
SZŠ a VOŠ 
zdravotnická 
Liberec, p. o. 

FORMULÁŘ SCHVÁLENÁ TÉMATA MZ, ZAZ, ABS Číslo_Verze 
dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: 

ZŘŠ 02. 09. 2013 ŘŠ F28_01 

 

Tisk:31/8/2022  1/11 
 

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ 

ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 
Na základě ustanovení § 79 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji 

nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové  části maturitní zkoušky, včetně formy, 

témat a termínu konání těchto zkoušek pro jarní i podzimní termín.    

  

1.  Povinné zkoušky profilové části  
Povinné zkoušky profilové  části maturitní zkoušky jsou tři z těchto předmětů:   

 

Ošetřování nemocných 

Zkouška z předmětu ošetřování nemocných se koná formou praktické zkoušky v trvání            

7 hodin ve zdravotnickém zařízení. Z důvodu ochrany soukromí pacienta je neveřejná.   

Žák realizuje jednodenní praktickou zkoušku pod odborným dohledem zdravotnických 

pracovníků a maturitní komise. Ošetřovatelské intervence musí být v souladu s dovednostmi 

osvojovanými v předmětu ošetřovatelství a se znalostmi z ostatních odborných předmětů.   

 

Ošetřovatelství 
Zkouška z předmětu ošetřovatelství se koná ústní formou. Žák losuje jedno z níže 

uvedených témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.    

V jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

2.  Povinné zkoušky profilové části   
Žák má možnost volit si povinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů:  

 

Psychologie a komunikace 
Zkouška z předmětu psychologie a komunikace se koná ústní formou. Žák losuje jedno         

z níže uvedených témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle            

15 minut. V jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

Somatologie 
Zkouška z předmětu somatologie se koná ústní formou. Žák losuje jedno z níže uvedených 

témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni 

je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  

 

3.   Nepovinné zkoušky profilové části   
Žák má možnost volit si nepovinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů:  

 

Přírodovědný základ  

Zkouška z předmětu přírodovědný základ se koná ústní formou. Žák losuje jedno z níže 

uvedených témat. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.    

V jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou. Zkouška je veřejná.  
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3. Termíny zkoušek 
Zkoušky povinné a nepovinné části profilové maturitní zkoušky se konají v jarním                           

a podzimním zkušebním období školního roku 2022/2023. Pro jarní období je to v době 

měsíce května, nejdříve však 02. 05. 2023. Pro podzimní období se zkoušky konají od          

01. 09. 2023. 

Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel/ka školy 

nejpozději dva měsíce před jejich konáním v souladu s odstavci 3 až 6 §2 Vyhlášky                        

č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Termíny jsou platné i pro vykonání opravné, náhradní 

a jednotlivé zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne  31. 08. 2022                                                Mgr. Jana Urbanová, MBA v. r.  

                   ředitelka školy  
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STANOVENÍ TÉMAT PROFILOVÉ – ODBORNÉ ČÁSTI 

MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Témata k povinné profilové části maturitní zkoušky z předmětu 

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Ošetřovatelská péče u klientů/pacientů (dále zkratkou K/P) s demencí.  

Ošetřovatelská péče u K/P s poraněním hlavy a mozku.  

Ošetřovatelská péče u K/P s neurologickým onemocněním. 

Ošetřovatelská péče u K/P s cévní mozkovou příhodou.  

Ošetřovatelská péče u K/P s poraněním páteře a míchy.  

Ošetřovatelská péče u K/P s poraněním hrudníku. 

Ošetřovatelská péče u K/P s poraněním kostí a měkkých tkání. 

Ošetřovatelská péče u K/P s poraněním kloubů. 

Ošetřovatelská péče u K/P s amputací.  

Ošetřovatelská péče u K/P s poruchou výživy.  

Ošetřovatelská péče u K/P s onemocněním srdce.  

Ošetřovatelská péče u K/P u seniorů a chronicky nemocných K/P.  

Ošetřovatelská péče u K/P s hypertenzí.  

Ošetřovatelská péče u K/P s onemocněním krve.  

Ošetřovatelská péče u K/P s chorobami dýchacích cest a plic.  

Ošetřovatelská péče u K/P s chirurgickým onemocněním břicha.  

Ošetřovatelská péče u K/P s onemocněním žlučníku a žlučových cest.  

Ošetřovatelská péče u K/P s jaterní cirhózou. 

Ošetřovatelská péče u K/P s onemocněním slinivky břišní.  

Ošetřovatelská péče u K/P s endokrinním onemocněním.  

Ošetřovatelská péče u K/P s onemocněním střev a konečníku. 

Ošetřovatelská péče u K/P s onkologickým onemocněním.  

Ošetřovatelská péče u K/P s urolitiázou a nefrolitiázou. 

Ošetřovatelská péče u K/P se záněty ledvin.  

Ošetřovatelská péče u K/P se záněty vývodných močových cest. 

Ošetřovatelská péče u K/P v terminálním stadiu. 

Ošetřovatelská péče u K/P s onemocněním prostaty. 

Ošetřovatelská péče u K/P s ischemickou chorobou dolních končetin.  

Ošetřovatelská péče u K/P před a po operaci tepen. 

Ošetřovatelská péče u K/P před a po operaci varixů. 

 

 

Předkladatelé návrhu témat pro školní rok 2022/2023: členky PK odborných předmětů 

 

V předmětové komisi projednáno a schváleno dne: 30. 8. 2022 

 

Za předmětovou komisi odborných předmětů: Mgr. Jitka Teplá – vupv 

 

 

Schválila dne 31. 08. 2022  Mgr. Jana Urbanová, MBA – ředitelka školy 
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STANOVENÍ TÉMAT PROFILOVÉ – ODBORNÉ ČÁSTI 

MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Témata k povinné profilové části maturitní zkoušky z předmětu  

OŠETŘOVATELSTVÍ  

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Ošetřovatelská péče u K/P s chronickým selháváním srdce.  

Ošetřovatelská péče u K/P s anémií. 

Ošetřovatelská péče u K/P s astma bronchiaele a chronickou obstrukční pulmonální 

nemocí. 

Ošetřovatelská péče u K/P s vředovou chorobou žaludku a duodena. 

Ošetřovatelská péče u K/P s onemocněním žlučníku. 

Ošetřovatelská péče u K/P s jaterní cirhózou. 

Ošetřovatelská péče u K/P s urolitiázou. 

Ošetřovatelská péče u K/P s onemocněním štítné žlázy. 

Ošetřovatelská péče u K/P s onemocněním pankreatu. 

Ošetřovatelská péče u K/P se zánětlivým onemocněním ledvin. 

Ošetřovatelská péče u K/P s cévní mozkovou příhodou. 

Ošetřovatelská péče u K/P před a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu.  

Ošetřovatelská péče u K/P s komocí mozku. 

Ošetřovatelská péče u K/P s demencí – gerontopsychiatrie. 

Ošetřovatelská péče u K/P s hepatitidou. 

Ošetřovatelská péče u K/P s nádorovým onemocněním prsu. 

Ošetřovatelská péče u K/P kolorektálním karcinomem. 

Ošetřovatelská péče u K/P s diabetem mellitem. 

Ošetřovatelská péče u K/P s ischemickou chorobou dolních končetin. 

Ošetřovatelská péče u K/P po velkých gynekologických operacích – hysterektomii. 

Ošetřovatelská péče u K/P s epilepsií. 

Ošetřovatelská péče u K/P na stomatologickém oddělení, prevence a péče o chrup, zubní 

kaz, náhrady, speciální péče o dutinu ústní. 

Ošetřovatelská péče u K/P se šedým zákalem, glaukomem a zásady přístupu ke zrakově 

postiženým, kompenzační pomůcky. 

Ošetřovatelská péče u K/P s nespecifickým zánětem střev – Crohnova choroba, ulcerózní 

kolitida 

Ošetřovatelská péče u K/P s nádorovým onemocněním prostaty. 

 

 

Předkladatelé návrhu pro školní rok 2022/2023:  

Mgr. Lucie Macounová, Mgr. Jana Stejskalová 

Upraveno členkami předmětové komise odborných předmětů. 

V předmětové komisi projednáno a schváleno dne: 30. 8. 2022 

Metodická vedoucí předmětu Ošetřovatelství: Mgr. Monika Dlouhá 

 

Schválila dne 31. 08. 2022   ředitelka školy:  Mgr. Jana Urbanová, MBA 
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Příloha: osnova ke zkoušení maturitních otázek 

 

U přípravy žáka v maturitní místnosti požadujeme přiložit: 

1. osnova ke zkoušení – zataveno ve fólii 

2. obrázky ze somatologie – bez popisků (zataveno ve foliích) 

3. lékařský slovník 

  

Osnova ke zkoušení z předmětu OŠETŘOVATELSTVÍ: 

1. Anatomie a fyziologie systému  

2. Charakteristika a průběh onemocnění 

3. Příčiny a příznaky onemocnění 

4. Vyšetření, diagnostika (Anamnéza, Fyzikální vyšetření, Laboratoř, Jiné vyšetřovací 

metody) 

5. Léčba 

6. Edukace – prevence vzniku, komplikací 

7. Ošetřovatelský plán a jeho realizace (zaměřeno na pohybový režim a polohu; důležitost 

sledování, výživa, vyprazdňování, hygienická péče, spánek a odpočinek, psychosociální 

potřeby, rehabilitace, edukace P/K, domácí péče) – se specifikací problémů pacienta se 

základní diagnózou (krátká kazuistika) 

 

 

Předkladatelé návrhu pro školní rok 2022/2023:  

Mgr. Lucie Macounová, Mgr. Jana Stejskalová 

Upraveno členkami předmětové komise odborných předmětů. 

 

V předmětové komisi projednáno a schváleno dne: 30. 08. 2022 

 

Metodická vedoucí předmětu Ošetřovatelství: Mgr. Monika Dlouhá 

 

 

Schválila dne 31. 08. 2022   ředitelka školy:  Mgr. Jana Urbanová, MBA 
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STANOVENÍ TÉMAT PROFILOVÉ – ODBORNÉ ČÁSTI 

MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Témata k povinné volitelné profilové části maturitní zkoušky z předmětu 

SOMATOLOGIE 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Krevní elementy 

Příštítná tělíska, šišinka, pohlavní žlázy 

Základní orientace na lidském těle 

Žíly HK a DK, onemocnění žil 

Buňka – stavba buňky, buněčná membrána a organely 

Ledviny – funkce ledvin, schéma nefronu 

Reflexní oblouk 

Štítná žláza 

Tkáně 

Míšní a hlavové nervy, autonomní nervový systém 

Slinivka břišní – exokrinní a endokrinní činnost 

Stavba a funkce mozkového kmene 

Zevní pohlavní orgány muže a ženy 

Hypothalamus 

Zrakové ústrojí 

Nadledvinky 

Sluchové ústrojí 

Vývodné cesty močové 

Rozdělení kostí, stavba kosti a osifikace kostí 

Dutina ústní, hltan, jícen 

Mozek – základní popis jeho částí, mozkomíšní mok, Willisův okruh 

Žlučník, žlučové cesty 

Mízní systém, slezina 

Žaludek 

Kosti a klouby HK 

Stavba a funkce kůže 
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Kosti a klouby DK 

Mléčná žláza, laktace 

Mechanická činnost srdce, řízení činnosti srdce 

Krevní skupiny, Rh faktor 

Pevné a kloubní spojení kostí, látková výměna v kostech 

Stavba a funkce míchy 

Kostěný skelet hrudníku, popis páteře a její zakřivení 

Játra, stavba jater a jejich funkce 

Stavba kosterních svalů, typy svalové kontrakce, svalová práce a únava 

Tenké střevo 

Krevní plazma 

Lebka – popis kostí splanchnokrania a neurokrania 

Hemokoagulační rovnováha 

Tlusté střevo 

Těhotenství, porod a šestinedělí  

Hrtan, trachea, bronchy a bronchiální strom 

Obecná stavba cév, onemocnění cév, tepny HK a DK 

Vnitřní pohlavní orgány ženy 

Uspořádání cévního systému (malý a velký krevní oběh, portální oběh) 

Vnitřní pohlavní orgány muže 

Lebka novorozence, pohlavní dimorfismus na lebce 

Plíce, výměna dýchacích plynů, krevní oběhy plic, řízení dýchání 

Stavba srdce, cévní zásobení srdce 

Hypotalamus 

 

Předkladatelka návrhu pro školní rok 2022/2023:  MUDr. Monika Schleiderová  

 

 

V předmětové komisi projednáno a schváleno dne: 30. 08. 2022 

 

 

Za předmětovou komisi odborných předmětů:  

 

Metodická vedoucí předmětu SOM:   Mgr. Jana Stejskalová 

 

 

Schválila dne 31. 08. 2022    ředitelka školy:  Mgr. Jana Urbanová, MBA 
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STANOVENÍ TÉMAT PROFILOVÉ – ODBORNÉ ČÁSTI 

MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

            Témata k povinné volitelné profilové části maturitní zkoušky z předmětu 

      PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Pozornost – podstata, druhy, význam 

Psychologie bolesti, strachu, úzkosti 

 

Charakter – utváření, činitelé, vlastnosti 

Sociální percepce, chyby v sociální percepci 

 

Myšlení – podstata, druhy, 

Psychologické aspekty umírání, smrti, truchlení, pozůstalých 

 

Představivost a fantasie, druhy, význam, využití 

Specifika období batolete 

 

Náročné životní situace, druhy, techniky vyrovnávání se s nimi 

Zásady týmové práce, osobnost sestry 

 

Sebeprezentace, kulturní chování 

Psychologická problematika období dospělosti 

 

Osobnost člověka – biologické a sociokulturní determinace osobnosti 

Komunikační dovednosti – asertivita, umění naslouchat druhému 

 

Hospitalismus, příčiny, důsledky, prevence 

Psychologická problematika mladšího školního věku 

Motivace, motivační faktory, hodnotová orientace 

Vývoj člověka v kojeneckém období 

 

Verbální komunikace, řeč, druhy, způsoby, význam 

Vývoj člověka v novorozeneckém období 

 

Temperament, typy, vlastnosti, význam  

Péče o duševní zdraví, možnosti, význam 

 

Volní procesy, činitelé, význam 

Syndrom vyhoření a jeho prevence 

 

Čití a vnímání, podstata, podmínky, zákonitosti, zvláštnosti 

Vliv nemoci na psychiku člověka, prožívání nemoci 
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Sociální podstata osobnosti, socializace – vliv, etapy, činitelé 

Komunikace s dítětem a jeho rodiči 

 

Psychologické metody poznání osobnosti 

Zvláštnosti komunikace se smyslově postiženými 

 

Paměť, podstata, stupně, typy, zvláštnosti 

Přístup nemocného k nemoci 

 

Neverbální komunikace, způsoby, příklady 

Problematika iatrogenie, profesionální chování sestry 

 

Význam psychologie pro zdravotnického pracovníka, využití psychologie v praxi 

City – druhy, vlastnosti, zvláštnosti, význam 

 

Konflikty a jejich řešení 

Charakteristika období dospívání 

 

Problematika týrání a domácího násilí, dopad na psychiku dítěte 

Charakteristika období stáří 

 

Poruchy komunikace 

Sociální skupiny – druhy, vedení, vliv na jedince 

 

Vlohy a schopnosti, dělení, význam, využití v praxi 

Poruchy socializace, rizikové sociální chování 

 

Psychologická problematika předškolního období 

Navazování kontaktu s nemocným, naslouchání, vedení rozhovoru, edukace 

 

 

Psychologie jedince se zdravotním postižením 

Produktivní a neproduktivní přístup zdravotníka 

 

Charakteristika období pubescence 

Využití relaxačních metod v práci zdravotníka 

 

Předkladatelé návrhu pro školní rok: PK PSK  

V předmětové komisi projednáno a schváleno dne: 06. 03. 2017, revize 21. 6. 2018;  

30. 8. 2019, 31. 8. 2020, beze změny pro rok 2021/2022, beze změny pro rok 2022/2023 

 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Ilona Kopecká 

Schválila dne  21. 10. 2021        …………………….. 

              Mgr. Jana Urbanová, MBA ředitelka školy 
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Témata pro profilovou nepovinnou část maturitní zkoušky 

 

   Z PŘÍRODOVĚDNÉHO ZÁKLADU 

 

 

MATURITNÍ TÉMATA Z BIOLOGIE: 

 

Evoluční teorie. 

 

Vlastnosti živých soustav. 

 

Stavba prokaryotické buňky. 

 

Stavba eukaryotické buňky. 

 

Jaderné dělení. 

 

Prokaryotické organismy. 

 

Rozmanitost organismů. 

 

Genetika. 

 

Ekologie. 

 

Člověk a životní prostředí. 

 

 

MATURITNÍ TÉMATA Z CHEMIE: 

 

Stavba atomu. 

 

Periodická soustava prvků. 

 

Názvosloví anorganických sloučenin. 

 

Reakce v obecné chemii. 

 

Chemický děj. 

 

Názvosloví organických sloučenin. 

 

Uhlovodíky. 

 

Deriváty uhlovodíků. 

 

Heterocyklické sloučeniny. 

 

Biochemie. 
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MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY: 

 

 

Vlastnosti látek v různých skupenstvích. 

 

Zvukové vlnění – vlastnosti. 

 

Elektrický proud v látkách. 

 

Magnetické pole, elektromagnetismus. 

 

Elektromagnetické vlnění. 

 

Newtonovy pohybové zákony a mechanická energie. 

 

Tlak v kapalinách a plynech v klidu a v pohybu. 

 

Přeměny vnitřní energie – teplo a práce. 

 

Stavba oka, optické vady. 

 

Fyzika atomu. 

 

Sluneční soustava, vesmírná tělesa. 

 

 

 

 

 
 

 

V Liberci  dne:         25. 08. 2022 

 

Zpracovali:       Mgr. Martina Vencelidesová 

        PhDr. Libor Drábek 

 

 

 

V předmětové komisi projednáno a schváleno dne:     30. 08. 2022 

 

 

Vedoucí předmětové komise:      Mgr. Martina Vencelidesová 

 

 

 

Schválila dne 30. 08. 2022 

Mgr. Jana Urbanová, MBA – ředitelka školy 


