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Anotace témat

Téma č. 1 - Umělecký keramik SOP 2016/2017
Samostatná odborná práce pro koln rok 2016/2017
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Téma č. 1 - Umělecký keramik SOP 2016/2017

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 zvolené téma. Součástí samostatné odborné
práce je rovněž výtvarný návr příslušné o výrobku případně i tec nická dokumentace pokud učitel
roz odne o jejím zpracování.
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
Zvolíte si jedno z následujícíc témat
éma Zvl čovač vzduc u ( kusy) nebo ontána do interiéru. Podle vlastní výkresové dokumentace
z otovte zvl čovač vzduc u ( kusy) nebo ontánu do interiéru. Použijte libovolnou tec niku výroby
kterou jste si osvojil a bě em studia.
éma Soubor podla ové mísy a vázy. Podle vlastní výkresové dokumentace z otovte soubor
podla ové mísy a vázy. Použijte libovolnou tec niku výroby kterou jste si osvojil a bě em studia.
éma
eplika istorické keramiky. Podle vlastní výkresové dokumentace z otovte repliku istorické
keramiky. Použijte libovolnou tec niku výroby kterou jste si osvojil a bě em studia.
éma Soubor tří kac l nebo tří talíř . Podle vlastní výkresové dokumentace z otovte soubor tří
kac l nebo tří talíř . Použijte libovolnou tec niku výroby kterou jste si osvojil a bě em studia.
éma Soubor pěti váz. Podle vlastní výkresové dokumentace z otovte soubor pěti váz. Použijte
libovolnou tec niku výroby kterou jste si osvojil a bě em studia.
éma Soubor za radníc květináč (min. kusy). Podle vlastní výkresové dokumentace z otovte
soubor za radníc květináč . Použijte libovolnou tec niku výroby kterou jste si osvojil a bě em studia.
éma Plastika. Podle vlastní výkresové dokumentace z otovte plastiku. Použijte libovolnou tec niku
výroby kterou jste si osvojil a bě em studia.
éma Sada šperk (šperkovnice rám na zrcadlo stojánek na šperky ná rdelník náušnice ). Podle
vlastní výkresové dokumentace z otovte sadu šperk . Použijte libovolnou tec niku výroby kterou jste si
osvojil a bě em studia.
ozaika. Podle vlastní výkresove dokumentace z otovte mozaiku. Použijte libovolnou tec niku
éma
výroby kterou jste si osvojil a bě em studia.
éma
Volné téma. avr něte vlastní téma práce odpovídající požadavk m stanoveným pro SOP.
Váš návr musí posoudit a sc válit vyučující. Podle vlastní výkresove dokumentace z otovte vlastní
návr práce. Použijte libovolnou tec niku výroby kterou jste si osvojil a bě em studia.
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ormální úprava
a) Písemné zpracování dané o tématu proved e v rozsa u nejméně
listu.
b)

c)

stran ormátu

včetně titulní o

e t práce vypracujte na P velikost písma v případě využití imes e
oman
b. při využití
b. řádkování
(při využití jiné o typu písma je třeba zvolit velikost písma i typ řádkování v
obdobném rozsa u).

rial

o práce m žete zařadit oto ra ie obrázky a podobně.

d) Práci opatřete titulním listem který musí obsa ovat tyto údaje
ázev a adresa školy lo o školy
Označení Samostatrná odborná práce
d a název oboru vzdělání
íslo a název tématu
Přesný název práce (jak nazýváte vlastní práci)
Vaše jméno a příjmení
očník třída
kolní rok zpracování
e) Zdroje in ormací (literatura normy využití internetu) uve te na konci práce.
)

Výtvarný návr a potřebnou tec nickou dokumentaci zpracujete ve ormátu který Vám stanoví
učitel.

Osnova SOP
Při tvorbě písemné dokumentace zpracujte následující části
a)

itulní list viz výše

b) Obsa (tj. názvy jednotlivýc částí kapitol s uvedením stránek)
c)

vod

d)

zde m žete např. představit téma své samostatné odborné práce

e t členěný do kapitol zde m žete např. zd vodnit výběr dané o tématu popsat příslušný výrobek
a možnosti je o využití nutné je uvést tec nolo ický postup z otovení příslušné o výrobku použité
materiály a cenovou kalkulaci navržené o výrobku do te tu m žete zařadit obrázky oto ra ie
sc émata ra y apod.

e) Závěr zde stručně s rnete řešení své samostatné odborné práce z odnotíte jaké zkušenosti jste
získal a při jejím zpracování a jak je podle Vaše o názoru m žete využít ve své budoucí pro esi
)

Seznam použitýc zdroj

zde uvedete použitou literaturu internetové zdroje apod.

) Přílo y
. výtvarný návr (de initivní výtvarný návr plus skici dokumentující vývoj výtvarné o řešení)
zpracování této přílo y je povinné
. tec nickou dokumentaci pro z otovení navržené o výrobku
vy otovení
. obrázky ra y sc émata oto ra ie apod.
roz odnutí.
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. Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky
Při závěrečné zkoušce využijete samostatnou odbornou práci v rámci praktické zkoušky.
Při praktické zkoušce z otovíte výrobek který jste navr l a v samostatné odborné práci a dále budete
prezentovat a ob ajovat svoji samostatnou odbornou práci.
Z otovení výrobku ze samostatné odborné práce
z otovíte daný výrobek podle výtvarné o návr u a případné tec nické dokumentace
při realizaci výrobku budete dodržovat stanovený tec nolo ický postup a předpisy OZP.
Prezentace a ob ajoba SOP
představíte písemné zpracování samostatné odborné práce
objasníte a zd vodníte sv j postup při zpracování tématu uvedete jaké zdroje jste využil a
uvedete jaké zkušenosti jste v pr bě u tvorby práce získal a z odnotíte jaký přínos pro Vás práce
měla
při prezentaci z otovené o výrobku vysvětlíte tec nolo ický postup a zd vodníte výběr použitýc
materiál objasníte postup výtvarné o řešení uvedete příklady uplatnění výrobku.
.

odnocení samostatné odborné práce
Zkušební komise zkoušející bude odnotit zejména
dodržení stanovené o rozsa u te tu
obsa ové a odborné zpracování tématu používání odborné terminolo ie
ormální úrove písemné o zpracování úrove zpracování výtvarné o návr u včetně výkresové a
tec nické dokumentace
dodržení termín stanovenýc pro konzultace s učiteli zpracování a odevzdání SOP
Váš samostatný projev a sc opnost odpovídat na otázky učitele příp. zkušební komise.
praktické o výrobku výrobk se odnotí především
celkový vz led výrobku tj. je o řemeslné zpracování a výtvarné vyznění
dodržení postupu řešení úkolu dodržení tec nolo ické o postupu zpracování výrobku
dodržování zásad a pravidel OZP.

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