
zpracována
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Za azení a prezentace SOP u záv rečné zkoušk
Prezentace a obhajoba SOP p íp i vypracování praktického kolu nebo jeho části bude probíhat v rámci
praktické zkoušky editel ka školy rozhoduje o tom zda bude za azena na začátek do pr běhu či na konec
praktické zkoušky
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Zp sob hodnocení

kritéria hodnocení SOP

Prezentace a obhajoba SOP spočívá v p edstavení písemné SOP zkušební komisi popisu a zd vodnění
zvoleného postupu ešení zp sobu zpracování včetně vyu ívání in ormačních zdroj posouzení p ínosu
práce pro pro esní uplatnění áka
odnotí se
zd vodnění pou itého postupu ešení zp sobu zpracování dodr ení jednotliv ch bod zadání
obsahová i ormální rove zpracování
pou ívání odborné terminolo ie
komunikace a reakce na dotazy člen zkušební komise
odnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasi ikace praktické
uveden ch v
Zp sob ešení v p ípad

stní zkoušky dle pravidel

že žák neodevzdá práci ve stanoveném termínu p íp. v bec

estli e ák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu m
povolit odevzdání SOP v náhradním termínu

e editel ka školy v od vodněn ch p ípadech

estli e ák SOP neodevzdá nebude bodově hodnocen za p íslušnou část závěrečné zkoušky související se
zpracováním prezentací a obhajobou SOP
Součástí těchto podklad jsou rovně Pokyny pro áka k vypracování samostatné odborné práce
ák m p edává p i volbě zadání témat

kola je

Pok n pro žáka k v pracování samostatné odborné práce
vybranému tématu konkretizujte ve spolupráci s učitelem obsah samostatné odborné práce nap
č 1 bo íznalství – kosmetika
č 2 Skladová mechanizace – je áby
č 3 echnolo ie skladování – kanban
č 4

dministrativa skladování – systém sledování stavu skladu

č

o istika – distribuční etězec

Postupujte podle pokyn učitele kter vám sdělí konkrétní termíny pro odevzdání samostatné odborné
práce pracování samostatné odborné práce je nezbytn m p edpokladem k spěšnému absolvování
praktické závěrečné zkoušky

ormální prava
Práci odevzdejte v deskách ve ormátu 4 minimální rozsah SOP je 10 stran esky a titulní list obsahují název
školy obor vzdělání název tématu název práce označení samostatná odborná práce rok zpracování
jméno a p íjmení
P íklad zpracování desek a titulního listu
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ále zpracu te:
obsah práce
vod – vysvětlíte proč jste si vybral a pro svoji práci právě toto téma
ešení tématu – te t členíte do kapitol
závěr – stručně popíšete celou práci a zhodnotíte v sledky své práce
seznam pou it ch zdroj – uvedete v čet pou ité literatury internetov ch zdroj apod
stručnou prezentaci práce na P
p ílohy – za adíte nap tabulky

(nap s vyu itím pro ramu Po erPoint)
ra y oto ra ie prezentaci které nebylo mo né vlo it do te t

ormální pravidla pro v pracování SOP:
e t práce p ílohy a prezentaci zpracujte na P ve vhodn ch pro ramech pou ívejte odbornou
terminolo ii dodr ujte pravopis kapitol práce uvádějte názvy stránky číslujte elikost písma práce 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
Podrobnější pokyny pro zpracování SOP i její prezentace vám sdělí učitel
Samostatnou odbornou práci budete obha ovat p i praktické zkoušce p ed zkušební komisí která bude
hodnotit ze ména:
dodr ení stanoveného rozsahu ešení
obsahové a odborné zpracování tématu pou ívání odborné terminolo ie
ormální rove zpracování práce
vyu ívání in ormačních zdroj
prezentaci práce s vyu itím P
P i obhajobě SOP je rovně d le it váš samostatn projev a schopnost rea ovat na dotazy člen zkušební
komise

