
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace  
Tyršova 479, 684 01 SLAVKOV U BRNA 
IČ: 49 408 381 tel.: 544 221 581         

                    

          

Zadání maturitní práce pro profilovou část maturitní zkoušky 

v oboru 65-42-M/01 hotelnictví  

ve školním roce 2022/2023 
 

V souladu se zněním § 15 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění stanovuji zadání 

maturitní práce, kterou budou žáci obhajovat před maturitní komisí. 

 

 

A. Témata maturitní práce  

 

  Téma Vedoucí 

1. GAS Slavnostní hostiny Mgr. Jana Šicová 

2. GAS Pizza Ing. Michaela Svobodová 

3. GAS Víno Mgr. Jana Šicová 

4. GAS Stravování při cukrovce Ing. Bc. Lenka Svobodová 

5. GAS Zvěřina Ing. Michaela Svobodová 

6. GAS Chorvatská kuchyně  Ing. Bc. Lenka Svobodová 

7. GAS Staročeská kuchyně  Mgr. Jana Šicová 

8. GAS Pekařské umění Ing. Michaela Svobodová 

9. GAS Sushi Ing. Michaela Svobodová 

10. GAS České mléčné výrobky Ing. Bc. Lenka Svobodová 

11. GAS Historie a současnost firmy M. METELKA, a.s. Lucie Poláčková 

12. GAS Míchané nápoje Lucie Poláčková 

13. GAS 
Historie a současnost firmy Karlovarské minerální 

vody, a.s. 
Lucie Poláčková 

14. GAS Indická kuchyně Ing. Michaela Svobodová 

15. GAS Krabičková dieta Ing. Bc. Lenka Svobodová 

16. GAS Pivo Mgr. Jana Šicová 

17. HTP Historie a vývoj hotelnictví Mgr. Magdalena Zajdáková 

18. HTP Zážitková gastronomie Mgr. Magdalena Zajdáková 

19. HTP Tajemství hotelu Cecil Mgr. Magdalena Zajdáková 



20. HTP Resort/Golf resort Mgr. Magdalena Zajdáková 

21. HTP Nejkrásnější hotely Dubaje Mgr. Magdalena Zajdáková 

22. HTP ICT v hotelnictví Mgr. Magdalena Zajdáková 

23. HTP Kempy v ČR Mgr. Magdalena Zajdáková 

24. CER Švýcarsko obytným vozem Ing. Lenka Stránská 

25. CER Nový Zéland – sportovní zájezd Ing. Lenka Stránská 

26. CER Po stopách T. Bati Ing. Lenka Stránská 

27. CER Island Ing. Lenka Stránská 

28. CER Autem po Chorvatsku  Ing. Lenka Stránská 

29. CER Za kubánským rumem  Mgr. Vladimír Hirt 

30. CER Automobilová muzea v Německu Mgr. Vladimír Hirt 

31. CER Bali Mgr. Vladimír Hirt 

32. CER Karneval v Riu Mgr. Vladimír Hirt 

33. CER Tajemná Francie Mgr. Vladimír Hirt 

34. CER Fashion Week v Paříži  Mgr. Vladimír Hirt 

35. CER Gotika jižního Německa Mgr. Vladimír Hirt 

36. EKO Pojišťovnictví  Mgr. Iva Boková 

37. EKO Inflace a vliv na nezaměstnanost Mgr. Iva Boková 

38. EKO Finanční gramotnost pro ZŠ Mgr. Iva Boková 

39. EKO Neziskové organizace Mgr. Iva Boková 

40. EKO Bankovnictví Ing. Veronika Huvarová 

41. EKO Majetek podniku Ing. Veronika Huvarová 

42. EKO Fakturace Ing. Veronika Huvarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Termín odevzdání – 23. března 2023 

Dle vyhlášky č. 177/2009 Sb., odst. 7, § 15 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání 

ve středních školách maturitní zkouškou, „neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu 

stanoveném ředitelem školy, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro 

odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro 

odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu stanoveném 

ředitelem školy bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva 

nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.“ 

Tištěná maturitní práce bude odevzdána Ing. Lence Stránské ve dvou svázaných výtiscích 

v kroužkové vazbě ve stanoveném termínu nejpozději do 23. 03. 2023 do 12:00 hodin. 

Originál k archivaci bude svázán v kroužkové vazbě v barevném tisku, druhá verze bude 

svázána také v kroužkové vazbě a stačí černobílý tisk. 

 

C. Způsob zpracování a pokyny k obsahu a 

rozsahu maturitní práce 

Při vypracovávání maturitní práce se v obsahové části dodržuje struktura dle příslušné přílohy 

ke zvolenému tématu a dále se dodržují následující formální náležitosti: 

Okraje: 

• levý 3,5 cm, pravý 2,5 cm 

• horní 2,5 cm, dolní 2,5 cm 

Text: 

• Je psán po jedné straně, zarovnání do bloku 

• Řádkování: 1,5, velikost písma: 12 

• Písmo: Times New Roman nepodtrháváme 

 

 

 

Citace: 

 

Při práci žák využívá dostupné zdroje, které musí řádně odcitovat. V práci budou použity 

minimálně tři zdroje. 

 

Vše co opíšete, musíte citovat i když text zkrátíte, upravíte nebo přeformátujete. Citujete 

knihy, časopisy, články a také webové stránky a jiné internetové zdroje. Každému takovému 

zdroji přiřadíte číslo, které uvedete, vždy když daný zdroj použijete. Číslo se uvádí za větou 

nebo odstavcem v hranaté závorce. [3] 

Na konci práce bude seznam citací a zde budou uvedeny všechny zdroje, které jste použili 

ve své práci.  

Správné citace vytvoříte pomocí aplikace www.citace.com.  

 

Ukázka příkladů citací 
[1]  PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy. Nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN 

 

[2]  MÁCHA, Karel Hynek. Máj. Praha: Dobrovský, 2014. Omega (Dobrovský). ISBN 978-80-

7390-209-4. 

 

[3]  SEN, Sōshitsu. Cesta čaje, mysl čaje. Hodkovičky [Praha]: Pragma, 2005. ISBN 80-7205-170-

9. 

 

[4] Název stránky (nadpis článku). PŘÍJMENÍ, Jméno (pokud je uvedeno). Název 

webu [online]. Místo vydání, Rok vydání [cit. 2017-00-00 datum citování]. 

Dostupné z: https://www. ...... kopírujeme celé 
 

http://www.citace.com/


[5] Nositel Dvořákovy ceny v Rudolfinu nadchl. RUML, Ivan. Novinky.cz [online]. Právo 

[cit. 2017-09-20]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/449566-nositel-

dvorakovy-ceny-v-rudolfinu-nadchl.html 

 

[6] Červen ve znamení závěrečných zkoušek. KULHÁNKOVÁ, Vladislava. ISŠ: 

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace [online]. 

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace, 2017 [cit. 2017-

09-20]. Dostupné z: http://www.iss-slavkov.eu/index.php/2012-11-23-08-17-

18/akce-skoly/kulturni/630-cerven-ve-znameni-zaverecnych-zkousek1 
 

Číslování stránek: 

• Začínáte číslovat jedničkou od úvodu, číslování umístíte na střed dolního okraje 

• Číslujeme i přílohy  
 

Styly nadpisů: 

• Normální (prostý text) Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5  

• Odstavce neodsazené a mezi odstavci nedělat mezery 

• Nadpisy tvoříme pomocí stylů (maximálně tři úrovně)  

• Nadpisy neodsazujeme 

• Nadpis 1 (první úroveň) velkým písmem Time New Roman, velikost 16 a tučně, 

za nadpisem mezera 12b – nastavit ve stylu – mezera za. Každá nová kapitola začíjící 

Nadpisem 1 bude začínat na nové stránce (použít konec stránky). 

• Nadpis 2 (druhá úroveň) velikost písma 14 tučně Time New Roman, mezera před 12 

a za 6 – nastavit ve stylu 

• Nadpis 3 (třetí úroveň) velikost písma 12, tučně Time New Roman, mezera před 12 

a za 6 – nastavit ve stylu 

• Přílohy maturitní práce jsou její součástí a budou číslovány 
 

 

Obrázky a tabulky: 

• Číslujeme po řadě, např.: obr. č. 1, tab. č. 2, tab. č. 3  

• Mohou být umístěny v textu nebo v příloze  
 

Rozsah práce: 

• Celkový počet stran teoretické části: 10–15 stran textu  

• Praktická část – po domluvě s vedoucím práce cca 10 stran 

 

Obsah práce: 

 

Obsah textu je na samostatné straně vložen pomocí automaticky generovaného pole.  

 

Titulní list – dle vzoru  

Prohlášení – samostatně dole na stránce 

Poděkování – je dobrovolné, a pokud ho uvedete, bude umístěno samostatně dole na stránce 

Obsah  

1 Úvod – v úvodu uveďte, proč jste si vybrali dané téma a pokračujete 1.1 cíl práce, 1.2 

metodika  

2 Teoretická část  

3 Praktická část – odborné části samostatně v pořadí dle zadání práce  

4 Závěr – shrnutí a zhodnocení výsledku práce a zhodnocení, zadli bylo dosaženo daného cíle 

5 Přílohy  

6 Citace  

 

https://www.novinky.cz/kultura/449566-nositel-dvorakovy-ceny-v-rudolfinu-nadchl.html
https://www.novinky.cz/kultura/449566-nositel-dvorakovy-ceny-v-rudolfinu-nadchl.html
http://www.iss-slavkov.eu/index.php/2012-11-23-08-17-18/akce-skoly/kulturni/630-cerven-ve-znameni-zaverecnych-zkousek1
http://www.iss-slavkov.eu/index.php/2012-11-23-08-17-18/akce-skoly/kulturni/630-cerven-ve-znameni-zaverecnych-zkousek1
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D. Způsob zpracování prezentace k obhajobě 

MP 

Závěrečná maturitní práce je prezentována a obhajována před zkušební komisí, která hodnotí 

dosažené cíle v závěrečné práci žáka a při závěrečné obhajobě. 

 

Žák odevzdá minimálně 5 snímků v předmětu Žákovský projekt před uzavřením klasifikace 

za 2. pololetí. Tato část prezentace bude součástí výsledné klasifikace předmětu. Žák uloží 

prezentaci na školní úložiště nejpozději do 12. 05. 2023 v elektronické podobě ve formátu 

„doc“ a „pdf“ Ing. Ladislavě Zoulové. 

 

K obhajobě si žák připraví prezentaci v programu PowerPoint. Příprava k obhajobě a vlastní 

obhajoba závěrečné práce žáka je časově limitována. Příprava trvá 5 minut a vlastní obhajoba 

15 minut. Žák zpracuje svou prezentaci na základě odevzdané maturitní práce a připomínek 

vedoucího práce a oponenta. Žák minimálně 3x zkonzultuje prezentaci s vedoucím práce 

(teorie, praktická část, celá práce).  

 

Struktura prezentace: 

• 1. snímek – název, autor, třída, školní rok 

• Teoretická část – teorie v rozsahu stanoveném vedoucím práce (počet snímků cca 1/3 

celé prezentace) 

• Praktická část – v rozsahu stanoveném vedoucím práce (počet snímku cca 2/3 celé 

prezentace) 

• Reakce na připomínky vedoucího a oponenta (snímky dle potřeby) 

• Shrnutí a zhodnocení práce 

• Citace a odkazy 

 

Pravidla pro tvorbu prezentace: 

• Na každý snímek max. 5 odrážek 

• Na každý řádek max. 5 slov 

• Používat obrázky, tabulky, grafy, mapy a další – kde je to možné, použít hypertextový 

odkaz na soubor 

• Nepoužívat animaci 

• Zvolené písmo a velikost použít na všech snímcích (dbát na čitelnost – velikost písma 

min. 20 b) 

 

 

Doporučení: vyzkoušet si prezentaci promítnout v učebně na plátno a zkontrolovat si čitelnost 

a grafiku.  

 

 

E. Kritéria hodnocení 

Hodnocení písemné práce – celkem 100 bodů 

• Hodnocení vedoucího práce 

o Odbornost, formální úprava práce, citace, výpočty, obrázky (75 bodů) 

o Pokud žák nedodrží zadané téma, bude automaticky hodnocen nedostatečně.  

o Žák se musí dostavit minimálně ke třem konzultacím se svým vedoucím práce 

(teorie, praktická část, celá práce). 

o Práce se odevzdává i v elektronické podobě, kde se hodnotí formální 

zpracování práce. 

 

 



• Hodnocení oponenta 

o Vystižení tématu, odbornost, logika a provázanost, jazyková správnost 

(25 bodů) 

Hodnocení obhajoby 

• Podmínkou výsledné (konečné) známky z praktické MZ je, že žák musí práci 

odprezentovat před maturitní komisí. 

• Při ústní obhajobě MP je možné zhoršit/zlepšit výslednou známku maximálně o dva 

klasifikační stupně.  

 

Výsledné hodnocení praktické maturitní zkoušky 

• Výsledná známka z obhajoby praktické MZ se skládá ze dvou dílčích hodnocení – 

písemná a ústní část. Obě části mají stejnou váhu. V případě nerozhodné známky (1,5; 

2,5), hlasuje o výsledné známce na návrh vedoucího práce a oponenta práce maturitní 

komise. 

 

 

 

 

 

Stupnice pro návrh klasifikace práce na základě dosaženého bodového hodnocení práce 

 

Celkový počet bodů Výsledné hodnocení 

1–39 Nedostatečně 

40–54 Dostatečně 

55–74 Dobře 

75–89 Chvalitebně 

90–100 Výborně 

 

 

F. Počet a forma vyhotovení maturitní práce 

▪ Písemně 

o 2x svázanou v kroužkové vazbě 

▪ Elektronicky – ve formátu .doc a .pdf 

 

 

G. Vedoucí maturitní práce 

Pro témata uvedená v bodech    2, 5, 8, 9, 14 Ing. Michaela Svobodová 

Pro témata uvedená v bodech 4, 6, 10, 15, Ing. Bc. Lenka Svobodová 

Pro témata uvedená v bodech 1, 3, 7, 16 Mgr. Jana Šicová 

Pro témata uvedená v bodech 11–13 Lucie Poláčková 

Pro témata uvedená v bodech    17–23 Mgr. Magdalena Zajdáková 

Pro témata uvedená v bodech    24–28 Ing. Lenka Stránská 

Pro témata uvedená v bodech       29–35 Mgr. Vladimír Hirt 

Pro témata uvedená v bodech    36–39 Mgr. Iva Boková 

Pro témata uvedená v bodech 40–42 Ing. Veronika Huvarová 

 



H. Oponent maturitní práce   

Pro témata uvedená v bodech    1, 3, 7,  Lucie Poláčková    

Pro témata uvedená v bodech 11–13 Mgr. Jana Šicová 

Pro témata uvedená v bodech 2, 5, 9, 14 Mgr. Magdalena Zajdáková  

Pro témata uvedená v bodech    4,10, 15, 17–23,  Ing. Michaela Svobodová  

Pro témata uvedená v bodech    8 Ing. Bc. Lenka Svobodová 

Pro témata uvedená v bodech    24–28 Mgr. Vladimír Hirt  

Pro témata uvedená v bodech    29–35 Ing. Lenka Stránská 

Pro témata uvedená v bodech       40–42 Mgr. Iva Boková 

Pro témata uvedená v bodech    36–39 Ing. Veronika Huvarová 

 

 

Slavkov u Brna 31. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladislava Kulhánková v. r.  

ředitelka školy 


