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1. Obhajoba samostatné odborné práce 

2. Znalost a charakteristika menu 

3. Osobní hygiena v odbytovém a výrobním středisku 

4. Pracovní hygiena ve výrobním a odbytovém středisku 

5. Organizace práce v odbytovém středisku - přípravné práce, stavba tabule, založení 

inventáře, odborné provedení servisu, úklidové práce 

6. Organizace práce ve výrobním středisku - přípravné práce, dodržování technologických 

postupů, chuť, vůně, vzhled a konečná úprava pokrmů na talíři, úklidové práce 

7. Společenská úroveň a kontakt s hostem 

  



 

HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY - GASTRONOMIE ODBYT 

Část praktické zkoušky 
Maximální 

počet bodů 
Zdůvodnění 

Obhajoba samostatné odborné práce  20 

Samostatný projev žáka, představení úkolu,  

módní trendy, nápaditost, vystižení tématu, 

celkový vzhled a úprava předložené práce. 

Znalost a charakteristika  menu  15 

Ovládání a znalost charakteristik (vzhledu, 

chutě, vůně pokrmů) a jejich možná úprava 

na talíři (zážitková gastronomie) 

Osobní hygiena 10 
Dodržování úpravy zevnějšku a oděvu, 

vhodnost ke zvolené příležitosti 

Pracovní hygiena 10 
Dodržování hygienických zásad, znalost 

norem 

Stavba tabule organizace práce  5 
Dodržení posloupnosti prací a bezpečnosti 

práce 

Správné založení inventáře 5 Dodržování gastronomických pravidel 

Oborná dovednost:  
5 

Dodržení hygienických a bezpečnostních 

zásad, praktické rozmístění inventáře 

na pracovišti a) příprava 

b) provedení 10 

Rychlost, preciznost a  samostatnost. 

Normování a kalkulace ceny výrobku, 

správnost a přesnost výpočtu 

c) servis 10 

Hodnotí se dodržení gastronomických 

pravidel, správnost zvoleného inventáře 

a rychlost servisu 

Společenská úroveň a kontakt s hostem 10 

Celkový dojem – vytvoření celkového 

klimatu, komunikativnost – jazyková 

vybavenost v  mateřském jazyce. 

Celkový maximální počet bodů   100 Zápis výsledného prospěchu 

Žák musí absolvovat všechny části zkoušky   

 

Klasifikace 

100 – 90 výborný 

89 – 80 chvalitebný 

79 – 60 dobrý 

59 – 45 dostatečný 

44 a méně nedostatečný 



 

HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY - GASTRONOMIE VÝROBA 

Část praktické zkoušky 
Maximální 

počet bodů 
Zdůvodnění 

Obhajoba samostatné odborné práce  20 

Samostatný projev žáka, představení úkolu,  módní 

trendy, nápaditost, vystižení tématu, celkový vzhled 

a úprava předložené práce. 

Znalost a charakteristika  menu  15 

Ovládání a znalost charakteristik (vzhledu, chutě, 

vůně pokrmů) a jejich možná úprava na talíři 

(zážitková gastronomie) 

Osobní hygiena 10 
Dodržování úpravy zevnějšku a oděvu, vhodnost 

ke zvolené příležitosti 

Pracovní hygiena 10 Dodržování hygienických zásad, znalost norem 

Organizace práce v kuchyni 10 Dodržení posloupnosti prací a bezpečnosti práce 

Dodržování technologických 

postupů 
15 

Dodržování správného technologického postupu 

a způsobu při výrobě pokrmů. 

Chuť jednotlivých chodů 5 Dodržení charakteristických chuťových standardů 

Vůně jednotlivých chodů 5 Dodržení charakteristických aromatických standardů 

Celkový vzhled pokrmů a konečná 

úprava na talíři 
10 Celkový estetický dojem 

Celkový maximální počet bodů 100 Zápis výsledného prospěchu 

Žák musí absolvovat všechny části zkoušky  

  

Klasifikace 

100 – 90 výborný 

89 - 70 chvalitebný 

69 - 60 dobrý 

59 – 45 dostatečný 

44 a méně nedostatečný 

 


