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Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek 

Jarní období 2020 (školní rok 2019/2020) 

Obor vzdělání: 69 – 41 – L/02 Masér sportovní a rekondiční 

ŠVP: Specialista na wellness a lázeňství 

forma vzdělání: denní 

Povinné profilové zkoušky:  

 Praktická zkouška z odborných předmětů (forma: praktická zkouška) 

 Jedna zkouška, kterou si žák vybere z níže uvedené nabídky (forma: ústní) 

o Zdravověda 

o Psychologie a komunikace ve službách 

Výkony žáka v jednotlivých profilových maturitních zkouškách se hodnotí těmito stupni 

prospěchu: 

1. – výborný 

2. – chvalitebný 

3. – dobrý 

4. – dostatečný 

5. – nedostatečný 

Pokud žák zkoušku nekonal, uvádí se v protokolu u příslušného předmětu místo stupně slovo 

„nekonal“. 

Obecná kritéria stupně prospěchu: 

Při hodnocení výsledků praktické maturitní zkoušky se hodnotí zejména osvojení praktických 

dovedností a návyků a využití získaných teoretických znalostí v praktické činnosti. 

Při klasifikaci ústních maturitních zkoušek se hodnotí zejména  

 ucelenost osvojených poznatků, faktů a vztahů 

 kvalita a rozsah získaných dovedností a jejich uplatnění při vlastní práci 

 odborná a jazyková správnost 
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Zdravověda“ 

 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu: 

Výborný (stupeň 1): 

Žák výborně ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Pohotově a samostatně vykonává požadované činnosti. Jeho projev je výstižný a správný. 

Chvalitebný (stupeň 2): 

Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 

Takřka samostatně, jen s menší pomocí učitele, vykonává požadované činnosti. Jeho projev 

má menší nedostatky ve výstižnosti a správnosti. Kvalita výsledku činnosti je bez podstatných 

nedostatků.  

Dobrý (stupeň 3): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů méně podstatné neznalosti. Požadované činnosti nevykonává přesně. Podstatnější 

chyby a nepřesnosti dovede za vedení učitele opravovat. Osvojené poznatky a dovednosti 

aplikuje s dílčími chybami. Ústní a písemný projev není vždy správný a výstižný. 

Dostatečný (stupeň 4): 

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 

vztahů podstatné neznalosti a mezery. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje s chybami, 

je nesamostatný. Výsledky jeho samostatné činnosti nejsou kvalitní. Závažné chyby dokáže 

s pomocí učitele opravit. 

Nedostatečný (stupeň 5): 

Žák si požadované poznatky, pojmy a definice a jejich vzájemné vztahy neosvojil uceleně a 

úplně. Má v nich závažné a značné mezery. Při uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností se vyskytují závažné chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele. Kvalita 

jeho výsledků je na velmi nízké úrovni.  
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Psychologie a komunikace ve službách“  

Podrobnosti k jednotlivým stupňům prospěchu:  

Výborný (stupeň 1):  

Žák výborně ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 
Pohotově a samostatně reaguje na daný problém. Jeho projev je výstižný a správný.  

Chvalitebný (stupeň 2):  

Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a jejich vzájemné vztahy. 
Takřka samostatně, jen s menší pomocí učitele, prezentuje dané znalosti. Jeho projev má 
menší nedostatky ve výstižnosti a správnosti. Kvalita výsledku činnosti je bez podstatných 
nedostatků.   

Dobrý (stupeň 3):  

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 
vztahů méně podstatné neznalosti. Znalosti jsou nepřesné. Podstatnější chyby a nepřesnosti 
dovede za vedení učitele opravovat. Osvojené poznatky sděluje s dílčími chybami. Ústní a 
písemný projev není vždy správný a výstižný.  

Dostatečný (stupeň 4):  

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a definic a jejich vzájemných 
vztahů podstatné neznalosti a mezery. Osvojené poznatky prezentuje s chybami, je 
nesamostatný. Výsledky jeho samostatné činnosti nejsou kvalitní. Závažné chyby ve 
znalostech dokáže s pomocí učitele opravit.  

Nedostatečný (stupeň 5):  

Žák si požadované poznatky, pojmy a definice a jejich vzájemné vztahy neosvojil uceleně a 
úplně. Má v nich závažné a značné mezery. Při uplatňování osvojených poznatků a 
dovedností se vyskytují závažné chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele. Kvalita 
jeho výsledků je na velmi nízké úrovni.   
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Kritéria hodnocení profilové zkoušky „Praktická zkouška z odborných předmětů“: 

 

Hodnocení jednotlivých částí praktické zkoušky: 

1. Příprava lůžka, hygiena masáže. 
- dezinfekce lůžka před a po masáži 
- čisté ložní prádlo a podložní materiál 
- úprava velikosti lůžka 

 
2. Hygiena maséra. 

- hygiena rukou před a po masáži 
- úprava zevnějšku maséra 
- čistý pracovní oděv a vhodná obuv 

 
3. Komunikace s klientem, poučení klienta, kontraindikace masáže. 

- první kontakt s klientem 
- vysvětlení průběhu masáže 
- seznámení klienta s průběhem masáže a seznámení s BOZP v souvislosti s masáží 
- kontraindikace masáže 

 
4. Praktické provedení masáže. 

- plynulost a ladnost masáže 
- dodržování správného postupu masáže 
- stálý kontakt s klientem 
- individuální přístup ke klientovi 

 

Hodnotící kritérium Body 

Příprava lůžka, hygiena masáže 10 

Hygiena maséra 10 

Komunikace s klientem, poučení klienta, kontraindikace 
masáže 

10 

Praktické provedení masáže 70 

Celkový počet bodů 100 
 

klasifikace počet bodů 

Výborný 100 – 90 

Chvalitebný 89 – 80 

Dobrý 79 – 60 

Dostatečný 59 – 50 

Nedostatečný 49 – 0 
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Schváleno zkušební maturitní komisí 3. 3. 2020 

Třída 4. C obor vzdělání: 69 – 41 – L/02 Masér sportovní a rekondiční, ŠVP: Specialista na 
wellness a lázeňství 

Předseda  

Místopředseda  

Třídní učitel  

 
Zkoušející a přísedící 

 

 

 

 

 

 


