Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary,
příspěvková organizace, Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353 233 936, www.zdravkakv.cz, e mail: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz,

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: Laboratorní asistent 53-43-M/01
Předmět: Blok odborných předmětů (Klinická biochemie, Hematologie a transfuzní služba)
Forma zkoušky: ústní
Školní rok: 2018/2019
Termín: jarní, podzimní
Třída: 4. LAS
I. Obsah a průběh zkoušky
Ředitelka školy pro zkoušku zveřejní 25 témat. Témata jsou platná pro jarní a
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 (somatologie, biochemie, cvičení
klinické biochemie, cvičení z hematologie a transfuzní služby), jež žáci absolvovali v průběhu
studia tím, že se sleduje schopnost žáka tyto poznatky aplikovat na konkrétní laboratorní
vyšetřovací metody.
II. Způsob a kritéria hodnocení zkoušky
Blok odborných předmětů zahrnuje předměty: Klinická biochemie, Hematologie a
transfuzní služba. Kritéria hodnocení jsou pro všechny předměty shodná. Každé téma je
hodnoceno body z hlediska Klinické biochemie a Hematologie a transfuzní služby. Jednotlivé
předměty jsou hodnoceny samostatně body, které jsou převedeny na zámku. Celkové
hodnocení se stanoví aritmetickým průměrem známek jednotlivých předmětů v poměru 1:1.
Žák vykoná zkoušku z Bloku odborných předmětů profilové části úspěšně, pokud úspěšně
vykoná všechny části zkoušky, z nichž se zkouška skládá.
Stálí členové maturitní komise, zkoušející a přísedící hlasují o výsledném návrhu.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (pověřeného místopředsedy). Pokud
některý člen maturitní komise nebyl přítomen u hodnocené oblasti, k počtu bodů se za tuto
část nevyjadřuje.
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Kritéria hodnocení:
1. Anatomicko – fyziologický úvod, cca 2,5 min., max. 5 bodů
2. Popis laboratorního vyšetření, interference, metodika, orientační referenční hodnoty,
3 min., max. 5 bodů
3. Interpretace výsledků laboratorního stanovení a popis dalších medicínských
souvislostí, 2 min., max. 5 bodů

Převod bodů na známku:
výborný
15 – 13 bodů

Zpracovala:

chvalitebný
12 – 10 bodů

dobrý
9 – 7 bodů

Bc. Pavla Skořepová, vedoucí PK
vedoucí PK

dostatečný
6 – 5 bodů

nedostatečný
4 – 0 bodů

Schváleno PK: dne: 8. 3. 2019

Schváleno ředitelkou školy dne: 8. 3. 2019
Mgr. Hana Švejstilová
ředitelka školy
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