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 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 

63-41-M/01 Ekonomika a  podnikání -  ŠVP cestovní ruch a rekreologie 

 

vydané podle § 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

 

1) Téma maturitní práce 

Sestavení zájezdu CK se zaměřením na incoming na základě jednorázové objednávky klienta/při 

zavedení nového produktu do nabídky CK. 

2) Termín odevzdání maturitní práce 

10. 3. 2016 do 12:00 hodin do sekretariátu školy.  

3) Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 

 Struktura maturitní práce: 

a) Titulní strana 

 nezapočítává se do číslování stran a číslo strany se neuvádí. 

b) Čestné prohlášení 

 započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí. 

c) Poděkování 

 započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí. 

d) Anotace v českém a v anglickém jazyce 

 započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí. 

e) Cíl práce 

 započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí. 

f) Obsah 

 seznam kapitol (od Zadání), případně podkapitol s uvedením čísel stran dokumentu za 

použití funkce automatický obsah 

 seznam tabulek 

 seznam obrázků 

 seznam příloh 

 započítává se do číslování stran, ale čísla stran se neuvádí. 

 

 

g) Teoretická část 

 uvést všechny potřebné teoretické informace nezbytné ke splnění cíle 

 aktuálnost informací 
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 mezipředmětové vztahy 

 platné právní normy 

 

Úvaha nad těmito otázkami: 

 problematika sestavování zájezdu 

 možnosti trasování při zvolení příslušného druhu dopravy 

 podmínky trasování s přihlédnutím na platnou legislativu 

 podstatné náležitosti programu 

 všeobecná pravidla pro výběr dodavatelů služeb 

 možné kurzovní riziko 

 nástroje propagačního mixu 

 

h) Praktická část 

 

 význam trasování a itineráře, informace o cíli 

 sestavení programu 

 výběr dodavatelů služeb ubytovacích, stravovacích, dopravních, kulturních atp. 

 cenová kalkulace, přímé a nepřímé náklady 

 stanovení rizika neobsazenosti, kurzovní riziko, marže CK/provize CA 

 možnosti propagace vytvořeného produktu a výběr vhodného nástroje propagačního 

(komunikačního) mixu 

 

i) Shrnutí, závěr 

 splnění cíle 

 použitelnost vybraného řešení v praxi – výhody a nevýhody. 

 

j) Seznam zdrojů 

k) Přílohy  

 nezapočítává se do číslování stran a číslují se samostatně. 

 

Poznámky k realizaci: 

Počet pax 42, doprava letecká/autokarová 

Trasování je souhrnem všech podstatných kroků, služeb, znalostí z oblasti cestovního ruchu, jehož 

nedílnou součástí je itinerář. 

Je nutno dbát na příslušné předpisy vztahující se k práci osádek vozidel. 

Výběr nástroje propagačního (komunikačního) mixu by měl oslovit cílovou skupinu při výběru 

vytvořeného zájezdu před konkurenčním produktem. 

Veškeré informace musí být v souladu s platnou právní normou. 

U všech převzatých materiálů bude uveden zdroj. 
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Součástí praktické části může být i výzkum mapující možnou realizaci v praxi. 

Jednotlivé postupy řešení zadaného problému je žádoucí konzultovat s vedoucím práce. 

 

 

4) Rozsah a zpracování maturitní práce 

V maturitní práci bude v součtu minimálně 10 normostran vlastního textu včetně obrázků a 

komentovaných výpisů s parametry uvedenými v příloze č. 1. 

Součástí maturitní zkoušky je obhajoba maturitní práce. Pro obhajobu maturitní práce si žák připraví 

krátkou prezentaci svojí práce (v některém z prezentačních programů). Maximální doba představení 

práce je 10 minut. Poté bude odpovídat na otázky z posudků maturitní práce a otázky členů maturitní 

komise. 

 

5) Kritéria hodnocení maturitní práce 

 Hodnocení provádí nezávisle vedoucí maturitní práce, oponent a maturitní komise.  

Hodnotí se: 

a) Zpracování maturitní práce (možnost realizace vytvořeného zájezdu, dodržení zadaných pravidel 

pro vypracování, kvalita zpracování) – hodnotí vedoucí maturitní práce.  

b) Zpracování maturitní práce (možnost realizace vytvořeného zájezdu, dodržení zadaných pravidel 

pro vypracování, kvalita zpracování) – hodnotí oponent. 

c) Způsob provedení prezentace a odpovědi na otázky z posudků a na otázky komise – hodnotí 

maturitní komise. 

 

Váha jednotlivých známek pro výpočet celkové známky je následující: 

  a) 25%  b) 25%  c) 50% 

 

Vzorec pro výpočet výsledné známky: 

  Z = a*0,25 + b*0,25 + c*0,5 

 Výsledná známka: 

1,00 - 1,50   1 výborně 

1,50 - 2,50  2 chvalitebně 

2,50 - 3,50  3 dobře 

3,50 - 4,50  4 dostatečně 

4,50 - 5,00  5 nedostatečně 

V případě výsledku přesně na rozhraní jednotlivých intervalů se výsledná známka přikloní směrem ke 

známce z části c). 

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu dle bodu 2) bez písemné omluvy s uvedením vážných 

důvodů nebo pokud mu nebyla omluva uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně. 

Pokud se prokáže, že maturitní práci žák nezpracoval samostatně, posuzuje se, jako by danou zkoušku 

vykonal neúspěšně. 
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Pokud žák dostane z částí a) a b) dvě známky nedostatečně nebo známku nedostatečně dostane z části 

c) bude celkové hodnocení nedostatečně bez ohledu na výsledný průměr.  

Pokud žák dostane z částí a) a b) dvě známky nedostatečně, svou práci nemá možnost obhájit. 

Maturitní práci hodnotí maturitní komise, klasifikaci oznamuje předseda maturitní komise. 

 

Hodnocení 

V práci bude hodnocena praktická (30% známky před obhajobou) a teoretická část (40% známky 

před obhajobou) především podle těchto kritérií: 

Teoretická část: 

 Výběr vhodných zdrojů. 

 Rozsah informací. 

 Kvalita použitých informací a jejich aktuálnost. 

 Kombinace zdrojů. 

 Využití vyučované látky. 

 Mezipředmětové vztahy. 

      Praktická část: 

 Porovnání teoretické části s praxí. 

 Využití mezipředmětových vztahů při řešení zadání. 

 Výběr vhodné varianty řešení. Porovnání výhod i nevýhod. 

 Vytvoření vlastního dotazníku, průzkumu… 

 Zpracování výsledků dotazníku či průzkumu do tabulek, grafů… 

 Správnost výpočtů i zvolených metod výpočtů. 

 Analýza určitého stavu. 

 

6)  Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce 

 
1. Maturitní práce bude odevzdána ve 2 vyhotoveních v listinné podobě (kroužková vazba). 

2. Současně musí být odeslána maturitní práce na email vedoucího práce v elektronické podobě ve 

formátu pdf. 

3. Jednostranný tisk. 

 

7) Vedoucí maturitní práce 

Vedoucím maturitní práce je Bc. Jana Černá 

 

8) Seznam příloh 

Příloha č. 1 Formální úprava maturitní práce 

Příloha č. 2 Titulní list - vzor 
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Příloha č. 3 Čestné prohlášení - vzor 

Příloha č. 4 Poděkování – vzor 

Příloha č. 5 Anotace 

 

 

 

Kolín 8. prosince 2016 

 

Ing. Miloš Hölzl 

ředitel 
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PŘÍLOHA č. 1 - Formální úprava maturitní práce 

 

Pro psaní maturitní práce se používá normalizovaný formát papíru A4. Tisk pouze na jednu stranu 

papíru. 

Úprava stránky 

 levý okraj stránky je 3,5 cm 

 pravý okraj stránky je 2 cm 

 horní a dolní okraj stránky je 2,5 cm 

 formát A4 o 30 řádcích a 60 úhozy, tj. 1 800 znaků 

Formátování textu 

 písmo textu: Times New Roman 12 bodů 

 řádkování: 1,5 

 zarovnání textu do bloku 

 nadpisy kapitol Times New Roman 14 bodů tučně 

 nadpisy podkapitol Times New Roman 14 bodů 

 číslování stránek dole uprostřed – číslovat od strany za Obsahem 

 pro formátování textů a nadpisů budou použity styly 

Formát obrázků 

 všechny snímky obrazovky budou mít stejnou velikost 

 obrázky budou upraveny do podoby vhodné k tisku (například obrázek s bílým písmem na 

černém pozadí bude zinvertován) 

 

Formát tabulek 

 všechny tabulky stejné (vhodné) formátování 

 tabulky budou upraveny do podoby vhodné k tisku  
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PŘÍLOHA č. 2 - Titulní list - vzor 

Střední odborná škola informatiky a spojů 

a Střední odborné učiliště 

280 90  Kolín, Jaselská 826 

Název maturitní práce 

Maturitní práce 

Autor: Jméno a příjmení 

             studijní obor 

Vedoucí práce: Titul, jméno a příjmení 

Kolín   Rok 
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PŘÍLOHA č. 3    Čestné prohlášení - vzor 

 

 

Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. 

 

vlastnoruční podpis 

autora maturitní práce 

 

 

 

V Kolíně datum  
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PŘÍLOHA č. 4   Poděkování - vzor 

 

 

Děkuji vedoucímu maturitní práce ………………………… za cenné rady, připomínky a metodické 

vedení práce. 

 

vlastnoruční podpis 

autora maturitní práce 

V Kolíně datum 
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PŘÍLOHA č. 5   

Anotace – v českém jazyce 

stručné představení práce, vymezení oblasti bádání, metodologie a cílů práce, obsahuje klíčová slova 

 

Anotace – v anglickém jazyce 

stručné představení práce, vymezení oblasti bádání, metodologie a cílů práce v anglickém jazyce 

 

 

 


