
 1

OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NAVAZUJÍCÍHO 

MAGISTERSKÉHO STUDIA 

 

Studijní obor:  UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH 

PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY        

Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Kód programu: N 7504 

Platnost od akademického roku 2013/2014 

 

ZDRAVOVĚDA S DIDAKTIKOU ZDRAVOVĚDY 

1. Potřeby nemocných  a jejich uspokojování 
a) Charakteristika potřeby. Rozdělení potřeb. Maslowova pyramida potřeb. Dům životních 

potřeb. Charakteristika fyziologických potřeb, potřeby bezpečí, sounáležitosti a lásky. 
Charakteristika potřeb ve stáří. Uspokojování potřeb u seniorů.  Vyšší potřeby seniorů. 
Intelektuální potřeby. Duchovní potřeby.  

b) Základní analýza RVP se zaměřením na výuku  zdravovědných předmětů na středních  
a vyšších odborných školách – vzdělávací oblasti, výsledky vzdělávání, učivo.  

       Didaktické zpracování tématu.  
 
2. Problematika bolesti v domácím prostředí 
a) Definice bolesti a její diagnostika. Druhy bolesti. Faktory ovlivňující bolest. Projevy 

bolesti. Průlomová bolest. Škály bolesti. Možnosti léčby bolesti se zaměřením na domácí 
péči. 

b) Pedagogické dokumenty – profil absolventa, rámcové a školní vzdělávací programy, 
učební a tematické plány, třídní kniha, třídní výkaz, školní řád a jejich význam pro výuku 
zdravovědných předmětů na středních a vyšších odborných školách. 
Didaktické zpracování tématu.  

 
3. Thanatologie a hospicová péče 
a) Domácí model umírání. Institucionální model umírání. Charakteristika jednotlivých fází 

dle modelu E. Kűbler-Rossové. Období pre finem, in finem a post finem. Charta práv 
umírajících. Paliativní péče. Poslání a hlavní myšlenky hospicové péče.       

b) Výchovně-vzdělávací cíle ve výuce zdravovědných předmětů na středních  
a vyšších odborných školách – klasifikace výukových cílů, způsob formulace, příklady 
kognitivních, afektivních a psychomotorických cílů ve výuce zdravovědných předmětů. 

     Didaktické zpracování tématu.  
 
4. Posuzování seniorů v domácí péči 
a) Nejčastější zdravotní problémy seniorů. Specifika ošetřovatelské péče seniorů – v oblasti 

somatické, psychické a sociální. Hodnocení soběstačnosti. Hodnocení duševního stavu.  
Hodnocení stavu kůže. Hodnocení výživy. Pozitiva a negativa rodinné péče o seniory. 

b) Aktivizační výukové metody a jejich využití ve zdravovědných předmětech na středních  
a vyšších odborných školách. 

      Didaktické zpracování tématu.  
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5. Etické problémy a trendy v péči o seniory 
a) Obecné etické problémy zdravotní péče. Specifické etické problémy v péči o seniory. 

Mýty o stáří. Aktuální trendy v péči o seniory. Základní možnosti péče o seniory 
v oblastech zdravotní péče a služeb a sociální péče o seniory. 

b) Využití  mezipředmětových vztahů ve výuce zdravovědných předmětů na středních  
a vyšších odborných školách. 

      Didaktické zpracování tématu.  
 
6. Základní principy veřejného zdravotnictví  
a) Historický vývoj a filozofie veřejného zdravotnictví. Charakteristika a typy 

zdravotnických soustav. Možnosti financování zdravotní péče.  
b) Vyučovací hodina ve zdravovědných předmětech na středních a vyšších odborných 

školách.   
      Didaktické zpracování tématu.  
 
7. Širší aspekty veřejného zdravotnictví  
a) Světová zdravotnická organizace a její role v péči o zdraví. Etické hodnoty v péči  

o zdraví obyvatel. Projekty podporující zdraví – např. Zdraví 21. 
b) Organizační formy výuky zdravovědných předmětů na středních a vyšších odborných 

školách. Exkurze – význam, instituce a zařízení vhodná k exkurzím.  
      Didaktické zpracování tématu.  

 
8. Dýchací soustava, onemocnění dýchacího ústrojí  a domácí péče 
a) Anatomie a fyziologie dýchací soustavy.  

Příčiny, příznaky, možnosti diagnostiky a léčby nemocí dýchací soustavy. Infekce                
dýchacích cest. Průduškové astma. Akutních stavy v otorinolaryngologii se zaměřením na 
dětský a dorostový věk. 
Ošetřování dospělých nemocných s chorobami dýchací soustavy se zaměřením na domácí       
péči.  

b) Didaktické zásady a jejich aplikace ve výuce zdravovědných předmětů na středních  
a vyšších odborných školách.  

     Didaktické zpracování tématu.  
 
9. Trávicí soustava, onemocnění trávícího ústrojí  a domácí péče 
a) Anatomie a fyziologie trávicí soustavy, včetně přeměny látek a energie. 

Příčiny, příznaky, možnosti diagnostiky a léčby nemocí trávící soustavy se zaměřením na 
dětský a dorostový věk. Gastrointestinální infekce. Malabsorpční syndrom. Zácpa. 
Onemocnění jater a slinivky břišní. 
Ošetřování dospělých nemocných s chorobami trávicí soustavy se zaměřením na domácí 
péči.   

b)  Učební úlohy ve výuce zdravovědných předmětů na středních a vyšších odborných 
školách              

       Didaktické zpracování tématu.  
 

10. Žlázy s vnitřní sekrecí, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí a domácí péče 
a) Anatomie a fyziologie žláz s vnitřní sekrecí. 

Obecné principy onemocnění, možné příčiny, příznaky, způsoby diagnostiky a léčby 
nejčastějších onemocnění žláz s vnitřní sekrecí se zaměřením na dětský a dorostový věk.  
Ošetřování dospělých nemocných s chorobami žláz s vnitřní sekrecí se zaměřením na 
domácí péči.   
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b)   Materiální didaktické prostředky a jejich využití  ve výuce zdravovědných předmětů na                
středních a vyšších odborných školách  

       Didaktické zpracování tématu.  
 
11. Krev a soustavy krevních a mízních cév, onemocnění krve a  soustavy krevních  

a mízních cév a domácí péče 
a) Anatomie a fyziologie srdce, krevních a mízních cév, krve a lymfy. 

Příčiny, příznaky a možnosti léčby jednotlivých typů poruch krvetvorby - onemocnění 
červené krevní řady, onemocnění bílé krevní řady a krvácivé stavy se zaměřením na 
dětský  a dorostový věk. 
Ošetřování dospělých nemocných s chorobami krve a cévními chorobami se zaměřením 
na domácí péči.   

b) Výukové metody ve zdravovědných předmětech na středních a vyšších odborných 
školách. Význam instruktáže a nácviku dovedností ve zdravovědných předmětech.  

       Didaktické zpracování tématu.  
 
12. Imunitní systém, onemocnění imunitního systému a domácí péče 
a) Mechanismy vrozené a získané imunity. 
       Obecné principy, rozdělení, příznaky a možnosti léčby jednotlivých typů poruch 

imunitního systému se zaměřením na dětský a dorostový věk.  
       Ošetřování  dospělých nemocných s infekčními chorobami se zaměřením na domácí péči. 
b) Učebnice pro výuku zdravovědných předmětů na středních a vyšších odborných školách – 

aspekty výběru a funkce učebnic, požadavky na moderní učebnice, didaktická analýza 
učebnic.  

       Didaktické zpracování tématu.  
 
13. Nervová soustava, onemocnění nervové soustavy a domácí péče 
a) Anatomie a fyziologie nervové soustavy. 

Příčiny, příznaky a možnosti léčby jednotlivých typů onemocnění nervové soustavy se 
zaměřením na dětský a dorostový věk. 
Ošetřování dospělých nemocných s chorobami nervové soustavy se zaměřením na 
domácí péči.   

b)  Prostorové a materiální podmínky pro výuku zdravovědných předmětů na středních  
a vyšších odborných školách.  

       Didaktické zpracování tématu.  
 
14. Močová soustava, onemocnění močové soustavy a domácí péče 
a) Anatomie a fyziologie ledvin a vývodných cest močových. 
       Příčiny, příznaky a možnosti léčby jednotlivých typů onemocnění močové soustavy se 

zaměřením na dětský a dorostový věk. 
       Ošetřování dospělých nemocných s chorobami ledvin a vývodných cest močových se 

zaměřením na domácí péči.   
b)  Motivace žáků ve výuce zdravovědných předmětů na středních a vyšších odborných                       

školách.  
       Didaktické zpracování tématu.  
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15. Výživa a její specifika u jednotlivých populačních skupin I 
a) Kvalitativní a kvantitativní nároky na výživu těhotné a kojící ženy; výživové potřeby 

novorozence a kojence – kojení, umělé formule, zavádění nemléčných příkrmů; 
zvláštnosti výživy v období batolete a předškolního věku. Vývoj nutričního chování – 
potravinové preference a averze. 

b)  Metody ověřování vědomostí a dovedností ve zdravovědných předmětech na středních  
      a vyšších odborných školách. 
      Didaktické zpracování tématu. 
 
 
16. Výživa a její specifika u jednotlivých populačních skupin II 
a) Kvalitativní a kvantitativní nároky výživy u dětí mladšího a staršího školního věku. 

Systém školního stravování v ČR, spotřební koš. Výživa u dospívajících dívek a chlapců 
s ohledem na životní styl a pohybovou aktivitu. Rizika v oblasti výživy v období puberty 
a adolescence (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání, obezita, 
moderní poruchy – ortorexie, bigorexie a drunkorexie). 

b) Skupinové vyučování ve zdravovědných předmětech – možnosti utváření skupin, výhody 
a nevýhody skupinové práce z pohledu žáka a učitele. Zásady pro práci ve skupinách. 

      Didaktické zpracování tématu. 
 
17. Výživa a její specifika u jednotlivých populačních skupin III 
a) Výživové potřeby dospělé populace s ohledem na pohlaví, profesi a životní styl. Zásady 

zdravé výživy, aktuální problematika zdravého způsobu stravování. Aktuální výživová 
doporučení. Problematika výživy u lidí ve stáří – fyziologické i patologické aspekty 
výživy seniorů. Výživa a reklama. 

b)   Osobnost učitele zdravovědných předmětů, sebereflexe, sebehodnocení učitele.  
      Didaktické zpracování tématu.  
 
18. Výživa a zdraví 
a) Výživa jako prevence vzniku neinfekčních epidemií, tzv. civilizačních chorob (nádorová, 

kardiovaskulární, metabolická aj. onemocnění). Problematika výživy u vybraných 
onemocnění (diabetes mellitus, celiakie, fenylketonurie, onemocnění trávicího traktu, aj.). 
Potravinové alergie. Dietní systém ve zdravotnických zařízeních. Problematika pitného 
režimu a volby vhodného nápoje. 

b)  Příprava učitele na výuku zdravovědných předmětů na středních a vyšších odborných 
školách. 

       Didaktické zpracování tématu.  
 
19. Pedagogická antropologie 
a) Definice pedagogické antropologie. Postavení v systému antropologických věd. 

Pedagogická antropologie v pojetí O. F. Bollnova, K. D. Ušinskijeho a W. Diltheyho. 
Základní pedagogické otázky. 

b)  Pedagogická komunikace ve výuce zdravovědných předmětů na středních a vyšších                    
odborných školách. 

       Didaktické zpracování tématu.  
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20. Integrální antropologie  
a) Definice integrální antropologie. Postavení integrální antropologie v systému 

antropologických věd. Předmět studia. Definice člověka a lidství. Biologické znaky 
člověka. Tři otázky lidstva v západní kultuře. Osobnost, identita, etnicita  
a multikulturalita z integrálního hlediska. 

b) Hodnocení a klasifikace vědomostí a dovedností žáků ve zdravovědných předmětech na  
středních a vyšších odborných školách.  

       Didaktické zpracování tématu. 
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