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Profilová část maturitní zkoušky obsahuje zkoušku, která se nazývá 

Praktické odborné předměty, tato zkouška je organizována formou 

písemné maturitní práce a její obhajoby před maturitní zkušební  

komisí v souladu s par.15 Vyhlášky č. 177/ 2009 Sb. o bližších 

podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní 

zkouškou. 

Pozor na přesné dodržování pojmů : 

Nejedná se tedy o praktickou maturitní zkoušku ( často používaný 

chybný termín), ale o zkoušku z Praktických odborných předmětů. 

Další dvě zkoušky Profilové části maturitní zkoušky, tedy Druhý cizí 

jazyk a Teoretické odborné předměty jsou organizovány formou ústní 

zkoušky před maturitní zkušební komisí. 

 

Organizační schéma pro zadávání maturitní práce 

 

Do 30. 9. 2022  budou všichni žáci 4. ročníku ve vyučovacím 

předmětu GAS a ve vyučovacím předmětu PPP seznámeni s tématy 

písemné maturitní práce, interním pokynem pro vypracování písemné 

maturitní práce a se způsobem hodnocení. 

 

Do 30. 11. 2022 – všichni žáci 4. ročníku si vyberou jedno z pěti 

témat písemné maturitní práce a podpisem potvrdí tento výběr 

 

22.12. 2022 proběhne losování zadání konkrétních úkolů pro 

jednotlivá témata písemné maturitní práce ve všech třídách čtvrtého 

ročníku. Přítomni budou vždy třídní učitel a učitel GAS v dané třídě. 

 

Únor, březen 2023 – probíhají konzultace k jednotlivým tématům 

písemných maturitních prací, žáci jsou rozdělení podle vylosovaných 



zadání úkolů do konzultačních skupin. Konzultace vedou  určení 

vedoucí maturitní práce. 

 

31. března 2023– odevzdání písemných maturitních prací určenému 

vedoucímu maturitní práce a v elektronické podobě do adresáře 

MATURITNÍ PROJEKTY. 

 

21. dubna 2023 – všichni maturující žáci budou seznámeni s posudky 

vedoucího maturitní práce a oponenta 

 

16.5. – 26.5.  2023 – profilová část MZ, jejíž součástí je obhajoba 

písemné maturitní práce 

 

 

 

 

 

Návrh na upravená témata písemné maturitní práce  

pro školní rok 2022 – 2023 

 
✓ Problémová studie situace v gastronomické provozovně 

✓ Problémová studie situace v ubytovacím zařízení 

✓ Problémová studie situace při tvorbě nového produktu v cestovní kanceláři 

✓ Problémová studie situace při zahájení živnostenského podnikání v hotelnictví 

✓ Problémová studie marketingových činností vybraného ubytovacího zařízení 
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