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Zadání maturitní práce 
 

Třída:  4. HŠ   Kód a obor vzdělání:     65-42-M/01   Hotelnictví 
           ŠVP:                     Hotelnictví a cestovní ruch 

 
1. Zadání maturitní práce vychází z předmětů: Ekonomika, Účetnictví, Marketing a 

management, Právo, Hotelový provoz a Příprava podnikatelského projektu. 
Žák si zvolí právě 1 ze 4 určených maturitních témat do termínu 6. 9. 2021: 
 

Založení a řízení restaurace 
Založení a řízení kavárny 
Založení a řízení baru 
Založení a řízení ubytovacího zařízení 
 
Pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z výše uvedené 
nabídky. 

 
2. Termín odevzdání maturitní práce je stanoven na 13. dubna 2022. Neodevzdá-li žák  

pro vážné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně ředitelce školy  
nejpozději 13. dubna 2022. Bude-li žákovi omluva uznána, bude mu určen náhradní  
termín pro odevzdání práce. 

 
3. Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce: 

Maturitní práce bude zpracována písemnou formou na PC v rozsahu min. 20 stran.  
Žák použije typ písma Times New Roman velikosti 12, řádkování 1,5 a text zarovnán do 
bloku. Nadpisy musí být řádně číslovány, stejně tak musí být vytvořený automatický obsah 
a čísla stránek. 
Práce bude rozčleněna do následujících kapitol: 
Úvod – popis tématu, právní forma podnikání a místo podnikání 
Popis podniku – způsob získání nemovitosti, popis podniku a jeho vybavení 
Personalistika – organizace směn, mzdové výpočty, BOZP 
Marketingový plán – analýza konkurence, analýza SWOT, propagace, výběr dodavatelů, 
kalkulace cen, ceník 
Finanční plán – zakladatelská rozvaha, splátkový kalendář, výkaz cash flow, plán nákladů  
a výnosů – výpočet hospodářského výsledku a čistého zisku, finanční analýza, bod zvratu 
Použité zdroje – zdroje dle citační normy ČSN ISO 690 
Přílohy – vzory smluv, propagační materiály 
 
 

4. Kritéria hodnocení maturitní práce: 

Kritérium hodnocení Maximální počet 
bodů 

Formální úprava maturitní práce 3 

Splnění obsahu maturitní práce 5 

Věcná správnost maturitní práce 5 
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Ústní obhajoba maturitní práce 5 

Celkem  18 

 

Výsledné hodnocení maturitní práce - podnikatelského projektu 

Body Známka 

16 – 18 1 

13 – 15 2 

10 – 12 3 

7 – 9 4 

0 – 6 5 

 
 

5. Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce: 
Maturitní práci žák připraví v písemné formě ve 2 vyhotoveních. Jedno vyhotovení žák 
odevzdá vedoucímu práce v určeném termínu. K obhajobě maturitní práce si žák připraví 
prezentaci maturitní práce na flash disku a jedno vyhotovení v písemné formě. 
 
 

6. Jako vedoucí maturitní práce určuji Ing. Radmilu Kozohorskou, jako oponenta 
maturitní práce Ing. Ivanu Zdražilovou. Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují    
jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky budou předány žákovi a členům 
zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce. 
 
 

7. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá15 minut. Délka obhajoby maturitní práce  
před zkušební maturitní komisí je stanovena na 15 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Pardubicích dne 1. 9. 2021 
 
Ing. Radmila Kozohorská v. r. 
ředitelka školy 
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