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KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch 

 

1) Praktická zkouška z odborných předmětů 

Kritéria hodnocení praktické zkoušky: 

 Pracovat s odbornou literaturou, propagačními materiály, mapou, geografickými údaji 

a dalšími informacemi a podklady při realizaci praktické MZ. Získat, třídit, využít a 

vyhodnotit informace.  

 Naplánovat zájezd a jeho náplň včetně služeb a pravidel jejich poskytování 

 Zhodnotit potenciál konkrétního turistického regionu v ČR  

 Prokázat základní znalosti historie ČR, dějin umění a jejich souvislosti  

 Uvést stravovací zvyklosti, tradiční pokrmy a nápoje, možnosti stravování 

 Zjišťovat a zpracovávat informace související s přípravou zájezdu. Zpracovat přípravy 

průvodce na zájezd. Dodržovat časový harmonogram dle zadání práce.  

 Uvést právní podmínky v oblasti cestovního ruchu 

 Charakterizovat různé druhy turistiky podle zadání  

 Připravit plán vhodný pro všechny klienty i se zohledněním individuálních potřeb 

klientů 

 Vysvětlit postup řešení pojistné a mimořádné události v cestovním ruchu, prokázat 

znalost pojištění a asistenčních služeb 

 Zpracovat cenovou kalkulaci produktu cestovního ruchu a stanovit cenu na základě 

získaných informací 

 Přeložit text související s prací z nebo do cizího jazyka. Napsat odpověď. Využít 

informace v dalších úkolech. 

 Vyhotovit a vyplnit doklady a písemnosti související se zadáním práce se všemi 

náležitostmi  

 Provádět marketingové aktivity (průzkum trhu, propagace, SWOT analýza apod.) 

s využitím marketingového mixu a specifických marketingových nástrojů v cestovním 

ruchu 

 Prokázat znalosti terminologie cestovního ruchu 

 

2) Ústní zkouška z odborných předmětů 

předmět Služby cestovního ruchu 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:  

 formulovat odpověď věcně správně v souladu s předpokládanými cíli vzdělávání 

v oboru cestovní ruch 

 Prokázat znalosti služeb cestovního ruchu 

 Charakterizovat produkt cestovního ruchu 

 Používat aktivně terminologii cestovního ruchu 
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 Uvést právní podmínky v oblasti cestovního ruchu 

 Zhodnotit potenciál turistických regionů v ČR 

 Vysvětlit povinnosti průvodce před, během a po skončení zájezdu 

 Charakterizovat nejvýznamnější kulturně-historické památky (hmotné a nehmotné 

památky UNESCO) 

 Vysvětlit význam udržitelného cestovního ruchu, ochrany přírodního dědictví a 

objasnit vlivy cestovního ruchu na životní prostředí  

 Klasifikovat ubytovací zařízení 

 

předmět: Geografie zemí světa  

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:  

 formulovat odpověď věcně správně v souladu s předpokládanými cíli vzdělávání 

 prokázat odpovídající geografické znalosti a dovednosti  

 orientovat se ve světě a v problémech v současném světě 

 objasňovat globální, regionální a lokální pohledy na přírodní, společenskou 

a hospodářskou sféru světa s výrazným důrazem na cestovní ruch dané lokality 

 orientovat se bezchybně a rychle na příslušné geografické mapě 

 prezentovat informace z různých zdrojů (text, graf, tabulka apod.)  

 vytvářet vlastní geografické a obecné závěry 

  

HRANICE ÚSPĚŠNOSTI ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A 

PŘEVOD BODOVÉ HODNOTY VÝSLEDKU ZKOUŠEK NA ZNÁMKY 

 

Hranice 

úspěšnosti 

zkoušky  

PŘEVOD PROCENTNÍCH BODŮ NA ZNÁMKU  

4 
DOSTATEČNÝ 

3 
DOBRÝ 

2 
CHVALITEBNÝ 

1  
VÝBORNÝ 

 

40% 

 

40 – 55% 

 

55 – 70% 

 

70 – 85% 

 

85 – 100% 

 

 

Převod výsledků zkoušek, vyjádřených procentními body, na známku je uveden v tabulce, 

přičemž platí, že: 

• žák získá známku 5 – nedostatečný, pokud je jeho výsledek nižší, než je hranice úspěšnosti 

zkoušky; 

• hranice úspěšnosti zkoušky představuje dolní mez bodového intervalu pro udělení známky 

4 – dostatečný, a její hodnota se do intervalu pro tuto známku započítává;  

• dolní hranice bodových intervalů pro udělení známek 3 – dobrý, 2 - chvalitebný a 1 – 

výborný se do těchto intervalů nezapočítává;  

• horní hranice bodového intervalu pro udělení příslušné známky se do tohoto intervalu 

započítává; 
 

 
 
 

V Ústí nad Labem 21.března 2018                                          Mgr. Pavel Caitaml- ředitel školy 
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