
Stránka 1 z 2 
Struktura maturitní zkoušky – ZCR 

 

 
 

 

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA ZE ZEMĚPISU CESTOVNÍHO RUCHU 

 

1. Struktura maturitní zkoušky ze zeměpisu cestovního ruchu 

Maturitní zkouška má dvě části – část praktickou (maturitní práce a její obhajoba) a část profilovou 
(ústní zkouška).  

 

 

• MATURITNÍ ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTU ZCR - PRAKTICkÁ ČÁST 

- Zkouška probíhá formou písemné maturitní práce (vytvoření 4-denního poznávacího zájezdu), 
kterou žáci vypracovávají po vylosování tématu průběžně od poloviny prosince 2021 do dubna 
2022, a následné obhajoby, která je součástí ústních maturitních zkoušek před maturitní komisí. 

 
Kritéria hodnocení jsou: 
- dodržení tématu práce  
- odevzdání práce ve stanoveném termínu  
- odevzdání práce podle zadání, dle pokynů pro vypracování maturitní práce  
- splnění předepsaných konzultací  
 

                -    Žák je vedoucím a oponentem hodnocen na základě míry splnění požadavků uvedených v poky-                           
                       nech pro vypracování maturitní práce (splněno, splněno s výhradami, nesplněno).  
 

                -    Výsledná známka je tvořena komplexně na základě posudků vypracovaných vedoucím a oponen- 
                       tem práce a na základě obhajoby maturitní práce žákem. 
 
 

• MATURITNÍ ZKOUŠKA Z PŘEDMĚTU ZCR – PROFILOVÁ ČÁST 

Koná se formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

- Ústní zkouška (příprava na zkoušku 15 minut, zkoušení 15 min.) 

- Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Součástí 
pracovního listu je stručná osnova losovaného tématu a fotografie atraktivit cestovního ruchu. 

- Žák u ústní zkoušky losuje z 20 maturitních témat, které jsou uvedeny na stránkách školy 
https://sposdk.cz/ke-stazeni/#1634299605393-fa4303e9-6664 . Témata jsou platná i pro žáky – 
absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce. 

- Žák po vylosování otázky obdrží příslušný pracovní list. Při přípravě na potítku se tedy řídí 
pracovním listem. Na potítku je také k dispozici zeměpisný atlas světa a zeměpisný atlas České 
republiky. 

- Ústní zkouška je hodnocena podle předem dané školní metodiky.  

- Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti 
svého znevýhodnění právo na navýšení časového limitu, použití kompenzačních pomůcek apod. 
vždy v souladu s doporučením PPP. 

 

2. Příprava na maturitní zkoušku ze zeměpisu cestovního ruchu 

• K přípravě na maturitní zkoušku ze zeměpisu cestovního ruchu lze využít učebnici ZCR - Příručka 

https://sposdk.cz/ke-stazeni/#1634299605393-fa4303e9-6664
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pro průvodce CR pro hotelové a jiné střední školy, nakladatelství České geografické společnosti, dle 
které se vyučovalo v průběhu 1. až 4. ročníku, prezentace k jednotlivým maturitním tématům, které 
žáci vytvářeli ve 3. a 4. ročníku, obrazový materiál k poznávací části ústní zkoušky. 

• Důležitá je pravidelná docházka a příprava na hodiny ZCR a PCR, kde se ve 4. ročníku rovněž 
věnujeme shrnutí a systematizaci středoškolského učiva a přípravě na maturitní zkoušku. 


