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65-51-H/01- Kuchař 
Samostatná odborná práce 2020/2021 

Pokyny pro žáky 
 
 
 
 
Vypracujte písemně samostatnou odbornou práci na téma, které jste si zvolil/a. Toto zvolené 
téma můžete ještě konkretizovat, zúžit na určitou oblast dle vlastního zájmu či výběru 
 
Postupujte podle pokynů učitele, který Vám sdělí konkrétní způsob a termíny pro zadání i 
odevzdání samostatné odborné práce a termíny  
 

1 Témata ke zvolení: 

1.1 Názvy témat: 
 

Téma I. U rodinného stolu 
Téma II. Směřujeme na sever 
Téma III. Mezi puškou a vařečkou  
Téma IV. Zlatá éra piva v česku 
 

1.2 Inspirace k možnému zacílení žákovských témat: 
 
Téma I. U rodinného stolu 
 
Příležitosti: oslava významné rodinné události, například Křtiny, zásnuby, svatba, 
promoce, svátek, životní jubileum. 
 
Pokrmy (slavnostní menu) zaměření na: staré rodinné recepty skloubené se 
současnými moderními trendy v gastronomii 
 
Téma II. Směřujeme na sever 
 
Příležitosti: cestování a gastronomie Skandinávie, Pobaltí, zahrnující Finsko, Norsko, 
Švédsko, Dánsko, Island, Estonsko, Litva, Lotyšsko 
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Pokrmy (slavnostní menu) zaměření na: tradiční i netradiční úpravu pokrmů a nápojů 
severské národní kuchyně. 
 
 
Téma III. Mezi puškou a vařečkou  
 
Příležitosti: všechny akce lovecké sezóny, například myslivecká setkání, zvěřinové hody, 
svátek svatého Huberta. 
 
Pokrmy (slavnostní menu) zaměření na: zvěřinové speciality v tradiční i moderní 
úpravě. 
 
 

Téma IV. Zlatá éra piva v česku 

Příležitosti: pivní slavnosti či festivaly, ochutnávka piva, výročí pivovarů ( dny   
otevřených dveří), uvedení nového výrobku na trh, firemní večírek v pivovarské 
restauraci. 

Pokrmy (slavnostní menu) zaměření na: snoubení piva a krajových specialit 
jednotlivých regionů 

 

 
 
 
 

 
3. Osnova SOP 
 
Samostatná odborná práce musí obsahovat následující části: 
 

a) Úvod 
 

 Uveďte, proč jste se zaměřil/a na dané konkrétní téma, jaké jsou hlavní cíle Vaší práce 
 

b) Řešení 
 

 Charakteristika vylosované příležitosti s ohledem na využití v gastronomii 

 Objednávka akce, potvrzení objednávky 

 Sestavení slavnostního menu 

 Žádanka na inventář 

 Nákres tabule pro 6 osob (4 osoby) včetně místnosti se zasedacím pořádkem, 
rozmístění výzdoby 

 Nákres prostření pro 1 osobu, včetně popisu  

 Charakteristika podávaných pokrmů a nápojů 

 Servis podávaných pokrmů a nápojů 

 Časový harmonogram akce 



 Vyúčtování akce 
 
c) Cizojazyčná část 

 

 Překlad menu do zvoleného cizího jazyka 

 Stručný popis servisu podávaných pokrmů a nápojů v cizím jazyce v rozsahu 1 strany 
 
d) Závěr 

 

 Splnění cílů a vlastní přínos pro žáka 
 
4. Formální úprava SOP 
 

 Text SOP zpracujte na PC, použijte typ písma Times New Roman, velikost 12 b., 
řádkování 1,5 

 Celkový rozsah práce je nejméně 10 stran textu, formátu A4, text je možné doplnit 
obrázky, nákresy a fotografiemi 

 Práci opatřete titulním listem, který musí obsahovat následující údaje: 
 
Název   Samostatná odborná práce 

Téma   Vylosované téma   

Název   Přesný název zpracovaného tématu 

Název školy 

Třída 

Školní rok 

Jméno a příjmení žáka 

 

 Za titulním listem následuje obsah (uveďte názvy kapitol, stránkování) 

 Vypracujte seznam použitých zdrojů informací (literatura, normy, internetové zdroje) 
a zařaďte je na konec práce. 

 
 
 
 
 
 
5. Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky 
 
Samostatnou odbornou práci budete využívat při praktické zkoušce takto: 
 

 Vypracujete praktický úkol ze samostatné odborné práce  

 Budete prezentovat a obhajovat samostatnou odbornou práci 

 Budete komunikovat v cizím jazyce 
 



Praktický úkol ze samostatné odborné práce 
 
Sestavení slavnostní tabule ze samostatné odborné práce: 
 

 Sestavte slavnostní tabuli pro 6 osob (nebo 4 dle zadání školy) na dané téma 
 
Obhajoba samostatné odborné práce 
 
Postupujte podle uvedené osnovy: 
 

 Představte svoji samostatnou odbornou práci – téma, cíl 

 Objasněte postup při zpracování práce, jaké zdroje jste použil/a 

 Zdůvodněte výběr pokrmů a nápojů do menu 

 Popište postup při sestavení tabule, zdůvodněte použití a založení inventáře 

 Uveďte, jaký přínos pro Vás práce měla a zda jste splnil/a své cíle 
 
Komunikace v cizím jazyce 
 
Připravte si krátké vystoupení v cizím jazyce, kde uvedete např.: 
 

 Jak se jmenujete, jaký studujete obor 

 Jaké téma samostatné práce jste zpracoval/a, uveďte informaci k danému tématu 

 Jaký úkol jste realizoval/a 

 Na základě zpracovaného cizojazyčného textu ve Vaší práci popište sestavenou tabuli 

 Zodpovězte položené dotazy členů zkušební komise, používejte odbornou 
terminologii 

 
 
 
 
 
 
TERMÍNY  
 
Práce musí být odevzdána do   17.5.2021 
Místo odevzdání – ředitelna – dle podpisu žáka  
Možnost konzultace zpracovaná práce : do 10.5.2020 – paní Týma 
- Obhajoba práce SOP je součástí ZZK – praktická část – Prezentace a obhajoba práce SOP  
- HODNOTÍ SE SAMOSTATNÝ PROJEV ŽÁKA PŘI PREZENTACI SVÉ PRÁCE S ZHOTOVENÍ U ZZK  
 
 
 


