Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Motto: „Výchovou a vzděláním k odpovědnosti“

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Maturitní práce s obhajobou
pro obor ekonomické lyceum 78-42-M/02
Témata
1. Analýza hospodaření vybrané organizace
 seznámení s vybranou organizací: zhodnocení ekonomických ukazatelů, jejich
vývoj a analýza
 charakteristika prostředí organizace – zejména trhu a konkurence
 možnosti dalšího vývoje organizace – doporučené strategie včetně finančních
zdrojů nutných k jejich zabezpečení, efektivnost navrhovaných opatření
2. Možnosti využití evropských fondů v podmínkách regionu Ústí nad Labem
 pro zvýšení sociální a ekonomické úrovně regionu, nebo organizace
 projektový záměr, nalezení příslušného dotačního programu, zpracování žádosti o
dotaci
 financování projektu, jeho udržitelnost
3. Oborová analýza vybraného trhu ústeckého regionu, popř. ČR
 výzkum (např. dotazníkovým šetřením) a definice cílového trhu
 analýza konkurenčního prostředí
 aplikace marketingových nástrojů
 komparativní analýza marketingového mixu vybraných podniků oboru
4. Aktuální problémy českého národního hospodářství
 interpretace vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů a jejich srovnávací
analýza (s využitím zej. tabulek, grafů) – vlastní hodnocení zjištěných výsledků
 hodnocení vybrané oblasti (např. daňová problematika, nezaměstnanost
poskytování služeb, možnosti podnikání) – vlastní návrhy na řešení zjištěných
problémů včetně jejich finančního zajištění
Vedoucí a oponent hodnotí maturitní práci zejména z hlediska její aktuálnosti, splnění jejího
cíle, její původnost, logickou strukturu, argumentaci, využití statistických metod, prezentaci
konkrétních doporučení, úroveň odborných znalostí a vyjadřování, práci se zdroji. Rovněž se
posuzuje grafická úprava textu a cizojazyčné resumé. Požadavek na počet vyhotovení maturitní
práce: 1 ks, 15 normostran bez příloh (minimálně 27 000 znaků s mezerami). Vedoucí a
oponent zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce.

Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před
termínem obhajoby maturitní práce. Žák si k obhajobě připraví prezentaci v elektronické
podobě, kterou odevzdá k nahlédnutí vedoucímu práce ve stanoveném termínu.

Časový harmonogram tvorby prací
Do 26. 5. 2017
 Seznámení s tématem (téma zůstává stejné z jarního termínu), stanovení cíle práce,
výběr zdrojů, návrh osnovy
Od 29. 5. do 23. 6. 2017
 Konzultace dle dohody s vedoucím práce
Do 23. 6. 2017 do 10:00
 Odevzdání práce vedoucímu práce
Do 21. 8. 2017
 Odeslání prezentace v elektronické podobě na adresu vedoucího práce
(celer@oaulpar.cz, resp. hrdina@oaulpar.cz)
21. 8. 2017
 Převzetí posudků (vzhledem k čerpání řádné dovolené jejich autorů proběhne na
studijním oddělení školy – Pařížská 15)
Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli
školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu
žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud do tohoto termínu žák
práci bez písemné omluvy nepředloží, posuzuje se v souladu s § 15 (7) vyhlášky MŠMT č.
177/2009 Sb., jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

V Ústí nad Labem dne: 23. 5. 2017
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