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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 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

omple ní písemné zpracování vybranýc odin budík věžníc odin uartzovýc odin či odinek. Popis
vybrané o přístroje z lediska materiál složení unkce a především oprav.

ormální úprava

a) Písemné zpracování dané o tématu prove te v rozsa u nejméně stran ormátu te t
vypracujte na P písmem imes e oman ú oz na řádek ma imálně řádk na stránku .
místění a úprava nadpis bude v celém te tu stejné. V práci bude jednotné řádkování . e t

práce bude zarovnán oboustranně tzv. do bloku. V celé práci musí být jednotné odrážky.

b) o te tu m žete vložit oto ra ie obrázky vlastní náčrty odinovýc či odinkovýc částí
v ma imálním rozsa u kus o největší velikosti cm. Po domluvě s Vašim konzultantem lze
použít v práci více oto ra ií či obrázk např. v případě zpracování zajímavé o nevšední o tématu
(Věžní odiny etecké odinky ). O použití více oto ra ií či obrázk v práci roz odne Váš
konzultující učitel.

c) Práci opatřete titulním listem který musí obsa ovat následující údaje

název a adresa školy příp. lo o školy

k d a název oboru vzdělání

název dokumentu Samostatná odborná práce

téma SOP

přesný název vypracované práce

údaj o místě kde byla práce zpracována

datum zpracování

Vaše jméno a příjmení

školní rok zpracování

Příklad zpracování titulní o listu Vám vyučující poskytne spolu s pokyny k vypracování SOP.
održujte velikost písma a úpravu titulní strany.

d) Za titulní list zařa te obsa te tu (tj. názvy jednotlivýc kapitol stránkování). ázvy jednotlivýc
kapitol uve te v českém i cizím jazyce (an lický německý dle výběru) nejen v obsa u te tu ale v
celé práci. S rnutí výsledk závěr práce zpracujte též v českém a cizím jazyce. Prezentace kterou
přiložíte k závěrečné práci bude rovněž obsa ovat názvy jednotlivýc slid kapitol v cizím jazyce.

e) Zdroje in ormací (literatura normy využití internetu) uve te na konci práce dle normy pro
biblio ra ické citace. Příklad zpracování normy pro biblio ra ické citace Vám vyučující poskytne
spolu s pokyny k vypracování SOP.
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) Práci odevzdejte v tištěné podobě v kroužkové vazbě a v elektronické podobě na .
bude obsa ovat i prezentaci. bude umístěno v obálce lii na vnitřní straně poslední stránky Vaší
práce. ude popsané Vaším jménem a názvem Vaší práce. roužková vazba je základ pro svázání
Vaší samostatné odborné práce. Práci si m žete nec at svázat i do knižní vazby. Pokud práce
nebude odevzdána v řádném termínu budete odnocen a za příslušnou část praktické zkoušky
body. Pouze v od vodněnýc případec m že ředitel školy povolit odevzdání SOP v ná radním
termínu.

) e své práci si připravte stručnou prezentaci (minimálně slid ) v Po erPointu kterou použijete při
ob ajobě.

Osnova SOP

Samostatná odborná práce musí za rnovat následující části

vod

o Popište vybraný odinkový či odinový stroj z lediska istorie zajímavosti výroby

o Zařa te skupinové sc éma vybrané o stroje. Složení a unkce jednotlivýc skupin. žité materiály.

lavní část

o Popište možné závady viditelné před samotnou demontáží zvolené o odinkové o budíkové o či
odinové o stroje.

o emontáž popište demontáž odinkové o budíkové o či odinové o stroje bod po bodu
dodržte tec nolo ický postup demontáže.

o Popište možné závady zjistitelné před samotnou demontáží demontáž stroje závady zjištěné po
demontáži stroje jejic zp sob opravy tec nolo ický postup opravy použité nářadí náčiní stroje
a přístroje.

o ištění odinkové o budíkové o či odinové o stroje uve te zp sob čištění použité čisticí
prostředky časy čištění zd vodněte d vod zp sobu čištění a je o délky. Popište možné dru y
čištění.

o ontáž stroje bod po bodu popište montáž dané o stroje popište zda jste musel a určité části
stroje mazat při samotné demontáži a od vodněte proč.

o azání stroje popište části jež jste mazal a vyjmenujte použité mazací prostředky. Vypište
všec ny mazací prostředky pro Vámi vybraný stroj a popište který je na co určený. Pokud stroj
obsa uje švýcarský krok popište podrobně je o namazání.

o Seřízení stroje uve te zp sob seřízení tolerance c odu popište odstranění kul ání stroje
re ulace na časovém komparátoru možné odc ylky c odu re ulace u velkýc odin

o Zapouzdření stroje popište leštění matování čištění pouzdra použité přípravky nářadí náčiní
stroje a přístroje.

o ec nický výkres z otovte náčrt součástky stroje ve v odném měřítku. áčrt součástky musí být
z Vámi vybrané o stroje.

o Zařa te oto ra ickou a obrázkovou dokumentaci či Vaše vlastní náčrty. uto dokumentaci je
možné kombinovat.

Závěr

Zpracujte s rnutí výsledk Vaší práce. Stručně popište proč jste si vybral a zpracovat odinový
budíkový či odinkový stroj čím Vás práce obo atila nebo naopak co Vám při jejím vypracování
vadilo c ybělo terá část zadané o zpracování byla pro Vás obtížná a naopak která část se Vám
zpracovávala dobře apod.

Použité zdroje

Podle přiložené o příkladu zpracování biblio ra ické citace uve te veškerou literaturu a jiné zdroje ze
kterýc jste čerpal a při vypracování Vaší samostatné odborné práce.
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. Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky

Samostatnou odbornou práci budete prezentovat a ob ajovat při praktické zkoušce ve třetím dni této
zkoušky za přítomnosti zkušební komise.

Při prezentaci a ob ajobě SOP budete postupovat takto

promítnete na P stručnou prezentaci kterou jste si připravil a

představíte písemné zpracování SOP zkušební komisi

popíšete a zd vodníte postup zpracování práce

uvedete d ležité in ormační zdroje které jste při zpracování práce využíval a

posoudíte jaký přínos má práce pro Vaše pro esní uplatnění

. odnocení samostatné odborné práce

odnotí se zejména

dodržení jednotlivýc bod zadání (počtu a ormátu stran ú oz a řádkování zpracování titulní strany
počtu oto ra ií obrázk náčrt apod.)

odborná a ormální úrove zpracování obsa u detailní dodržení osnovy

zd vodnění použité o zp sobu zpracování

dodržení termín stanovenýc pro konzultace s učiteli zpracování a odevzdání SOP

používání a znalost odborné terminolo ie a cizí o jazyka

provedení prezentace a obsa cizí o jazyka v prezentaci

Vaše komunikace a sc opnost odpovídat na dotazy člen zkušební komise

odnocení SOP je součástí celkové o odnocení a klasi ikace praktické zkoušky. Za celou praktickou
zkoušku lze získat ma imálně bod . Z to o za SOP nejvíce bod .

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