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Zadání maturitní práce z předmětu hotelový provoz 
 
RVP:  65-41-L/51 Gastronomie 
ŠVP:  Gastronomie 
Třída:   G2.A 
Termín:  jarní, podzimní 
Školní rok: 2020/2021 
 
 

I. Téma maturitní práce 
Pro daný školní rok stanovil ředitel školy v souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů téma: 
 
 

SLAVNOSTNÍ SPOLEČENSKÁ AKCE 
 

 

II. Způsob zpracování 

- formátování dle Školního metodického pokynu (ŠMP) pro zpracování 
maturitních a ročníkových prací  

- titulní list a prohlášení jednotně dle ŠMP 

- maturitní práce musí být zpracována na PC ve formátu A4 

- vazba práce je kroužková 

 

III. Rozsah maturitní práce 

- minimálně 17 stránek A4  

- titulní list, zadání, čestné prohlášení, poděkování, obsah, přílohy, seznam 
použitých zdrojů se do minimálního počtu stran nezapočítávají   

 

IV. PWP prezentace 

- bude obsahovat max. 12 snímků, z toho 2 snímky pro otázky vedoucího MP 
a oponenta 
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V. Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce 

- žák odevzdá MP ve dvojím vyhotovení, v jednom vyhotovení bude vloženo CD  

- na CD uloží maturitní práci ve Wordu a PDF formátu, popíše jej permanentním 
popisovačem na CD (jméno, třída, školní rok a téma) 

- vytištěnou MP žák odevzdá  vyučujícímu HP v termínech stanovených ředitelem 
školy 

- třetí vyhotovení maturitní práce si žák přinese k obhajobě (nemusí být 
v kroužkové vazbě) 

- PWP prezentaci žák odevzdá nejpozději 3 dny před obhajobou a zajistí uložení 
PWP prezentace na školní síť do složky k tomu určené dle pokynů učitele ICT 

 

VI. Kritéria hodnocení maturitní práce  

1. dodržení téma zadání 

2. úroveň teoretického zpracování zadaného téma 

3. prezentace vlastních názorů, zkušeností a vyvození konkrétních závěrů 

4. splnění rozsahu a obsahu maturitní práce, vhodnost příloh 

5. dodržení termínů konzultací u vedoucího MP 

6. soulad s autorskými právy 

7. splnění formální stránky práce (viz. Školní metodický pokyn pro zpracování 
maturitních a ročníkových prací)  

 

VII. Kritéria hodnocení obhajoby maturitní práce 

1. prezentování výstupů a závěrů MP,  
2. logická stavba prezentace,  
3. schopnost argumentace,  
4. zodpovězení otázek vedoucího a oponenta maturitní práce, 
5. komunikativní schopnosti a dovednosti žáka, 
6. úroveň PWP prezentace – dodržení zásad tvorby prezentace. 

 

VIII. Délka obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí  

Příprava k obhajobě trvá 5 minut, vlastní obhajoba maturitní práce trvá 25 minut. 
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IX. Harmonogram termínů   

 

Termín Činnost 

do 26. 11. 2020 Zveřejnění téma maturitní práce z HP 
do 26. 11. 2020 Jmenování vedoucího a oponenta MP 

9. – 22. 12. 2020 Odborná praxe 

do 28. 1. 2021 První konzultace MP s vedoucím MP 

do 21. 2. 2021 Druhá konzultace u vedoucího MP  

30. 3. 2021 Odevzdání maturitní práce 
do 20. 4. 2021 Předání písemného posudku MP žákům  

24. - 25. 5. 2021 Obhajoba maturitní práce  
 
 
V Plzni dne 11. 11. 2020 
 
Schválil: Mgr. Miroslav Široký, ředitel, v. r.  
 


