
Obsah závěrečné práce (vzor) – hlavní vedoucí rautu, vedoucí skupin, studenti najdete 
na Moodlu kurz MOP 
 

1) titulní strana 
- přiložen dokument – maturitní práce – vzor 

2) druhá strana  
- ANOTACE – popis samostatné odborné práce, v rozsahu půl stránky formátu A4 

v českém jazyce a cizím jazyce, velikost písma 12 
3) třetí strana 

- PROHLÁŠENÍ 
4) čtvrtá strana  

- OBSAH, velikost písma 12 
5) pátá strana 

- ve středu strany text MOTTO: opět o velikosti 28 Times New Roman 
- vynecháme cca 5 řádků a zvolíme motto (jednu větu, která bude charakterizovat 

danou slavnostní akci – v uvozovkách 
6) šestá strana 

- v horní části na středu o velikosti 28 Times New Roman nadpis: SLAVNOSTNÍ 
ŘEČ 

- např. Co nejsrdečněji vás vítáme v naší restauraci a uděláme vše proto, abyste se u 
nás cítili co nejlépe. Přejeme dobrou chuť a hezkou zábavu 

7) sedmá strana 
- objednávka slavnostní hostiny od zákazníka (z předmětu ADM) – podle ČSN 

8) osmá strana 
- odpověď na objednávku (z předmětu ADM) – podle ČSN 

9) devátá strana 
- seznam pokrmů a nápojů a jejich charakteristika, velikost písma 26  

10) desátá strana 
- NÁKRES MÍSTNOSTI: na stránku nakreslete co největší rozlohu místnosti, kde 

se bude daná slavností hostina konat a dole na stránce se zarovnání doleva napište 
vysvětlivky označené čísly, zapište způsob obsluhy a kolik personálu bude 
potřeba. Vše na PC. 

11) jedenáctá strana 
- NÁVRH TÉMATU K DANÉ AKCI – stručná charakteristika např. italská 

kuchyně – původ a historie apod.,  
12) dvanáctá strana popř. třináctá 

- ŽÁDANKA NA SUROVINY A INVENTÁ Ř,  
13) třináctá strana 

- HARMONOGRAM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ: vypsat veškerou činnost časově, 
která je potřeba udělat před samotným zahájením slavnostní hostiny 

14) čtrnáctá strana 
- HARMONOGRAM OBSLUHY: vypsat veškerou činnost, která probíhá při 

obsluze, stačí označit číselně, patnáctá strana 
- HARMONOGRAM ÚKLIDU: vypsat veškerou činnost, která probíhá po skončení 

hostiny od mytí nádobí až po uzamčení provozovny 
15)  šestnáctá strana 

- VYÚČTOVÁNÍ: rozpis vyúčtování za pokrmy, nápoje, výzdobu, pronájem apod.,  
16)  sedmnáctá strana 

- KALKULA ČNÍ LIST A NORMY: (vyplnit na PC, nikoli v ruce) 
17)  poslední strana 



- Zdroje 
 

18)  Je možné doplnit stránky o fotografie, které budou vhodné k dané slavnostní 
akci. 

 
 
 
 

Zadání maturitní odborné práce – hlavní vedoucí rautu 
 
Osnova maturitní odborné práce 
 
a) Úvod 

• jaké jsou hlavní cíle vaší práce 
 
b) Řešení 

• charakteristika příležitosti s ohledem na využití v gastronomii 
• objednávka akce, potvrzení objednávky 
• sestavení seznamu pokrmů a nápojů 
• žádanka na inventář 
• žádanka na suroviny 
• normování a kalkulace pokrmů 
• charakteristika pokrmů a nápojů 
• technologický postup přípravy pokrmů 
• nákres místnosti, rozmístění výzdoby 
• nákres prostření včetně popisu 
• charakteristika podávaných pokrmů a nápojů 
• servis podávaných pokrmů a nápojů 
• časový harmonogram akce 
• vyúčtování akce 
• zdroje  

 
c) Cizojazyčná část 

• anotace práce v rozsahu poloviny stránky formátu A4 
 
 

d) ICT  
• vypracování práce  
• prezentace v PowerPointu 

 
 

 


