
 

 

 

 

 

 
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED 

ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISÍ 
 

TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE 
 
Obor:   Služby cestovního ruchu 
Školní rok:   2020/2021 
Třída:   SCR4 
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Vandrolová  
   
Termín zveřejnění témat maturitních prací se stanovuje na 9. 9. 2020. 
Termín odevzdání vypracované maturitní práce se stanovuje na 28. 2. 2021. 
 
Pokyny k výběru tématu: 
Každé z níže uvedených témat si smí zvolit pouze dva žáci. 
Termín výběru tématu žákem se stanovuje na 16. 9. 2020. 
Pozn.: V případě nedodržení termínu bude téma maturitní práce přiděleno vedoucím práce. 
 
 

1. Trasování – Putování za jedním jménem 
Zpracujte minimálně pětidenní poznávací zájezd, který bude programově odpovídat výše uvedenému 
názvu. Cílovou destinaci a cílovou skupinu volí autor práce. 

 
2. Trasování – Tajemství, která dráždí 

Sestavte program minimálně pětidenního poznávacího zájezdu po tajemných, záhadami opředených 
místech Česka, doprovázený sebepoznávacím či relaxačním programem. Cílovou skupinu volí autor 
práce. 
 

3. Trasování – Vojenské památky – „žijící“ doklady vývoje dějin Evropy 
Nejen pro znalce navrhněte program minimálně pětidenního poznávacího zájezdu, který jeho 
účastníky seznámí se specificky vymezeným typem památek nejen na území České republiky. Během 
cestování by měl být kladen důraz na poznávání a vzdělávání se. Cílovou skupinu volí autor maturitní 
práce. 

 
4. Trasování – Týden plný překvapení 

Vypracujte minimálně pětidenní poznávací zájezd pro rodiny s dětmi, který nabídne zajímavou 
alternativu klasickým pobytovým dovoleným. Hlavní důraz by měl být položen na nápaditou volbu 
programu zohledňujícího jak zájmy rodičů, tak dětí. Cílovou destinaci volí autor maturitní práce.  
 

5. Trasování – Cesta kolem světa po České republice 
Vhodně voleným programem minimálně pětidenního poznávacího zájezdu nabídněte klientům 
návštěvy míst, která tematicky odpovídají názvu zájezdu. Cílovou skupinu volí autor maturitní práce. 
 

6. Trasování – Za krásami Karpat 
Vypracujte program minimálně pětidenního poznávacího zájezdu pro vysokoškolské studenty oboru 
geografie, kterým umožníte během několika dní seznámit se s kulturními, ale především přírodně 
nejcennějšími lokalitami cílové destinace.  
 
 



7. Trasování – Evropa a la Luxus 
Vypracujte program minimálně pětidenního poznávacího zájezdu pro náročné klienty, kterým 
umožníte během několika dní poznat krásy kulturně i přírodně rozmanité Evropy a navštívit její 
nejatraktivnější lokality, kde stráví nezapomenutelnou letní dovolenou s nabídkou služeb nejvyšší 
kvality. 
 

8. Trasování – Postavíme se na vlastní nohy  
Kdo jsou handicapovaní? Jsou to hlavně lidé, kteří žijí mezi námi. Sice s odlišnými potřebami, ale 
především obrovskou touhou prožít plnohodnotný život. Sestavte program minimálně pětidenního 
poznávacího zájezdu, v jehož průběhu vozíčkářům toto umožníte. Cílovou destinaci volí autor 
maturitní práce. 

 
9. Trasování – Dovolená s Nessie 

Nápaditě voleným programem nabídněte účastníkům minimálně pětidenního poznávacího zájezdu 
seznámení s nejzajímavějšími lokalitami daného území. Cílovou skupinu volí autor maturitní práce. 
 

10. Trasování – Dovolená v zrcadle vodních ploch 
Zpracujte minimálně pětidenní poznávací zájezd, který bude programově odpovídat výše uvedenému 
názvu. Cílovou destinaci a cílovou skupinu volí autor maturitní práce. 

 
11. Trasování – Hledání ráje 

Prostřednictvím nápaditě zvoleného programu minimálně pětidenního poznávacího zájezdu 
umožněte účastníkům zájezdu – mladým párům, prožít romantické a současně ducha obohacující 
chvíle v destinacích, které mají potenciál naplnit stanovený cíl daný názvem maturitní práce.  

 
12. Trasování – Paměti českého řemesla 

Sestavte program pětidenní odborné exkurze třídního kolektivu studentů vámi vybraného 
řemeslného oboru, který bude obsahovat nejen seznámení s historií a současností daného oboru, ale 
i exkurze v zařízeních odpovídajících studovanému oboru. Nezapomeňte na možné vzdělávací akce. 

 
13. Trasování – Mozaika historie a současnosti 

Zpracujte program minimálně pětidenního zájezdu na území takové destinace (kromě České 
republiky), která umožní naplnit cíl zájezdu nesoucí výše uvedený název. Cílovou skupinu volí autor 
práce.  

 
14. Trasování – Česko z ptačí perspektivy 

Prostřednictvím nápaditě zvoleného programu minimálně pětidenního poznávacího zájezdu 
umožněte účastníkům zájezdu – milovníkům krásných vyhlídek, navštívit zajímavá a jedinečná místa 
s geniem loci, která mají potenciál naplnit cíl daný názvem zájezdu. Cílovou skupinu volí autor 
maturitní práce. 
 

15. Trasování –  Dovolená na plný pecky 
Navrhněte program minimálně pětidenního poznávacího zájezdu, v jehož průběhu klientům 
nabídnete adrenalinové zážitky a hodně dobrodružství. Cílovou destinaci a cílovou skupinu volí autor 
maturitní práce. 

 
V Ostravě-Hrabůvce 24. 8. 2020 
Zpracovala: Mgr. Zuzana Vandrolová 
 
Schváleno předmětovou komisí odborných předmětů dne 31. 8. 2020. 
 
V Ostravě-Hrabůvce 31. 8. 2020 
Mgr. Ivana Matulová 
ředitelka SŠ společného stravování 


