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Anotace témat

Téma č. 1 - Montér suchých staveb SOP 2018/2019

Samostatná odborná práce 2018 -2019, Téma: pracován do umentace e vo ené sádro artonové onstru c v
re erenčn stavb

OT A H O P O . . 2018/2019 - SOP P O 2018-19 36-66-H/01 MO T S H H STA

Samostatná odborná práce Anotace témat 1



3UDNWLFNi ]NRXåND

6DPRVWDWQi RGERUQi SUiFH

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 stanovené téma.

Postupujte podle pokyn učitele který Vám sdělí konkrétní zp sob a termíny pro zadání i odevzdání
samostatné odborné práce a termíny konzultací k SOP.

. ázev tématu témat

=SUDFRYiQt GRNXPHQWDFH NH NRQVWUXNFL SURYHGHQp ]H ViGURNDUWRQX Y\EUDQp GOH YODVWQt YROE\�

zadanému tématu konkretizujte ve spolupráci s učitelem tec nolo ie obsa samostatné
odborné práce podle typu konstrukce kterou jste z otovil na zakázce (např. ednoduc á
sádrokartonová příčka Zavěšený sádrokartonový pod led apod.).

Pokud jste se pracovně nepodílel na žádné konkrétní zakázkové konstrukci přímo na stavbě
popište konstrukci z otovenou v rámci odborné o výcviku v dílnác a obsa dokumentace si
podle to o upravte.

okumentace bude obsa ovat

a) místo stavby

b) popis stavby

c) popis z otovené konstrukce

d) výpis použité o nářadí pro montáž konstrukce

e) výpis a výpočet spotřeby materiálu použité o na konstrukci včetně cenové kalkulace

) pracovní postup při z otovení konstrukce a popis dodržování předpis OZP

) otodokumentaci případně výkresovou dokumentaci nebo nákres

) termín realizace
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ormální úprava

a) te t SOP zpracujte na P dle pokyn učitele použijte typ písma imes e oman velikost
b. nebo rial velikost b. řádkování

b) celkový rozsa práce je nejméně stran te tu ormátu � te t je možné doplnit obrázky
výkresy oto ra iemi

c) používejte odbornou terminolo ii dodržujte pravopis u kapitol uvádějte názvy stránky číslujte

d) práci opatřete deskami a titulním listem obojí musí obsa ovat následující údaje

název a adresa školy příp. lo o školy

obor vzdělání název a k d oboru vzdělání (k d oboru vám sdělí učitel)

název tématu přesný název zpracované konstrukce

název dokumentu samostatná odborná práce

jméno a příjmení

školní rok

Příklad zpracování desek a titulní o listu

e) na konec práce zařa te seznam použitýc zdroj in ormací (literatura normy internetové
zdroje)

) práci odevzdejte v deskác ormátu ve dvojím vy otovení (jedno vy otovení SOP je určeno
pro Vás a m žete je využít jako příklad Vaší pra e bě em studia).
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Osnova SOP

Samostatná odborná práce musí za rnovat následující části

desky a titulní list viz výše

obsa te tu názvy jednotlivýc kapitol stránkování

úvod vysvětlete d vod proč jste si vybral pro svoji práci právě danou konstrukci

řešení tématu te t čle te do kapitol podle zadání kde je uvedeno co má dokumentace
obsa ovat např. místo stavby popis stavby atd.

závěr stručně popište přínos Vaší práce pro Vaše další pro esní využití

seznam použitýc zdroj uve te výčet použité literatury internetovýc zdroj apod.

přílo y zařa te např. otodokumentaci postupu z otovení konstrukce optimálně v pořadí

o první oto ra ie před za ájením montáže

o další oto ra ie z pr bě u montáže

o poslední oto ra ie s otovou konstrukcí

o výkresovou dokumentaci nebo nákres

o tabulky apod. (pokud je neumístíte přímo v te tu).

. Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky

Samostatnou odbornou práci budete prezentovat a ob ajovat při praktické zkoušce.

předložíte práci s odnocením učitelem předmětu tec nolo ie učiteli odborné o výcviku

seznámíte učitele s tím jaké téma jste zpracovával (podrobně popíšete tec nolo ický postup
realizace včetně OZP)

budete rea ovat na dotazy učitele vysvětlíte jak jste postupoval a jaké zdroje jste použil ke
zpracování jaký přínos pro Vás práce měla.

. odnocení samostatné odborné práce

Zkoušející budou odnotit zejména

dodržení ormální úpravy a osnovy SOP

obsa ové a odborné zpracování tématu unkčnost a vz led konstrukce dodržení
tec nolo ické o postupu montáže času a norem

dodržení termín stanovenýc pro konzultace s učiteli zpracování a odevzdání SOP

používání odborné terminolo ie

při ob ajobě SOP je d ležitý Váš samostatný projev a sc opnost odpovídat na dotazy učitele.

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