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Kritéria hodnocení ústní části profilové maturitní zkoušky 
 

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 

Předmět: Ošetřovatelství 

Školní rok: 2018/2019 

Termín:  jarní, podzimní 

Třída:   4. ZA 

 

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 15 

minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Součástí zkoušky je prověřování vědomostí i 

z jiných odborných předmětů (somatologie, první pomoc, klinická propedeutika, základy 

epidemiologie a hygieny, ošetřovatelská péče, psychologie a komunikace), jež žáci 

absolvovali v průběhu studia. Komise sleduje schopnost žáka tyto poznatky aplikovat na 

konkrétní onemocnění. 

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 

maximální výkon 

žáka 

dílčí nedostatky ve 

výkonu žáka  

podstatné nedostatky 

ve výkonu žáka 

nedostatečný výkon 

žáka 

 

Tabulka pro zápis hodnocení a časové rozvržení zkoušky 

Oblast hodnocení - kritéria Body 

  A       B        C        D 

I. Popis onemocnění (charakteristika, příznaky, dg., léčba) a 

ošetřovatelské péče (cca 9 minut) 

10 -9 8 - 7 6 -5 0 

II. Úkoly zdravotnického asistenta, specifika práce ZA, zásady 

ošetřovatelské péče, zvláštnosti ošetřovatelské (cca 6 minut) 

7- 6 5- 4 3- 2 0 

 

Převod na známku: výborný          17 - 15 bodů 

                                chvalitebný    14 – 13 bodů 

                                dobrý              12 – 10 bodů 

                                dostatečný      9 – 8 bodů 

                                nedostatečný  7 a méně bodů  

 

 

Navrhla: PK OSE 6. 3. 2019                                                            Mgr.Hana Švejstilová 

                                                                                                                ředitelka školy 
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