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ZADÁNÍ POŽADAVK Ů K  VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Požadavky zadavatele: 
 
Podávané nápoje: 
Alkoholické nápoje  
Nealkoholické nápoje 
Pokrmy: 
Pokrmy si zvolíte dle svého uvážení s přihlédnutím k dané akci. Počet výrobků teplé a studené kuchyně je 
10 druhů a 4 cukrářské výrobky. 
 
ZADÁNÍ: 
 
Připravit návrh RAUTU pro 100 osob, finanční limit pro 1 osobu činí 200,- Kč v nákupních cenách           
na pokrmy i nápoje. 
Každý student zaplatí poplatek 200,- Kč, který bude využit na realizaci praktické maturitní zkoušky (únor). 
 
Rozdělení činností: 
Maturitní odborná práce bude vypracována ve třech skupinách. Každá skupina si zvolí vedoucího, který 
bude práci řídit, koordinovat a v písemné formě ji předá hlavnímu vedoucímu.  
První skupina: Téma: „Organizační zajištění rautu“ zpracuje propagaci akce, organizaci akce, zajistí 
výzdobu, pozvánky, sponzory. 
Druhá skupina: Téma: „Pokrmy vhodné na raut“ sestaví seznam pokrmů, určí vhodné množství, provede 
normování a kalkulaci na požadované množství, napíše charakteristiku a technologické postupy zvolených 
pokrmů. Součástí práce bude žádanka na suroviny a inventář.  
Třetí skupina: Téma: „Obsluha při rautu“ sestaví seznam vhodných nápojů, určí vhodné množství, provede 
normování a kalkulaci na požadované množství, napíše charakteristiku nápojů. Součástí práce bude žádanka 
na inventář. Uveden bude časový harmonogram (přípravné práce, práce v průběhu rautu, úklidové práce). 
Vedoucí skupin + každý student: odevzdají vypracovanou maturitní odbornou práci v tištěné podobě 
v deskách a na CD nosiči ve formátu doc a pdf !!! + prezentaci své práce v POWER POINTU. 
Práce vedoucích skupin bude vycházet z podkladů, které vypracovali studenti ve skupině. Hlavní vedoucí 
rautu předá seznam žáků s podklady pro hodnocení. 
Hlavní vedoucí rautu: provede celkové vyúčtování rautu, odevzdá celou vypracovanou odbornou práci 
v tištěné podobě v deskách a na CD nosiči ve formátu doc a pdf. (po skončení rautu) Práce bude vycházet 
z podkladů, které mu odevzdají vedoucí skupin. Na obhajobu si připraví prezentaci v POWER POINTU. 
 
Studenti, po předchozí domluvě, mohou využít konzultace s odbornými učiteli (Mgr. Čílová, Ing. 
Křížová, Ing. Červená, Bc. Michal Vach, Mgr. Klouda, Bc. Kožíšková). 
 
!!! Do 15. března 2019 každý student, vedoucí skupin a vedoucí celého rautu odevzdají vypracovanou  

maturitní odbornou práci v tišt ěné podobě v deskách a na CD nosiči ve formátu doc a pdf !!! 
 

Po vypracování a odevzdání práce bude následovat obhajoba MOP a její vyhodnocení – 2. – 4. dubna 2019. 
Každý žák, vedoucí každé skupiny a vedoucí celého rautu si připraví prezentaci zadané práce 
v POWER POINTU. 
 
V Poděbradech, dne 1. 11. 2018 
 
Schválila: Ing. Helena Klimešová 


