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Hotelnictví, Hotelový animátor 

 

Hodnocení maturitní práce  

1) písemná část 60% 

Část práce Procentuální zastoupení Hodnotitel 

Ekonomická část 40% Ing. Kniezková 

Gastronomická část 30% Mgr. Koňaříková 

Hotelová část 20% Mgr. Uhlířová 

Formální úprava práce 10% Mgr. Uhlířová  

 

Hodnocení jednotlivých částí: 

Ekonomická část 

- písemná objednávka, právní forma subjektu, smlouvy, cenotvorba, vyúčtování celé akce. 

 

Gastronomická část 

- stravovací služby, pracovní příkaz, normování, inventář, pokrmy a nápoje. 

 

Hotelová část 

- popis ubytovacího zařízení, umístění, recepční list, domovní kniha (v případě cizinců), příkaz pro 

pokojské, organizační schéma ubytovacího zařízení, recepční služby.  

 

Formální úprava práce 

 

- správné číslování stránek, aktivní obsah, členění do kapitol, odstavce, umístění obrázků 

- použité zdroje 

- gramatika: stylistika, interpunkce,  

 

2) Obhajoba, ústní část 40% 

 

- prezentace maturitní práce, zpracování v PowerPointu, žák představí svou MP 

- obhajoba připomínek: dle připomínek jednotlivých vyučujících 
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Hotelnictví, Hotelový animátor 

 

Hodnocení teoretické zkoušky z OP ekonomických 

 

Žák si losuje před maturitní komisí z 30 otázek, které v sobě zahrnují část ekonomickou a část 

předmětu Podnikání v hotelnictví. Obě tyto části v závěrečném hodnocení jsou zastoupeny 50 

: 50%. 

Žák má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení vylosované otázky. Jeho odpověď je 

hodnocena: 

 – výborný: Žák bezpečně ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky myslí, 
dovede samostatně řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou.  

– chvalitebný: Žák ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky správně 

myslí, ale ne vždy pohotově a přesně zodpoví. Dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně 

správně, ale s menší přesností a pohotovostí.  

– dobrý: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, jen takové nedostatky, které 

mu nebrání bez obtíží navazovat při interpretaci následujícího učiva. 

V myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští chyb, které však s návodem učitele dovede 
odstranit. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.  

– dostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové nedostatky, které 

mu neumožňují vhodně interpretovat danou problematiku. Je nesamostatný v myšlení a při řešení se 

dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně. 

– nedostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové mezery, že na 

tyto znalosti nemůže navazovat při vysvětlování dané problematiky. Neodpovídá správně a úkoly nevyřeší 
ani s pomocí učitele.  

 

Hotelnictví 

 

Hodnocení teoretické zkoušky z OP gastronomických 

 

Žák si losuje před maturitní komisí z 30 otázek, které v sobě zahrnují část gastronomickou 

(TO, Te, PaV) a část předmětu Řízení hotelu. Obě tyto části v závěrečném hodnocení jsou 

zastoupeny v poměru 50 : 50%. 

Žák má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení vylosované otázky. Jeho odpověď je 

hodnocena: 
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 – výborný: Žák bezpečně ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky myslí, 
dovede samostatně řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou.  

– chvalitebný: Žák ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky správně 

myslí, ale ne vždy pohotově a přesně zodpoví. Dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně 
správně, ale s menší přesností a pohotovostí.  

– dobrý: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, jen takové nedostatky, které 

mu nebrání bez obtíží navazovat při interpretaci následujícího učiva. 

V myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští chyb, které však s návodem učitele dovede 
odstranit. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.  

– dostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové nedostatky, které 

mu neumožňují vhodně interpretovat danou problematiku. Je nesamostatný v myšlení a při řešení se 

dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně. 

– nedostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové mezery, že na 

tyto znalosti nemůže navazovat při vysvětlování dané problematiky. Neodpovídá správně a úkoly nevyřeší 
ani s pomocí učitele.  

 

Hotelový animátor 

 

Hodnocení teoretické zkoušky z OP animačních 

 

Žák si losuje před maturitní komisí z 15 otázek, které v sobě zahrnují část animační (TTK, 

PAČ, AVČ), část výživy (PaV) a část předmětu Řízení hotelu. Všechny tyto části jsou 

v závěrečném hodnocení zastoupeny stejným podílem. 

Žák má 15 minut na přípravu a 15 minut na zodpovězení vylosované otázky. Jeho odpověď je 

hodnocena: 

 – výborný: Žák bezpečně ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky myslí, 
dovede samostatně řešit úlohy a výsledky řešení zobecňovat. Vyjadřuje se přesně, plynule a s jistotou.  

– chvalitebný: Žák ovládá učivo, které je součástí vylosované otázky, samostatně a logicky správně 

myslí, ale ne vždy pohotově a přesně zodpoví. Dopouští se občas nepodstatných chyb, vyjadřuje se věcně 
správně, ale s menší přesností a pohotovostí.  

– dobrý: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, jen takové nedostatky, které 

mu nebrání bez obtíží navazovat při interpretaci následujícího učiva. 

V myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští chyb, které však s návodem učitele dovede 
odstranit. Vyjadřuje se celkem správně, ale s menší jistotou.  
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– dostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové nedostatky, které 

mu neumožňují vhodně interpretovat danou problematiku. Je nesamostatný v myšlení a při řešení se 
dopouští podstatných chyb, které napravuje jen se značnou pomocí učitele. Vyjadřuje se nepřesně. 

– nedostatečný: Žák má ve znalostech učiva, které je součástí vylosované otázky, takové mezery, že na 

tyto znalosti nemůže navazovat při vysvětlování dané problematiky. Neodpovídá správně a úkoly nevyřeší 

ani s pomocí učitele.  

 

 


