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Ředitelka Mendelovy střední školy, Nový Jičín, p. o. předkládá hodnocení profilové části maturitní 

zkoušky předmětu somatologie u oboru Zdravotnický asistent 53-41-M/01, ve školním roce 2020-2021 

(kritéria platí pro jarní i podzimní zkušební období)                
 

 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Zkoušený ovládá požadované poznatky o anatomii a fyziologii lidského těla přesně a uceleně, 

chápe vztahy mezi jednotlivými orgány a jejich funkcemi. Při popisu obrázků, modelů a schémat 

se zkoušený zcela orientuje a nedopouští se výrazných chyb. Jeho ústní projev je správný, přesný 

a výstižný. Bezchybně ovládá českou i latinskou terminologii. Na všechny doplňující otázky 

zkoušejícího nebo jiného člena maturitní komise reaguje rychle, správně a jistě.   

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Zkoušený ovládá požadované poznatky o anatomii a fyziologii lidského těla v podstatě uceleně, 

ale ne vždy pohotově a přesně. Dopouští se občas nepodstatných chyb ve vztahu mezi 

jednotlivými orgány       a jejich funkcemi. Při upozornění zkoušejícího dokáže své chyby 

správně korigovat. Při popisu obrázků, modelů se zkoušený téměř bezchybně orientuje. 

S drobnými chybami ovládá českou i latinskou terminologii. Na doplňující otázky zkoušejícího 

nebo jiného člena maturitní komise odpovídá méně pohotově ale převážně bezchybně.  

 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Zkoušený ovládá požadované poznatky o anatomii a fyziologii lidského těla v podstatě správně.                

V myšlení je méně samostatný, dopouští se v menší míře podstatných chyb. Vyjadřuje se 

převážně správně, ale s menší jistotou. Při chápání vztahů mezi jednotlivými orgány a jejich 

funkcemi projevuje mírné nedostatky, které však s návodem zkoušejícího dokáže většinou 

odstranit. Při popisu obrázků, modelů a schémat vázne orientace a zkoušený se dopouští chyb.  S 

chybami ovládá českou i latinskou terminologii. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. Na doplňující otázky zkoušejícího nebo jiného člena maturitní komise 

neodpovídá vždy přesně nebo se dopouští chyb, většinu  je schopen s pomocí opravit.   

 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Zkoušený má v požadovaných poznatcích o anatomii a fyziologii lidského těla výrazné 

nedostatky a na znalosti může navazovat pouze s velkou pomocí zkoušejícího.  Při chápání 

vztahů mezi jednotlivými orgány a jejich funkcemi projevuje závažné nedostatky. Při popisu 

obrázků, modelů a schémat se zkoušený dopouští chyb, některé chyby je schopen s pomocí 

zkoušejícího odstranit. Z české terminologie zná pouze základy, latinskou terminologii ovládá 

s velkými obtížemi. Jeho ústní projev je málo souvislý. Na doplňující otázky zkoušejícího nebo 

jiného člena maturitní komise neodpovídá nejistě, nepřesně, zvládá odpovědět pouze na 

jednodušší otázky.  
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Stupeň 5 (nedostatečný) 

Zkoušený si požadované poznatky o anatomii a fyziologii lidského těla neosvojil uceleně, přesně               

a úplně. Při chápání vztahů mezi jednotlivými orgány a jejich funkcemi má zásadní a hrubé 

nedostatky. Při popisu obrázků, modelů a schémat se zkoušený neorientuje a dopouští se 

vážných chyb. Chyby je jen málo schopen s pomocí zkoušejícího odstranit a v odpovědích  

vykazuje značnou  nejistotu. Z české  terminologie má nedostačující vědomosti, latinskou téměř 

vůbec nepoužívá. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

a jistotě. Na doplňující otázky zkoušejícího nebo jiného člena maturitní komise nezná odpověď.  

  

 

 

 Projednáno předmětovou komisí dne 31. 3. 2021  

 

 

 

PhDr. Renata Važanská 

              ředitelka školy 


