
SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁNÍ OP 

A. Závazná osnova odborné práce: 

 • Titulní strana 

• Prohlášení 

• Obsah 

• Téma práce – charakteristika vylosovaného masa – vhodnost jeho použití 

• Vypracované slavnostní menu pro 4 osoby (české/cizojazyčné) 

• Normování a podrobný technologický postup jednotlivých pokrmů 

• Úprava na talíři (fotografie), servis pokrmů 

• Žádanka a kalkulace surovin (limit pro menu/1 osoba cca 140,- Kč, běžné prodejní ceny 

• Charakteristika zvolených příloh a nápojů, vhodnost pokrmů/nápojů 

• Jeden technologický postup přípravy vybraného pokrmu v cizím jazyce 

• Seznam použité literatury a zdrojů informací 

 
 
 

B. Termín odevzdání: nejpozději do 28. 3. 2018 

 

    Uvedený termín je poslední možností odevzdání 

 OP odevzdávat v kroužkové vazbě a ve dvou vyhotoveních učitelce odborného výcviku Janě 

Doubové 

o každý výtisk bude vlastnoručně podepsaný 

o jestliže žák práci neodevzdá, nebude hodnocen za příslušnou část praktické 

zkoušky souvisejícím se zpracováním, prezentací a obhajobou OP 

      nahlásit účast rodičů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny k  odborné práci: 

1. Obsah 

a) dodržte výše uvedenou osnovu; 
b) celkový rozsah práce je nejméně 10 stran formátu A4; 
c) v práci musí být uveden seznam použitých informačních zdrojů, tzn. odborné knihy, periodika, 

konkrétní internetové stránky – způsob uvedení zdroje viz www.citace.com 
d) upozornění – nelze doslovně kopírovat text jiného autora, doslovná citace musí být uvedena 

v uvozovkách s odkazem na zdroj 
 

2. Formální úprava  

a) práce tištěna pomocí textového editoru MS Word, vždy po jedné straně papíru; 
b) pro vlastní text zvolit písmo Arial (Times New Roman), velikost 12 b., řádkování 1,5; zarovnání 

do bloku; 
c) pro hlavní nadpisy písmo velikosti 14 b., tučně, na nadpisy využity styly; číslované, zarovnání 

vlevo; 
d) velikost okrajů – L: 3 cm; P: 1,5 cm; H: 2 cm; D: 2 cm; 
e) pořadí 3 úvodních listů práce je následující: titulní strana, prohlášení, obsah; 
f) stránky se číslují dole uprostřed stránky, arabskými čísly (číslují se všechny stránky, kromě 

prvních 3 listů – začnete tedy číslicí 4 na stránce „Úvod“); 
g) Obsah vygenerován pomocí programu Word; 
h) Zdroje u textu (obrázků) uvedeny pomocí poznámky pod čarou; 
i) U obrázků uveden titulek – za obsahem vygenerovaný seznam obrázků; 
j) Všechny uvedené obrázky vytištěny barevně; 
k) U tabulek uveden titulek – za seznamem obrázků vygenerovaný seznam tabulek; 
l) Dodržujte typografická pravidla – tj. např. řádek nekončí předložkou; za tečkou a čárkou je 

vždy mezera atd. 
 

 

3. Při zpracování OP je nutné dodržet: 

 

a) sestavujete složité menu o 4 chodech; 

b) cena menu pro 1 osobu musí být v rozsahu cca 140 Kč. 

 

 

 
 

Možnosti individuální konzultace:  

Mgr. Hejhalová , Mgr. Jindrová  PO - PÁ 7.30 – 7.55 hodin, ostatní dle dohody 
Učitelé odborného výcviku               PO – PÁ 6.00 – 7.30 hodin, ostatní dle dohody 
Ing. Macešková – formální úprava dle dohody   

http://www.citace.com/

