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Anotace témat

Téma č. 1 - Cukrář SOP 2016/2017

Samostatná odborná práce pro školn rok 2016/2017
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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 dle zadané osnovy ke slavnostnímu výrobku
(dortu) z vylosované o korpusu dozdobené o na Vámi zvolené téma a k Vámi vybranému speci ickému
výrobku.

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

. Obsa témat SOP

Vypracujte samostatnou odbornou práci podle zadání ke slavnostnímu výrobku (dortu) a ke speci ickému
výrobku.

. S V OS V O O

Zpracujete návr slavnostní o výrobku (dortu) libovolné o tvaru o motnosti ma . k z vylosované o
korpusu náplně a do otovení na zvolené téma.

Provedete nákres dekorace (zdobení) včetně zdobení stran slavnostní o výrobku (dortu) použijete kreativní
prvky zdobení a popíšete použitý zdobný materiál.

osovat budete z následujícíc korpus náplní a do otovení

a) dortová bezé mota máslový krém kávový do otovení čokoláda

b) dortová jádrová mota těžký pařížský krém do otovení čokoláda

c) dortová mota kakaová smetanová nápl do otovení ovoce

d) dortová mota s olejem máslový krém likérový do otovení modelovací mota

e) dortová mota světlá nápl s použitím mléčné o výrobku (například tvaro jo urt lučina)
do otovení ovoce

Pro do otovení dortu si zvolíte jedno z následujícíc témat

ětský ( en dětí z po ádky do po ádky křtiny...)

ulturní nebo sportovní událost (ve světě re ionu obci...)

Sváteční (významné) dny v kalendáři ( en matek narozeniny jmeniny svatební...)

Ve spolupráci s učitelem zvolené téma pro zpracování SOP dále upřesníte a zúžíte na určitou oblast dle
vlastní o zájmu či výběru.

. SP V O

Popíšete z otovení tradiční o cukrářské o výrobku nebo cukrářské o výrobku podle současnýc trend dle
Vaše o vlastní o výběru a receptury v minimálním množství pro osob nebo v minimální motnosti
ram . Při výběru speci ické o výrobku m žete využít rodinné recepty na tradiční cukrářské výrobky nebo

zařadit cukrářský výrobek podle současnýc trend .
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Výrobek musí obsa ovat alespo jednu z uvedenýc surovin

čerstvé nebo sušené ovoce

mléčné výrobky

jádroviny

ovesné vločky

čokoláda

bezlepková mouka

ormální úprava

a) te t SOP zpracujte na P

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

c) povinně zařa te nákres dekorace (zdobení) včetně zdobení stran slavnostní o výrobku (dortu) použijte
kreativní prvky zdobení a popište použitý zdobný materiál

d) práci opatřete titulním listem který musí obsa ovat následující údaje

ázev Samostatná odborná práce

éma Zvolené téma

ázev tématu Přesný název zpracované o tématu

ázev a adresa školy případně i lo o školy

d a název oboru vzdělání

řída

kolní rok

méno a příjmení žáka

e) za titulním listem zpracujte obsa (uve te názvy kapitol stránkování).

) vypracujte seznam použitýc zdroj in ormací (literatura normy internet a zařa te jej na konec práce.

Osnova SOP

a) vod

ve te proč jste se zaměřil a na dané konkrétní téma zd vodněte volbu speci ické o výrobku a
popište lavní cíle vaší práce.

b) e t řešení

slavnostní o i speci ické o výrobku uve te

c arakteristiku výrobku

popis lavníc surovin pro z otovení výrobku

surovinovou normu (recepturu)

tec nolo ický postup

nákres dekorace (zdobení) včetně zdobení stran slavnostní o výrobku (dortu) s popisem dekorace

nákres výrobku (popř. oto ra ie) speci ické o výrobku.

c) izojazyčná část

Vypracujte překlad tec nolo ické o postupu a použitýc surovin vybrané o výrobku (slavnostní o nebo
speci ické o výrobku) do cizí o jazyka.

d) Závěr

Splnění cíl .
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. Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky

Samostatnou odbornou práci budete využívat při praktické závěrečné zkoušce takto

a) Praktický úkol ze samostatné odborné práce

Z otovte 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 slavnostní o i speci ické o 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 zpracované o cizojazyčné o te tu ve Vaší práci c arakterizujte jeden připravovaný
výrobek.

Zodpovězte dotazy člen zkušební komise.

. odnocení samostatné odborné práce

Zkušební komise zkoušející bude odnotit zejména

u zpracování praktickýc výrobk ze SOP

přípravu surovin

dodržení surovinové normy a nákresu dle zadání samostatné odborné práce

jednotlivé pracovní operace dle tec nolo ické o postupu

dodržování tec nolo ickýc postup

dodržování y ienickýc a bezpečnostníc předpis

or anizaci práce

přípravu a úklid pracoviště

slavnostní o výrobku (dortu) se odnotí rovněž náročnost nápaditost estetické ztvárnění čistota
provedení vystižení námětu vz led c u a motnost otové o výrobku.

speci ické o výrobku se odnotí rovněž nápaditost a náročnost přípravy pro z otovení výrobku vz led
a c u otové o výrobku motnost a počet z otovenýc výrobk .

při prezentaci a ob ajobě písemné SOP

zd vodnění použité o postupu řešení zp sobu zpracování

dodržení jednotlivýc bod zadání

obsa ová i ormální úrove zpracování včetně nákresu slavnostní o výrobku (dortu)

používání odborné terminolo ie

komunikace a reakce na dotazy člen zkušební komise

prezentace v cizím jazyce

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