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KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ 

ZKOUŠKY 

platná pro školní rok 2022/2023 

Zpracováno podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.  

PROFILOVÁ ČÁST MATURIT OBORU CESTOVNÍ RUCH A ANIMAČNÍ SLUŽBY 

obsahuje 3 zkoušky: 
1. praktická zkouška z předmětu PEK 
2. praktická zkouška z předmětu CR 
3. ústní zkouška (odborný blok) 

 
Každá zkouška profilové části je hodnocena samostatně. Hodnocení každé zkoušky profilové části se 
provádí podle klasifikační stupnice: 

1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 

 

1. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - PEK 

Praktická zkouška je vykonána z předmětu Písemná a elektronická komunikace. Skládá se ze čtyř 
samostatných úkolů. 

Při zadání a zpracování jsou dodržena tato základní pravidla 

• Zadání je vypracováno ve 2 variantách, každý žák v učebně obdrží jedno zadání. V zadání jsou 
jasně a přesně stanoveny jednotlivé úkoly, které má žák splnit. Soubory potřebné k vypracování 
úkolů jsou uloženy na sdíleném disku. 

• V učebně může být maximálně 16 žáků, každý pracuje samostatně na přiděleném PC. Pro potřeby 
maturitní zkoušky jsou v učebně PC vytvořeny účty, na které se žáci přihlásí přiděleným heslem.  

• Během zkoušky není dovoleno používat mobilní telefony, tablety, notebooky nebo jiná obdobná 
zařízení. Před zahájením zkoušky žáci tyto přístroje vypnou a odloží na určené místo.  

• Doba trvání zkoušky je 5 hodin (300 minut). 
• Z praktické zkoušky můžete dosáhnout maximálně 40 bodů.  



 
  
 

 
2 

 

Úkol č. 1 Max. 12 bodů 

Úkol č. 2 Max. 12 bodů 

Úkol č. 3 Max. 11 bodů  

Úkol č. 4 Max. 5 bodů 

Celkem bodů: Max. 40 bodů 

 
• Počet získaných bodů bude převeden na klasifikaci podle stupnice: 

40 – 37 bodů výborný 

36 – 31 bodů chvalitebný 

30 – 23 bodů dobrý 

22 – 16 bodů dostatečný 

15 bodů a méně nedostatečný 

 
• Celkové hodnocení bude uzavřeno maturitní komisí. 

 

2. ÚSTNÍ ZKOUŠKA – CESTOVNÍ RUCH  

Při zkoušce žáci prokazují schopnost práce na PC, práci s webovými stránkami a s mapovými portály, dále 
schopnost zpracovat základní dokumenty CK v programu MS Office.  

Při zadání a zpracování jsou dodržena tato základní pravidla.  

• Zadání je vypracováno písemně ve variantě A. Žáci si sami zvolí usazení do lavic, a to střídavě do 
řady za sebou.   

• V písemném zadání jsou jasně a přesně stanoveny jednotlivé úkoly, které má žák splnit. Toto 
zadání je určené k poznámkám studenta a není součásti hodnocení zkoušky. 

• V učebně každý žák pracuje samostatně na přiděleném PC. Pro potřeby maturitní zkoušky jsou v 
učebně VT vytvořeny účty, na které se žáci přihlásí přiděleným heslem.  

• Každý žák má na svém účtu uložené tabulky pro zapisování svých výsledků. Žák je povinen vyplnit 
všechny tabulky a uložit je do stanovené složky před ukončením zkoušky. Tyto tabulku jsou 
vyhodnoceny a podle nich je stanovena výsledná známka. 

• Během zkoušky není dovoleno používat mobilní telefony, tablety, notebooky nebo jiná obdobná 
zařízení. Před zahájením zkoušky žáci tyto přístroje vypnou a odloží na určené místo. 

• Doba trvání zkoušky je 5 hodin (300 minut). 
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Vlastní zadání praktické zkoušky 

• Vypracovat vícedenní tuzemský zájezd s určitým zaměřením a pro určitou skupinu turistů a 
turistický region. 

• Vypracovat základní dokumenty cestovní kanceláře pro tvorbu zájezdu – itinerář, harmonogram 
a kalkulaci zájezdu dle služebního plánu. 

• Vytvořit obrázky s mapou trasy každého dne. 
 

Pravidla hodnocení 

• Každý dokument je ohodnocen samostatným počtem bodů, které se pak celkově sčítají: 
o max. 40 bodů itinerář,  
o max. 60 bodů harmonogram,  
o max. 80 bodů kalkulace. 

• Za chybné údaje se body neodečítají.  
• Z písemné zkoušky může žák dosáhnout maximálně 180 bodů. 
• Počet získaných bodů bude převeden na klasifikaci podle stupnice: 

180 - 151 výborný 

150 - 121 chvalitebný 

120 - 91 dobrý 

  90 - 76 dostatečný 

  75 - 0 nedostatečný 

 
• Celkové hodnocení bude předloženo maturitní komisí v době konání ústní profilové zkoušky. 

 

3. ÚSTNÍ ZKOUŠKA – ODBORNÝ BLOK 

Při ústní zkoušce jsou otázky zpracované z tematických celků předmětů Cestovní ruch, Zeměpis 
cestovního ruchu a Dějiny kultury. 

• Zkouška obsahuje celkem 26 otázek, z toho 11 otázek z Cestovního ruchu, 11 otázek ze Zeměpisu 
cestovního ruchu a 4 otázky z Dějin kultury. 

• Žáci si před zahájením zkoušky otázku vylosují. V jednom zkušebním dni se stejná otázka nesmí 
opakovat.  

• Žáci během příprava mají k dispozici školní zeměpisný atlas, obrázkové přílohy, odbornou 
dokumentaci a specifické zadání zaměřené na praktickou průpravu. 

• Žáci prokazují znalosti vylosovaných témat v rozsahu stanoveném ŠVP Cestovní ruch.  
• Každou otázku musí žák  zodpovědět min. na 40 %.   
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• Hodnocení žáka z ústní zkoušky profilové části navrhuje zkoušející a přísedící zkušební maturitní 
komise po ukončení zkoušky z odborného bloku v daném zkušebním dni. Hodnocení schvaluje 
zkušební maturitní komise.  V případě, že nedojde ke shodě v hodnocení, rozhoduje maturitní 
komise hlasováním. V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy maturitní 
komise.  

 Pravidla hodnocení:  

Stupeň 1 (výborný)  
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Stupeň 3 (dobrý) 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Stupeň 5 (nedostatečný) 

 

4. HODNOCENÍ ŽÁKŮ S PUP 

Kritéria hodnocení žáků s PUP jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Při hodnocení 
jednotlivých zkoušek se zohledňují symptomy uvedené v doporučení vystaveném v ŠPZ: 

• pro ústní zkoušku v části C doporučení, 
• pro písemnou a praktickou zkoušku a obhajobu maturitní práce v části D doporučení. 

Tolerance symptomů, požívání kompenzačních pomůcek a případná asistence je uvedena v části 
shrnutí doporučení.   

 

V Novém Jičíně dne: 25. 1. 2023 

Vypracovala:  Ing. Lenka Ševčíková, předseda odborné komise CR  
Schválila:   Maturitní komise 
 
 

 


