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Zadání a způsob hodnocení ústní části profilové maturitní zkoušky 

 
Obor vzdělání: Masér ve zdravotnictví 

Předmět: Fyzikální terapie 

Školní rok: 2021/2022 

Termín: jarní, podzimní 

Třída: 4. B 
 

 Zadání: 

Ředitel školy pro zkoušku zveřejní 20 až 30 témat. Témata jsou platná pro jarní i podzimní období. 

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Při ústní zkoušce nelze 

v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. Příprava ke zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 

minut. Součástí zkoušky je prověřování vědomostí i z jiných odborných předmětů (masáže, somatologie, 

biologie člověka,  první pomoc, mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, psychologie a komunikace, základy 

patofyziologie nemocných, vyšetřování pohybového systému, základy kineziologie, zdravotní tělesná 

výchova a fiktivní firma), jež žáci absolvovali v průběhu studia. Komise sleduje schopnost žáka tyto poznatky 

aplikovat na konkrétní situaci. 
 

Způsob hodnocení: 

Zkouška je hodnocena komplexně, každá oblast má určený počet bodů s ohledem na důležitost a náročnost 

kritéria. Výsledné hodnocení dává součet bodů ze všech částí. Podle celkového počtu dosažených bodů 

zkoušející navrhuje známku. Stálí členové maturitní komise, zkoušející a přísedící hlasují o výsledném 

návrhu. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pokud některý člen maturitní komise nebyl 

přítomen u hodnocené oblasti, k počtu bodů za tuto část se nevyjadřuje. 
 

Obecné rozložení hodnocení 

A B C D 

nedostatečný výkon 

žáka 

podstatné nedostatky ve 

výkonu žáka 

dílčí nedostatky ve 

výkonu žáka 

maximální výkon žáka 

 

Tabulka pro zápis hodnocení a časové rozvržení zkoušky 

Oblast hodnocení - kritéria Body 

  A       B        C        D 

I. Znalost požadovaných faktů, pojmů, definic a zákonitostí 
 

0 3 6 8 

II. Schopnost aplikace na konkrétní situaci s pochopením vztahů 

mezi souvisejícími odbornými předměty 
 

0 2 4 6 

III. Úroveň jazykového projevu a pohotovost při odpovědích na 

doplňující otázky 

 

0 1 2 3 

Žáci, kteří mají SPUO,  budou hodnoceni v souladu  s doporučením ŠPZ ve Formuláři k uzpůsobení podmínek 

pro konání maturitní zkoušky 

 

Převod na známku:  výborný  17 – 15 bodů 

   chvalitebný  14 – 12 bodů 

   dobrý   11 – 9 bodů 

   dostatečný  8 – 6 bodů 

   nedostatečný  5 a méně bodů 

Nejsou povoleny žádné pomůcky 

 



Téma, zadání, délka a způsob hodnocení maturitních zkoušek konaných formou   

praktických zkoušek 
 

Obor vzdělání: Masér ve zdravotnictví 

Předmět: Masáže 

Školní rok: 2021/2022 

Termín: jarní, podzimní 

Třída: 4. B 

 

Téma: 

Poskytování masérských služeb a regeneračního poradenství vylosovanému klientovi, 

zpracování anamnézy, provedení vyšetřovacích metod, aplikace masáže a instruktáž pro 

domácí ošetřování, administrativní úkony související s podnikatelskou činností. 

 

Zadání a způsob konání: Žáci vykonávají praktické činnosti, které jsou součástí profilu 

absolventa.  

Maturitní zkouška trvá jeden den, začíná zahájením a končí ústním zhodnocením. Doba trvání 

samotného výkonu jednoho žáka je 1 hodina a 05 minut (15 minut příprava a 50 minut 

realizace úkolu) a uskutečňuje se před zkušební maturitní komisí v učebně masáží, kde 

probíhala praktická část výuky v průběhu studia. Žák si těsně před zahájením maturitní 

zkoušky vylosuje fiktivního klienta. Odebrání anamnézy, vyšetření klienta a určené techniky 

předvede před komisí. Žák si připraví pracoviště, klientovi aplikuje masážní techniky, dbá na 

dodržování BOZP. Součást praktické zkoušky tvoří prověřování vědomostí a dovedností i z 

jiných odborných předmětů (fyzikální terapie, somatologie, biologie člověka, první pomoc, 

mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, psychologie a komunikace, základy patofyziologie 

nemocných, vyšetřování pohybového systému, základy kineziologie, zdravotní tělesná 

výchova, výchova ke zdraví, masérská provozovna a ekonomie), jež žáci absolvovali v 

průběhu studia. Komise sleduje schopnost žáka tyto poznatky aplikovat na konkrétní situaci 

klienta. 

 

Hodnocení: Zkouška je hodnocena komplexně, každá oblast má určený počet bodů s ohledem 

na důležitost a náročnost kritéria. Výsledné hodnocení dává součet bodů ze všech částí. Podle 

celkového počtu dosažených bodů zkoušející navrhne známku. Stálí členové maturitní 

komise, zkoušející a přísedící hlasují o výsledném návrhu. V případě rovnosti počtu hlasů 

rozhoduje hlas předsedy (pověřeného místopředsedy). Pokud některý člen maturitní komise 

nebyl přítomen u hodnocené oblasti, k počtu bodů za tuto část se nevyjadřuje. 

  



Obecné rozložení hodnocení   

A B C D 

nedostatečný výkon 

žáka 

podstatné nedostatky ve 

výkonu žáka 

dílčí nedostatky ve 

výkonu žáka 

maximální výkon 

žáka 

Oblast a kritéria hodnocení  Body 

  A       B        C        D 

      I. Sběr a zpracování informací 

(schopnost získat informace do anamnézy, zásady komunikace s 

klientem                                                                                   cca 10 min  

0 1 2 3 

II. Realizace vyšetřovacích metod, příprava pracoviště, BOZP 

(samostatná a promyšlená realizace vyšetřovacích metod, zhodnocení 

výsledků vyšetřovacích metod o klientovi pro aplikaci masáže, příprava 

pracoviště pro klienta, dodržování BOZP)                             cca 10 min 

0 1 2 3 

    III.  Provedení masážní techniky, aplikace fyzikální terapie 

(odborná a společenská úroveň komunikace s klientem, respektování 

práv klienta, odborné znalosti a dovednosti)                           cca 20 min 

0 2 4 6 

    IV. Teoretické znalosti a doporučení pro klienta 

(aplikace vědomostí z jiných odborných předmětů, doporučení klientovi 

FT, poskytnutí informací pro domácí prostředí, administrativní úkony 

související s podnikatelskou činností dle předloženého portfolia FF  

                                                                                                  cca 10 

min                                                                                                                                                          

0 1 2 3 

Žáci, kteří mají SPUO,  budou hodnoceni v souladu  s doporučením ŠPZ ve Formuláři k 

uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky 

 

Převod na známku:  výborný 15 – 14 bodů 

    chvalitebný 13 – 11 bodů 

    dobrý  10 – 9 bodů 

    dostatečný   8 – 6 bodů 

    nedostatečný   5 a méně bodů 

 

 

Seznam povolených pomůcek       

pomůcky pro vyšetřování pohybového systému       

rehabilitační a polohovací pomůcky, relaxační hudba       

masážní a hygienické prostředky       

tiskopisy související s vedením provozovny masáží - portfolio žáka  

 

Schváleno maturitní komisí 


