
 

DODATEK č. 1 

ke školnímu vzdělávacímu programu 

Hotelnictví a turismus, 

který je platný od 1. 9. 2020. 

 

S platností od 1. 10. 2020 se bod 2. 4. mění takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Maturitní zkouška 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou dle platné legislativy. 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák/žákyně získá střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

Profilová zkouška: praktická odborná část – prezentace a obhajoba maturitní práce, která je 

zpracována během projektového týdne ve čtvrtém ročníku, kdy se žáci a žákyně zabývají 

analýzou určeného problému z oblasti managementu, marketingu, produkce a dalších činností 

hotelového nebo gastronomického provozu nebo služeb cestovního ruchu. 

Kritéria hodnocení maturitní práce 

 

Písemná část: 

1. obsah práce odpovídá zadanému tématu 

2. splnění jednotlivých úkolů vyplývajících ze zadání 

3. struktura a rozsah práce odpovídá požadavkům 

4. splnění cíle práce, míra jeho naplnění a aktuálnost práce 

5. kvalita zpracování tématu 

6. schopnost aplikovat teoretické poznatky 

7. schopnost najít nová řešení 

8. samostatnost při zpracování práce 

9. přínos práce pro praktické využití 

10. jazyková a grafická úroveň 

11. členění textu a jeho srozumitelnost 

12. bibliografické citace odpovídají normě 

13. mapy, grafy, fotodokumentace aj. v příloze jsou označeny, popsány 

 

Ústní část: 

1. kultura projevu 

2. dodržení povinného rozsahu prezentace 

3. znalost a orientace ve své práci 

4. schopnost zaujmout 

5. pohotovost reakcí na dotazy a připomínky 

6. osobní úprava zevnějšku 

7. přínos práce pro studenta 

 

Profilová zkouška: teoretická odborná část - komunikace k vylosovaným souhrnným otázkám 

z předmětů hotelnictví a cestovní ruch. 

Profilová zkouška: ekonomika – ústní zkouška   

 



 

Společná část   Profilová část 

Didaktický test 

z českého jazyka 

Písemná práce 

z českého jazyka 

Ústní zkouška 

z českého jazyka 

Praktická odborná část 

Zpracování maturitní 

práce, prezentace 

Didaktický test 

z cizího jazyka 

Písemná práce 

z cizího jazyka 

Ústní zkouška 

z cizího jazyka 

Teoretická odborná část 

Ústní zkouška 

Didaktický test 

z matematiky 

    Ekonomika 

    Ústní zkouška 

 


