
Oznámení ředitelky školy  
Ředitelka školy PhDr. Renata Važanská ustanovuje na základě § 79 odst. 1 zákona 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb., a 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., a bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., předměty profilové části maturitní 

zkoušky pro šk. rok 2018/19 platné pro jarní a podzimní zkušební období 

I. Obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 
Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019 jsou: 
1. zkouška – Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů s obhajobou 

2. zkouška – Biologie – ústní zkouška 

3. zkouška – žák si volí: 

- chemie, psychologie a komunikace, klinická propedeutika, (ústní zkouška) 

 

2. zkouška – Biologie – ústní zkouška 

 

Pohybový systém člověka – osový skelet, lebka a kostra končetin 

Aktivní část pohybového systému člověka – kosterní svaly 

Tělní tekutiny 

Krevní oběh člověka 

Dýchací systém člověka 

Trávící systém člověka 

Vylučovací systém člověka, kožní ústrojí 

Hormonální řízení organismu 

Pohlavní systém člověka 

Nervový systém člověka 

Smysly člověka 

Obecná genetika 

Aplikovaná genetika 

Sacharidy, lipidy, proteiny, nukleové kyseliny 

Cytologie 

Nebuněční a prvobuněční 

Prvoci 

Říše Chromista, bazální chlorophyta 

Mechorosty, kapraďorosty, rostlinné orgány 

Dvouděložné rostliny – bazální podtřídy 

Dvouděložné rostliny – odvozené podtřídy 

Houby (Fungi) 

Diblastika, ploštěnci, kroužkovci 

Triblastika, členovci bazální skupiny 

Hmyz, ostnokožci 

Bazální strunatci, paryby, ryby 

Obojživelníci, plazi 

Ptáci 

Savci 

Ekologie 

 

3. zkouška – žák si volí: 

A) KLINICKÁ PROPEDEUTIKA 

Anamnéza, základní fyzikální vyšetření pacienta 

Subjektivní a objektivní příznaky chorob 

Poruchy vyprazdňování moče, infekce ledvin a močových cest, nádory ledvin 

Poruchy vyprazdňování stolice, nádory tlustého střeva 

Poruchy vědomí, úrazy hlavy 



Vyšetření krve (biochemické, hematologické), anémie 

Vyšetření moči, glomerulonefritidy (akutní, chronické) 

Poranění kloubů a kostí, degenerativní onemocnění pohybového aparátu (osteoartróza) 

Zobrazovací metody RTG, nádory prsu 

Endoskopické vyšetřovací metody, kýly 

Vyšetřovací metody ultrazvukové, onemocnění žlučníku a žlučových cest 

Fyziologické funkce – krevní tlak a puls, hypertenze 

Fyziologické funkce – tělesná teplota a dýchání, záněty plic 

Zánět v organismu (místní a celkové příznaky, mikroskopické změny, dělení zánětu), 

patologické změny na kůži 

Nádory (příčiny vzniku, biol. vlastnosti, prevence, diagnostika, léčba), histologické dělení 

nádorů 

Diabetes mellitus, akutní a chronické komplikace 

Vředová choroba žaludku a duodena, nádory jícnu a žaludku 

Zánětlivá onemocnění pohybového aparátu (revmatoidní artritida), metabolické onemocnění 

kostí (osteoporóza) 

Základní chirurgické pojmy, choroby prostaty 

Základy anestezie (místní, celková), nádory plic 

Léčba v chirurgii, apendicitis 

Onemocnění žil (varixy,zánět, trombóza), trombembolická choroba 

Obezita v naší populaci, ateroskleróza a její důsledky 

ICHS – infarkt myokardu, angina pectoris 

Icterus a jeho dělení dle příčiny, cirhóza jater 

 

B) CHEMIE 

Obecná chemie, složení a struktura látek 

Periodická soustava prvků, periodický zákon  

Chemická vazba  

Roztoky, disperzní soustavy  

Chemický děj  

Chemická kinetika, chemické rovnováhy    

anorganická chemie, vodík, kyslík 

Halogeny  

Síra, dusík, fosfor  

Uhlík, křemík,  

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin  

Přechodné prvky  

Organická chemie  

Uhlovodíky  I 

Uhlovodíky  II 

Deriváty uhlovodíků, halogenderiváty  

Alkoholy, fenoly,  

Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny 

Analytická chemie 

Bílkoviny  

Sacharidy  

Lipidy  

Heterocyklické sloučeniny, nukleové kyseliny    

Biokatalyzátory  

Alkaloidy, léčiva, steroidy, terpeny  

 

 

  



C) PSYCHOLOGIE 

Historie a vznik psychologie   

Předmět zkoumání psychologie  

Psychický vývoj a počátky našeho duševního života v prenatálním období  

Perinatální období, fáze porodu  

Období batolete a předškolní, rozbor kresby   

Období školního věku, kritéria školní zralosti, specifické poruchy učení 

Období dospívání – charakteristika puberty a adolescence  

Období dospělosti a stáří, problematika gerontologie  

Poznávací procesy – čití a vnímání  

Poznávací procesy – paměť a učení  

Poznávací procesy- myšlení a řeči, poruchy a vady řeči  

City – emoce, poruchy obsahu citů 

Psychologie osobnosti – vrozené vlastnosti osobnosti, charakteristika temperamentu a vloh  

Psychologie osobnosti, získané vlastnosti osobnosti – charakteristika schopností, zájmů, 

charakteru, postoje, hodnoty 

Sociální psychologie – charakteristika sociální psychologie, sociálního učení, sociální percepce  

Sociální interakce a interpersonální vlivy – charakteristika sociální interakce, facilitace, 

deindividuace, altruismus  

Verbální komunikace, aktivní naslouchání, asertivita 

Nonverbální komunikace, řeč těla  

Psychopatologie všedního dne- stres, deprivace, frustrace   

Psychologická problematika nemoci  

Bolest, strach, úzkost, psychosomatózy a somatopsychózy 

Umírání a smrt, křivka Elizabeth Kübler Ross, eutanazie, hospicová péče 

Zdravotník a nemocný, hospitalismus, syndrom vyhoření u zdravotníků  

Psychologická problematika nevidomých, neslyšících, mentálně a tělesně postižených   

Psychologické problémy nemocných podle druhu onemocnění – v chirurgii, ortopedii, vnitřním 

lékařství, dětském lékařství, ženském lékařství.    

 

 

II. Obor Zdravotnický asistent 53-41-M/01 
Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019 jsou: 
1. zkouška – praktická maturitní zkouška z ošetřování nemocných 

2. zkouška – ošetřovatelství (ústní zkouška) 

3. zkouška – somatologie, psychologie a komunikace (ústní zkouška) 

 

 
 

 

První zkouška praktická maturitní zkouška z předmětu OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

maturitní zkoušku žák vykoná v nemocnici Nový Jičín na oddělení interního nebo 

chirurgického zaměření, které si vylosuje. 

Žák pracuje dopoledne dle stanoveného harmonogramu maturitní zkoušky a vylosovaného 

tematického celku, poté vypracuje písemně dokumentaci o své ošetřovatelské činnosti a 

následně ústně před maturitní komisí a odborníkem z praxe / většinou staniční sestrou daného 

oddělení / obhajuje svou práci a dokazuje znalosti i v oblasti teorie spjaté s jeho prací 

/vyšetřovací metody, lékové skupiny, postupy při předoperační přípravě atd./ 

Tematické celky praktické maturitní zkoušky jsou: 

Ošetřování nemocných s onemocněním dýchacích cest 

Ošetřování nemocných s  onemocněním oběhového systému 

Ošetřování nemocných s onemocněním ledvin a močových cest 

Ošetřování nemocných s onemocněním endokrinologickým a metabolickým 

Ošetřování nemocných s onemocněním onkologickým 



Ošetřování nemocných s onemocněním pohybového aparátu 

Ošetřování nemocných s onemocněním krevním 

Ošetřování nemocných s poruchami vědomí a onemocněním CNS 

Ošetřování nemocných s onemocněním zažívacího traktu  

Ošetřování starých a chronicky nemocných 

 

Druhá zkouška OŠETŘOVATELSTVÍ – maturitní okruhy 

Ošetřovatelská péče o nemocného s hyperfunkcí štítné žlázy, zobrazovací vyšetřovací 

metody. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s diabetem mellitem, inzulínová terapie, výživa 

nemocných, edukační činnost. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s komocí mozku, sledování vědomí, Glasgow coma score. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s anémií, transfúze. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním infarktem myokardu, zásady první pomoci a 

resuscitace. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s hypertenzí, fyziologické funkce. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s pneumonií, aplikace kyslíku, dechová rehabilitace. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s průduškovým astmatem, inhalace. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s flebotrombózou, antikoagulační léčba. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s epilepsií, způsoby a zásady při podávání léků. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s amputací dolní končetiny, imobilizační syndrom, 

prevence imobilizačního syndromu. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s vředovou chorobou žaludku a duodena, endoskopické 

vyšetřovací metody. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním jater, punkce. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s appendicitidou, dietní systém. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s akutní pankreatitidou, infúzní terapie. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s ileem, předoperační příprava a pooperační péče. 

Ošetřovatelská péče o nemocnou s nádorovým onemocněním prsu, radioterapie, 

chemoterapie, psychosociální problematika onkologicky nemocných.  

Ošetřovatelská péče o nemocného s cévní mozkovou příhodou, odběry biologického 

materiálu. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s cystitidou, pyelonefritidou, cévkování. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s urolithiasou, odběry moče.  

Ošetřovatelská péče o nemocného s kolorektálním karcinomem, péče o stomie 

Ošetřovatelská péče o nemocného s degenerativním onemocněním kyčelního kloubu, bolest, 

hodnocení a možnosti ovlivnění bolesti. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s tuberkulózou plic, specifika péče na infekčním oddělení. 

Ošetřovatelská péče o nemocného s průjmovým onemocněním, opruzeniny. 

Ošetřovatelská péče u starých a chronicky nemocných, dekubity, inkontinence. 

 

Psychologie a komunikace se smyslově postiženými – nevidomí, neslyšící, etické problémy 

v přístupu k handicapovaným lidem. 

  



Třetí zkouška   

A: SOMATOLOGIE A OBORNÁ LATINSKÁ TERMINOLOGIE – maturitní okruhy 

Obecná stavba kosti a kloubů (růst a pevnost kosti, látková výměna kostí, typy kostí, obecná 

stavba kloubu, typy kloubů).  

Osový skelet (obecný popis obratle, rozdíly mezi obratli, spojení, zakřivení páteře, 

pohyblivost páteře, žebra, hrudní kost, pohyby hrudníku). 

Lebka jako celek (kosti obličejové a mozkové části, lebeční švy, lebka novorozence).  

Kostra horní končetiny (pletenec pažní a volná HK), kostra dolní končetiny (pánev, rozměry 

pánve, volná DK). 

Obecná stavba svalu  (typy svalové tkáně – příčně pruhovaná, hladká, srdeční, práce na 

kyslíkový dluh, motorická svalová jednotka, svalový tonus, izotonie a izometrie, upnutí svalů 

ke kostem). 

Svaly hlavy (mimické, žvýkací) a svaly krku. Kůže (stavba a funkce kůže, přídatné orgány 

kůže). 

Svaly hrudníku, zad a břicha. 

Svaly horní končetiny a dolní končetiny (pánevní dno). 

Krevní tkáň (složení a funkce krve - plazma, erytrocyty, leukocyty, trombocyty). 

Krevní skupiny, Rh faktor (význam krevních skupin a Rh faktoru, TSF krve). Imunita 

(specifická – vrozená, nespecifická – získaná). 

Stavba srdce (vrstvy srdeční tkáně, srdeční dutiny, chlopně, oběh krve srdcem, výživa srdce). 

Převodní systém srdeční (projevy srdeční činnosti) Tepová frekvence, krevní tlak. 

Obecná stavba cév (kapiláry, žíly, tepny. Tepny a žíly těla (vyjmenovat). 

Dýchací ústrojí (stavba a funkce dýchacích cest, vnější a vnitřní dýchání, kapacita plic, vazba 

O2 a CO2 na hemoglobin). 

Trávicí systém (stavba a funkce dutiny ústní, žaludku, tenkého a tlustého střeva). 

Trávicí systém – přídatné orgány trávicí trubice (stavba a funkce slinných žláz, jater a 

slinivky břišní). 

Močový systém (stavba a funkce ledvin – popis nefronu, vývodné močové cesty). 

Pohlavní systém muže (stavba a funkce pohlavních orgánů muže, pohlavní vývoj muže, 

mužské pohlavní hormony). 

Pohlavní systém ženy (stavba a funkce pohlavních orgánů ženy, menstruační a ovulační 

cyklus, pohlavní vývoj ženy, ženské pohlavní hormony). 

Hormonální systém (hormony hypofýzy, nadledvin, štítné žlázy, příštítných tělísek, pohlavní 

hormony, hormony slinivky břišní). 

Zrakové ústrojí (stavba a funkce oka, refrakční vady oka). 

Sluchové ústrojí (stavba a funkce ucha, sluchové a rovnovážné ústrojí, ochrana sluchu) 

Nervový systém. (neuron – popis, synapse, mediátory). Stavba a funkce páteřní míchy. 

(přední a zadní míšní kořeny, míšní nervy) 

Nervový systém - Stavba a funkce prodloužené míchy (retikulární formace, hlavové nervy) 

Stavba a funkce mozečku. 

Nervový systém – Stavba a funkce koncového mozku (mozková kůra, korová centra, 

mozkové komory, obaly mozku, mozkomíšní mok). 

 

 

Třetí zkouška   

B: PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE – maturitní okruhy 

 
Předmět zkoumání psychologie  

Psychický vývoj a počátky našeho duševního života v prenatálním období  

Perinatální období, fáze porodu  

Období batolete a předškolní, rozbor kresby   

Období školního věku, kritéria školní zralosti, specifické poruchy učení 

Období dospívání – charakteristika puberty a adolescence  

Období dospělosti a stáří, problematika gerontologie  



Poznávací procesy – čití a vnímání  

Poznávací procesy – paměť a učení  

Poznávací procesy- myšlení a řeči, poruchy a vady řeči  

City – emoce, poruchy obsahu citů 

Psychologie osobnosti – vrozené vlastnosti osobnosti, charakteristika temperamentu a vloh  

Psychologie osobnosti, získané vlastnosti osobnosti – charakteristika schopností, zájmů, 

charakteru, postoje, hodnoty 

Sociální psychologie – charakteristika sociální psychologie, sociálního učení, sociální percepce  

Sociální interakce a interpersonální vlivy – charakteristika sociální interakce, facilitace, 

deindividuace, altruismus  

Verbální komunikace, aktivní naslouchání, asertivita 

Nonverbální komunikace, řeč těla  

Psychopatologie všedního dne- stres, deprivace, frustrace   

Psychologická problematika nemoci  

Bolest, strach, úzkost, psychosomatózy a somatopsychózy 

Umírání a smrt, křivka Elizabeth Kübler Ross, eutanazie, hospicová péče 

Zdravotník a nemocný, hospitalismus, syndrom vyhoření u zdravotníků  

Psychologická problematika nevidomých, neslyšících, mentálně a tělesně postižených   

Psychologické problémy nemocných podle druhu onemocnění – v chirurgii, ortopedii, vnitřním 

lékařství, dětském lékařství, ženském lékařství.    

 


