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Kritéria hodnocení praktické části profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: Masér sportovní a rekondiční
Předmět: Masáže
Školní rok: 2019/2020
Termín: jarní, podzimní
Třída: 4. MAS
Konání praktické maturitní zkoušky: Odborná učebna masáží SZŠ
Obsah a průběh zkoušky
Praktická maturitní zkouška je souborná zkouška obsahující část praktickou a teoretickou. Doba
přípravy je 20 minut, doba zkoušení je 40 minut


Žák si vylosuje jedno z témat skládající se z několika částí, které obsahují učivo
stanovené učební osnovou (konkrétní sestava masáže, teorie masáže, topografie a
funkce svalů)



Během 20. minutové přípravy si žák může zaznamenat na papír sled hmatů
a technologický postup masáže včetně teoretické části otázky. Stanovený čas nemusí
vyčerpat a může rovnou přejít k praktické ukázce masáže.



Ve zkušební místnosti bude připraven klient (model), na kterém žák masáž prakticky předvede.
Žák postupuje stejně, jako by postupoval v praxi - přichystá si pracovní
místo a masážní pomůcky potřebné pro vylosovaný druh masáže. Během celé doby žák dbá na
dodržování hygienických zásad související s provedením masáže.



Žák s klientem vhodně komunikuje - zjistí, jestli byl klient někdy na masáži, dotáže se
na případné zdravotní problémy a seznámí klienta s případy, kdy je masáž nevhodná
nebo zakázaná. Vyzve klienta k přípravě na masáž, poskytne mu nutné pokyny,
zvolí vhodný masážní prostředek dle daného druhu masáže. Při masáži žák dbá
na správné provedení jednotlivých hmatů, držení těla a technologický postup masáže.



Po ukončení praktické části následuje teoretická část maturitní zkoušky

Způsob hodnocení:
Zkouška je hodnocena komplexně, za každou část je určený počet bodů. Výsledné hodnocení dává
součet bodů ze všech částí. Podle celkového počtu dosažených bodů zkoušející navrhuje známku.
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
maximální výkon
žáka

B
dílčí nedostatky ve
výkonu žáka

C
Podstatné nedostatky ve
výkonu žáka

D
Nedostatečný výkon žáka

Tabulka pro zápis hodnocení
Body
Oblast hodnocení

A

B

C

D

Příprava na provedení masáže :
- příprava klienta, příprava místnosti a úklid místnosti po výkonu (1)
- volba a příprava pomůcek a masážních přípravků (1)
- hygiena maséra a masírovaného (1)

3

2

1

0

Praktická realizace masáže
- technologický postup masáže, dodržování hygienických zásad
při masáži (5)
- správnost provedení jednotlivých hmatů, manuální zručnost (10)
- další praktické dovednosti dle zadání ve vylosované otázce
a využívání vědomostí z jiných odborných předmětů (6)

21 - 1 9

18 - 15

14 - 11

10 - 0

Teoretická část zkoušky
- teorie masáže, schopnost vyjadřování se odbornou terminologií a
aplikace vědomostí z jiných odborných předmětů (3)
- indikace a kontraindikace masáže (6)
- topografie a funkce svalů člověka (6)

15 - 13

12 - 10

9-8

7-0

Komunikace
- odborná a společenská úroveň (2)
- organizační schopnosti ( 1)

3

2

1

0

Převod na známku: výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný
Schválila PK MAS dne : …………

42 - 36 bodů
35 - 33 bodů
32 - 29 bodů
28 - 23 bodů
22 a méně bodů
Schváleno ředitelkou školy dne: ……..
Ředitelka školy: Mgr. Hana Švejstilová

Schváleno členy maturitní komise:
Datum / Jméno / Podpis

