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Náhradní způsob konání a hodnocení profilové části praktické maturitní 

zkoušky z předmětu Masérská a lázeňská péče 
 

 

Obor vzdělání (kód a název): 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 

 

Praktickou maturitní zkoušku z odborného předmětu Masérská a lázeňská péče koná žák v průběhu 

jednoho dne, cílem hodnocení jsou dvě části. 

 

První část A je zaměřena na dovednosti ze stěžejní masérské techniky sportovní masáž celková. 

Hodnocení této praktické části bude nahrazeno přepočtem průměru známek z klasifikace předmětu 

Masérská a lázeňská péče za 1. a 2. pololetí prvního ročníku, 1. a 2. pololetí druhého ročníku a 1. 

pololetí čtvrtého ročníku (přepočet viz níže), který provede a navrhne maturitní komisi třídní 

učitelka. 

 

Druhá část B je zaměřena na ověření praktických dovedností z vyšetřování pohybového systému 

a ostatních masérských a terapeutických technik. Toto hodnocení navrhne maturitní komisi 

zkoušející.  

 

Hodnocení zkoušky navrhují zkušební maturitní komisi zkoušející z části B a třídní učitelka 

z části A. Zkušební maturitní komise je složena z předsedy, místopředsedy, třídního učitele, 

zkoušejícího a přísedícího. 

 

Hodnocení části A – praktická masáž sportovní celková, bude nahrazena přepočtem průměru 

známek z klasifikace předmětu Masérská a lázeňská péče za 1. a 2. pololetí prvního ročníku, 1. a 2. 

pololetí druhého ročníku a 1. pololetí čtvrtého ročníku. Maximální počet bodů z této části je 20 

bodů. 

 

Přepočet z průměru známek na body: 

1 – 1,5  20 bodů 

1,6 – 2  18 bodů 

2,1 – 2,5  15 bodů 

2,6 – 3  12 bodů 

3,1 – 3,5  8 bodů 

3,6 – 4  4 body 

4,1 – 4,5  2 body 

4,6 – 5  0 bodů 

 



Hodnocení části B - vyšetřování pohybového systému bude navrhovat jmenovaný zkoušející. 

Maximální počet bodů z části B je 40 bodů. 

 

Hodnocení bude vycházet z daných kritérií a způsobu hodnocení části B s přihlédnutím ke 

konkrétním upraveným podmínkám, např. živého klienta nahradí resuscitační figurína apod.  

 

Kritéria a způsob hodnocení části B 

 

Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta (max. 20 bodů): 

• zjištění souboru informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (popis 

anamnézy, co zjišťujeme); 

• orientační prověření stavu klienta pohledem a pohmatem (jak vyšetřujeme, kožní napětí, 

kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost); 

• popis systémového vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové 

aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.); 

• vyhodnocení aktuálního stavu pohybového systému; 

• vyhotovení karty klienta. 

 

Ukázka vhodně zvolené terapeutické techniky (max. 15 bodů): 

• uložení klienta do správné pozice pro aplikaci masáže; 

• zvolení správné indikace a kontraindikace; 

• provedení popř. ukázka, naznačení, popis vhodné terapeutické techniky; 

• dodržení postupu (metodiky) při terapeutické technice. 

 

Dodržení zdravotně-hygienických předpisů (max. 5 bodů): 

• dodržení hygienických předpisů a zásad osobní hygieny (hygiena maséra); 

• dodržení hygienických předpisů a zásad klientovy hygieny (hygiena masírovaného); 

• dodržení hygienických předpisů a zásad prostředí (hygiena prostředí). 

 

Maximální počet bodů za obě části praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů je 60 

bodů.  

 

Stupnice hodnocení: 

 

Výborný 60 – 54 bodů 

Chvalitebný  53 – 48 bodů 

Dobrý  47 – 36 bodů 

Dostatečný 35 – 30 bodů 

Nedostatečný 29 – 0 bodů 

 

Výsledné hodnocení 

 

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do Záznamu o 

průběhu a výsledku praktické maturitní zkoušky. Výsledné hodnocení za dané kompetence určuje 

dle celkového bodového hodnocení a zapisuje je do protokolu o praktické maturitní zkoušce.  



 

1. Kompetence pro úspěšné složení praktické maturitní zkoušky - část A: 

 

Konání první části A praktické maturitní zkoušky (sportovní masáž celková) bude nahrazena 

přepočtem průměru známek z klasifikace předmětu Masérská a lázeňská péče za 1. a 2. pololetí 

prvního ročníku, 1. a 2. pololetí druhého ročníku a 1. pololetí čtvrtého ročníku (viz. přepočet), který 

provede a navrhne maturitní komisi třídní učitelka. 

 

2. Kompetence pro úspěšné složení praktické maturitní zkoušky - část B: 

 

Druhá část B praktické maturitní zkoušky – vyšetřování pohybového systému a ostatních 

masérských a terapeutických technik zůstane zachována v praktické formě. Žáci budou u zkoušky 

osobně přítomni za předpokladu dodržování přísných hygienických předpisů a podmínek spojených 

s nařízením vlády k zamezení šíření nemoci COVID-19.  

 

Žáci si budou losovat z deseti témat k praktické maturitní zkoušce, která byla schválena 

předmětovou komisí, a žáci s nimi byli včas seznámeni. Dle časového rozpisu budou mít žáci 30 

minut na písemnou přípravu a stanovení fyzického, duševního a sociálního stavu klienta, a 30 minut 

na ukázku, popis, naznačení vybrané terapeutické techniky. Provedou si písemnou přípravu, ústně 

popíšou, ukážou vyšetření pohybového systému a poté ukážou, naznačí nebo ústně popíšou 

vybranou terapeutickou techniku na resuscitační figuríně, podle konkrétních možností.  

 

Organizace praktické maturitní zkoušky se řídí časovým harmonogramem praktické maturitní 

zkoušky v daném školním roce. 

 

Průběh praktické maturitní zkoušky bude v případě potřeby uspůsoben konkrétním opatřením 

k zamezení šíření nemoci Covid-19, která budou platit v době konání zkoušky v České republice. 

Např. v učebně budou přítomni nanejvýš dva žáci, jeden u písemné přípravy a druhý u zkušební 

komise. Žáci i celá maturitní komise budou dodržovat bezpečné rozestupy min. 2 m, používat 

ochranné pomůcky na ústa i nos, dezinfekci na ruce a dezinfikovat všechny používané povrchy. Žáci 

musí mít předepsaný pracovní oděv a své pracovní pomůcky (ručník, deku apod.). Resuscitační 

figurína, kterou budou mít žáci k dispozici, bude rovněž před každým použitím vydezinfikována. 

Žáci budou dodržovat přesně stanovený časový harmonogram, který bude včas zveřejněn. 

 

Schváleno předmětovou komisí. 

 

 

V Rýmařově dne 11. 2. 2021     ____________________________ 

                 Mgr. Zdena Kovaříková 

              ředitelka školy 

 


