
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Profilová část maturitní zkoušky v roce 2017 

 

Zadání maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 
 

Dle § 15 vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů určuji zadání maturitní práce v rámci profilové části 

maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období 2017: 

 

Obor vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie (denní forma) 
 

1. Téma maturitní práce 

Zpracování záměru pro realizaci ubytovacího zařízení a jeho stravovacího provozu kategorií hotelů 

zařazených do tříd ****First Class nebo ***** Luxury podle mezinárodního členění v souladu s oficiální 

Jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky. Doložení příloh dokumentace pro založení 

firmy, příprav a realizace ubytovacího zařízení a další postupy zpracování záměru. Zpracování SWOT 

analýzy a marketingového plánu. Vytvoření a zaúčtování daňového dokladu na zajištění vylosované akce. 

Doložení účetní dokumentací se zaúčtováním v účetním deníku. Příprava gastronomické akce.  

(výčet témat maturitní práce níže) 

 

2. Termín odevzdání maturitní práce a konzultací 

Součástí postupu zpracování maturitní práce jsou povinné 2 konzultace s vedoucím práce.  První konzultaci 

je žák povinen provést do konce února 2017, druhou konzultaci do konce měsíce března 2017. 

Termín pro odevzdání dokončené maturitní práce je do 14.04.2017. 

 

Vedoucí práce:  Bc. Pavel Lang 

Oponent práce:   Ing. Marek Pospíchal 

 

3. Formát zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 

Maturitní práce bude zpracována v jediném datovém souboru MS WORD s těmito parametry 

- písmo Times New Roman obyčejné 

- velikost písma 12, řádkování 1.5, velikost nadpisů 14 – 16, zarovnání textu do bloků 

- pravý, horní a dolní okraj stránek nejvýše 2.5, levý 3.0 (na vazbu) 

- rozsah nejméně 30 stran (přílohy se do počtu stran nepočítají) 

 

4. Kritéria hodnocení maturitní práce 

Klasifikace stupni od 1 (výborný) do 5 (nedostatečný) po jednotlivých předmětových okruzích: 

- splnění podmínek zadání 

- struktura a koncepčnost zpracování dle předmětových okruhů 

- kvalita zpracování z odborného hlediska předmětového okruhu 

Oponent práce do posudku zpracovává odborná stanoviska k jednotlivým předmětovým okruhům. 

Žákům je minimálně 14 dní před obhajobou předána sumarizace výstupů z posudků vedoucího a oponenta. 

Při obhajobě maturitní práce může žák pro prezentaci použít PC, dataprojektor a nosič dat. 

 
5. Způsob odevzdání maturitní práce 

Maturitní práce bude odevzdána v jednom datovém souboru řediteli školy, a to odesláním na emailovou 

adresu neumann@ssstravovani.cz ve výše stanoveném termínu. V případě problémů s odesláním příliš 

velkého datového souboru emailovou korespondencí bude datový soubor s maturitní prací předán osobně ve 

shora stanoveném termínu řediteli na přenosném mediu (flash, CD, DVD). 

Během konzultací bude maturitní práce poskytnuta v jednom datovém souboru vedoucímu práce a 

oponentovi práce. 

Maturitní práce bude archivována v elektronické podobě v datových souborech. 
 

Karlovy Vary 30.10.2016 

 

 

RNDr. Jiří Neumann, ředitel školy 

 

 

 

mailto:neumann@ssstravovani.cz
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1. Zpracujte záměr pro realizaci ubytovacího zařízení a jeho stravovacího provozu kategorie 

kongresový hotel zařazeného do třídy **** First Class podle mezinárodního členění 

v souladu s oficiální Jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky.  

- Doložte jako přílohy dokumentaci pro založení firmy, přípravu a realizaci ubytovacího 

a stravovacího zařízení a další postupy zpracovávání záměru. 

- Popište koncepci stravovacího úseku s důrazem na možnosti poskytování kongresových a 

cateringových činností v rámci výše uvedeného záměru (počet míst, počet zaměstnanců, 

vybavení, kvalita poskytovaných služeb, zaměření na klientelu, způsob obsluhy a vedení, 

možnosti vyúčtování a úhrady atd.). 

- Zpracujte SWOT analýzu a marketingový plán. 

- Vytvořte a zaúčtujte daňový doklad na nákup vybavení (DM) ve vašem zařízení. Doložte 

účetní dokumentací se zaúčtováním v účetním deníku. 

- Pro Vaše zařízení vypracujte návrh nápojového lístku se zapracovanou nabídkou pivního 

listu - nabídka klasických a speciálních piv s označením původu apod. Vypracujte návrh 

jídelního lístku s pokrmy vhodnými k pivu v rámci DNE ČESKÉHO PIVA. Vypracujte 

powerpointovou prezentaci o výrobě piva, čepování piva a péče o pivní zařízení. 

- Pro Vaše zařízení vypracujte v rámci KONGRESOVÝCH SLUŽEB přípravu stravování pro 

30 účastníků dvoudenního semináře AKC na téma Příprava českého týmu na mezinárodní 

festival jídla Food cup Praha. Čas konání 20.6.2017 od 10 hodin do 21.6. 2017. Konec 

semináře je naplánován na 14. hodin. Forma stravování dle vlastního uvážení. Rozpočet na 

stravovací služby je 45.000,- Kč. 

 

2. Zpracujte záměr pro realizaci ubytovacího zařízení a jeho stravovacího provozu kategorie 

Spa hotel (lázeňský) zařazeného do třídy ***** Luxusy podle mezinárodního členění 

v souladu s oficiální Jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky.  

- Doložte jako přílohy dokumentaci pro založení firmy, přípravu a realizaci ubytovacího  

a stravovacího zařízení a další postupy zpracovávání záměru. 

- Popište koncepci stravovacího úseku s důrazem na odbytové činnosti v hotelové restauraci s 

dietním stravováním v rámci výše uvedeného záměru (počet míst, počet zaměstnanců, 

systémy obsluhy, vybavení, kvalita poskytovaných služeb, zaměření na klientelu a vedení) 

- Zpracujte SWOT analýzu a marketingový plán. 

- Vytvořte a zaúčtujte daňový doklad na nákup vybavení (DM) ve vašem zařízení. Doložte 

účetní dokumentací se zaúčtováním v účetním deníku. 

- Pro Vaše zařízení vypracujte návrh na vybavení Lobby baru včetně technologického 

zařízení pro přípravu čaje v rámci akce ČAJ O PÁTÉ. Vytvořte návrh čajového lístku včetně 

popisů čajů, s nabídkou dalších teplých nápojů. Nabídku vhodně doplňte nabídkou malých 

zákusků, sendvičů, kanapek apod. Vypracujte powerpointovou prezentaci a téma čaj – 

charakteristika, země původu, odrůdy, sklizeň atd. 

- Léčebná strava v lázeňském místě – šetřící dieta, zpracujte výběr pokrmů pro pacienty 

lázeňského hotelu. Uveďte charakteristiku této diety a sestavte vhodný jídelní lístek pro tyto 

pacienty na jeden týden s možností výběru pokrmů ze dvou variant (7 dní, snídaně, obědy, 

večeře), zohledněte sezonu. 

 

3. Zpracujte záměr pro realizaci ubytovacího zařízení a jeho stravovacího provozu kategorie 

Resort aparthotel zařazeného do třídy **** First Class podle mezinárodního členění 

v souladu s oficiální Jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky.  

- Doložte jako přílohy dokumentaci pro založení firmy, přípravu a realizaci ubytovacího  

a stravovacího zařízení a další postupy zpracovávání záměru.  

- Popište koncepci stravovacího úseku s důrazem na skladovací a výrobní činnosti v rámci 

výše uvedeného záměru (počet míst, počet zaměstnanců, vybavení, kvalita poskytovaných 

služeb, zaměření na klientelu, způsob obsluhy a vedení, legislativní náležitosti atd.) 

- Zpracujte SWOT analýzu a marketingový plán. 
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- Vytvořte a zaúčtujte daňový doklad na nákup vybavení (DM) ve vašem zařízení. Doložte 

účetní dokumentací se zaúčtováním v účetním deníku. 

 

- Pro Vaše zařízení vypracujte návrh na vybavení a technologické zařízení MODERNÍHO 

BARU zaměřeného na trendy nápojů. Sestavte návrh nápojového lístku včetně nabídky 

malého občerstvení. Vypracujte powerpointovou prezentaci obilných pálenek, výrobu, 

druhy, servis. 

- Pro Vaše zařízení vypracujte přípravu pro zahradní slavnost k příležitosti svatby pro 50 

hostů v rámci CATERINGOVÝCH SLUŽEB. Specifikujte místo, formu, sestavu 

stravovacích služeb a průběh akce. 

 

4. Zpracujte záměr pro realizaci ubytovacího zařízení a jeho stravovacího provozu kategorie 

Vitality hotel zařazeného do třídy **** First Class podle mezinárodního členění v souladu 

s oficiální Jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky.  

- Doložte jako přílohy dokumentaci pro založení firmy, přípravu a realizaci ubytovacího 

a stravovacího zařízení a další postupy zpracovávání záměru. 

- Popište koncepci ubytovacího úseku s důrazem na část front office a housekeeping v rámci 

výše uvedeného záměru (počet pokojů v členění na jednolůžkový, dvoulůžkový, apartmány 

atd., zaměstnanců, vybavení, kvalita poskytovaných služeb, zaměření na klientelu, způsob 

poskytování služeb, vedení, evidence a administrativa atd.) 

- Zpracujte SWOT analýzu a marketingový plán. 

- Vytvořte a zaúčtujte daňový doklad na nákup vybavení (DM) ve vašem zařízení. Doložte 

účetní dokumentací se zaúčtováním v účetním deníku. 

- Pro Vaše zařízení vypracujte návrh na vybavení KAVÁRNY, technologické zařízení pro 

přípravu kávy včetně kavárenského lístku s nabídkou káv a dalších teplých nápojů, sladkého 

i nesladkého občerstvení. Vypracujte powerpointovou prezentaci na téma káva – země 

původu, charakteristika, odrůdy, způsob pražení. 

- Pro Vaše zařízení vypracujte přípravu snídaně v rámci STARTU DO NOVÉHO DNE 

formou rautu (s ohledem na zdravou výživu) pro výjezdní zasedání 80 politiků ubytovaných 

v hotelu. Popište důležitost snídaně pro hosta i pro hotel.  

 

5. Zpracujte záměr pro realizaci ubytovacího zařízení a jeho stravovacího provozu kategorie 

Baby friendly hotel zařazeného do třídy **** First Class podle mezinárodního členění v souladu 

s oficiální Jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky.  

- Doložte jako přílohy dokumentaci pro založení firmy, přípravu a realizaci ubytovacího 

a stravovacího zařízení a další postupy zpracovávání záměru.  

- Popište koncepci stravovacího úseku s důrazem na odbytové činnosti hotelové restaurace 

poskytující vhodné pokrmy a nápoje pro rodiny s dětmi v rámci výše uvedeného záměru 

(počet míst, počet zaměstnanců, systémy obsluhy, vybavení, kvalita poskytovaných služeb, 

zaměření na klientelu a vedení atd.) zaměření na klientelu, způsob poskytování služeb a 

vedení, evidence a administrativa atd. 

- Zpracujte SWOT analýzu a marketingový plán. 

- Vytvořte a zaúčtujte daňový doklad na nákup vybavení (DM) ve vašem zařízení. Doložte 

účetní dokumentací se zaúčtováním v účetním deníku. 

- Pro Vaše zařízení sestavte nabídku jídel a nápojů se zaměřením na vaše hosty DĚTI, pro 

podzimní a zimní období a děti od 3 do 12 let. Vypracujte návrh na vybavení a zařízení pro 

dětské hosty. Vypracujte powerpointovou prezentaci s nabídkou 2 programů na prodloužený 

víkendový pobyt pro rodiny s dětmi. 

- Pro Vaše zařízení sestavte pro restaurační hosty kalendář akcí – ZAHRANIČNÍ 

GASTRONOMIE - ZPESTŘENÍ NABÍDKY PRO HOTELOVÉ HOSTY (snídaně, oběd, 

večeře) s použitím prvků a pokrmů cizí kuchyně a to tak, aby každý měsíc byl v duchu jedné 

cizí kuchyně. Zohledněte sezonu. Zvolte powerpointovou prezentaci. 
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6. Zpracujte záměr pro realizaci ubytovacího zařízení a jeho stravovacího provozu kategorie 

hotel zařazeného do třídy ***** Luxury podle mezinárodního členění v souladu s oficiální 

Jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky.  

- Doložte jako přílohy dokumentaci pro založení firmy, přípravu a realizaci ubytovacího 

a stravovacího zařízení a další postupy zpracovávání záměru.  

- Popište koncepci stravovacího úseku s důrazem na odbytové činnosti hotelové vinárny 

v rámci výše uvedeného záměru (počet míst, počet zaměstnanců, systémy obsluhy, 

vybavení, kvalita poskytovaných služeb, zaměření na klientelu a vedení atd.) 

- Zpracujte SWOT analýzu a marketingový plán. 

- Vytvořte a zaúčtujte daňový doklad na nákup vybavení (DM) ve vašem zařízení. Doložte 

účetní dokumentací se zaúčtováním v účetním deníku. 

- Pro Vaše zařízení vypracujte návrh na vybavení VINÁRNY, inventáře na podávání vína. 

Zpracujte vinný lístek včetně nabídky podávaných pokrmů. Vypracujte složité menu 

podávané při prezentaci a ochutnávce vín, z uvedeného vinařství. Vypracujte 

powerpointovou prezentaci na téma „Prezentace vín z jednoho českého vinařství“ 

- Pro Vaše zařízení sestavte atraktivní nabídku pro HOSTY VEGETARIÁNY v restauraci 

v režimu celého dne. Rozlište volné i přísné formy vegetariánství. K pokrmům uveďte 

alergeny. 

 

 

 

Karlovy Vary 30.10.2016        

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Neumann 

ředitel školy 


