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OKRUHY KE STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE  

- Z BIOLOGICKO-ZDRAVOVĚDNÝCH DISCIPLIN 

 

1. Rozdělení lidského věku - periodizace lidského života; charakteristika prenatálního období 

- gametogeneze, oplození, vývoj zárodku a plodu během jednotlivých měsíců těhotenství, 

donošený a zralý plod, působení teratogenních faktorů. Perinatální období.  

 

2. Charakteristika postnatálního vývoje jedince v období prvního a druhého dětství - 

novorozenecké, kojenecké, batolivé období, období předškolního věku, školní zralost, 

mladší a starší školní věk. Hlavní fyzické změny, faktory ovlivňující nástup puberty, 

hormonální řízení puberty, sekundární pohlavní znaky. Význam a metody určování 

biologického věku u dětí; faktory ovlivňující růst a vývoj dítěte. 

 

3. Charakteristika období dospělosti a stáří - adolescence (ukotvení biologického vývoje), 

dospělost – jednotlivé fáze, typické somatické a psychické markery. Rizika rozvoje 

neinfekčních epidemií.  Příčiny stárnutí. Involuční somatické a psychické změny. 

Polymorbidita seniorů. Aktivizační metody v období stáří (pohybová a mentální 

aktivizace).  

4. Umírání a smrt – vymezení pojmů (paliativní péče, hospicová péče, péče v závěru života), 

historické aspekty péče v závěru života, důstojnost (její definování, význam, důstojné 

umírání) úzkost ze smrti (typy, filozofická a morální východiska, determinanty, důsledky), 

sociální a spirituální podpora. 

5. Antropologie těla, zdraví a nemoci - tělo a tělesnost prizmatem sociokulturní antropologie 

a etologie člověka. Lidské tělo jako předmět nemedicínského výzkumu. Sociokulturní, 

psychické a spirituální determinanty zdraví a nemoci - odlišné přístupy k vlastnímu zdraví 

a péči o ně, k posuzování etiologie nemocí, k jejich diagnostice, léčbě a ošetřování. Tradiční 

a netradiční, klasické a alternativní medicínské, léčitelské a laické přístupy k péči o člověka 

v nemoci. Využití poznatků z antropologie těla, zdraví a nemoci ve zdravotnické  

i pedagogické praxi.  

6. Zdraví – definice, vývoj definic zdraví, modely zdraví, zdraví v holistickém pojetí. 

Jednotlivé složky zdraví. Determinanty zdraví (vnitřní a vnější faktory) a jejich podíl  

na zdraví. Definice nemoci, příčiny vzniku nemocí, stádia nemocí. Nejčastější příčiny 

nemocí a úmrtí v ČR a ve světě. Sociální důsledky nemoci. Zdraví ve vzdělávacích 

dokumentech v ČR – analýza Rámcových vzdělávacích programů s ohledem  

na implementaci problematiky podpory zdraví a výchovy ke zdraví.  

7. Životní styl – rizikové a protektivní faktory ovlivňující životní styl. Rizikové chování  

a syndrom rizikového chování. Aktivní přístup v péči o zdraví. Význam prevence 

(všeobecné, selektivní a indikované). Prevence v jednotlivých oblastech životního stylu: 

primární, sekundární a terciární. Rizika a následky neadekvátního životního stylu. Nemoci 

vázané na životní styl (neinfekční epidemie). Národní a mezinárodní studie životního stylu 

dětí a dospívajících (např. ESPAD, HBSC aj.)   
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8. Problematika výživy – nutriční specifika a stravovací režim dětí od kojeneckého věku až  

po adolescenci. Výživové potřeby dospělé populace s ohledem na výživová doporučení  

pro obyvatele ČR. Problematika výživy u seniorů. Hydratace organismu a pitný režim. 

Hodnocení stavu výživy pomocí antropometrických a dalších metod. Výživa jako nástroj 

prevence vzniku neinfekčních epidemií. Nemoci vázané na stravovací zvyklosti. Poruchy 

příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie, tzv. moderní poruchy příjmu potravy).  

9. Problematika reprodukčního zdraví a sexuální výchovy – téma ve vzdělávacích 

kurikulárních dokumentech. Role a osobnost pedagoga v této oblasti. Rizikové sexuální 

chování dospívajících – příčiny, projevy, důsledky a možná prevence. Soudobé poznatky  

a jejich využití ve výuce v problematice antikoncepce, pohlavně přenosných chorob a řešení 

neplánované gravidity. Sexuální zneužívání a týrání dětí (syndrom CSA) – prevence, 

příčiny, projevy, důsledky a řešení. Problematika sexuálního chování – sexuální norma  

a její formování v průběhu času; sexuální deviace a delikvence – příklady a legislativa.  

 

10. Problematika závislostí a závislostního chování – definice a znaky závislosti. Teorie 

vzniku závislostí. Rizikové skupiny pro rozvoj závislosti. Rizikové a protektivní faktory 

rodiny. Vymezení sociálního selhání a jeho příklady. Možné rizikové chování vázané  

na látkovou i nelátkovou závislost. Problematika závislosti na návykových látkách  

- legálních a ilegálních (dopad v oblasti bio-psycho-sociální). Přístupy k prevenci a kontrole 

zneužívání návykových látek ve světě. Závislosti na osobě, ideologii, chování, činnosti, 

předmětech atp. – příklady, odborná terminologie, projevy nelátkových závislostí, dopady 

v oblasti bio-psycho-sociální, možná terapie. Vymezení sociální prevence. Prevence  

v rámci MŠMT. Preventivní programy ve školách. Princip Harm Reduction. Prevence 

závislostního chování v resortu neziskových organizací - příklady.  

11. Podpora zdraví – organizace podporující zdraví (WHO – historie a princip zřízení, 

fungování, řízení). Státní správa ochrany veřejného zdraví v ČR: orgány ochrany veřejného 

zdraví, legislativa. Spolupráce jednotlivých resortů (např. MŠMT, MZČR). Programy 

podporující zdraví (např. Zdraví 2020, Zdraví 2030 aj). Škola podporující zdraví - síť škol, 

princip práce, certifikace. Příklady preventivních programů a projektů podporujících zdraví 

na školách. Význam formování a rozvoje zdravotní gramotnosti v rámci formálního 

vzdělávání. 

12. Ochrana veřejného zdraví – systémové opatření v boji proti infekčním a neinfekčním 

nemocem. Ochrana člověka za mimořádných událostí (druhy mimořádných událostí, 

varovné systémy, informační tok, postup evakuace). Problematika první pomoci při náhlé 

poruše zdraví úrazové i neúrazové etiologie. Právní i etický princip odpovědnosti za zdraví 

své i ostatních. 

13. Význam a koncepce fyzické antropologie a antropologie sociokulturní – sekulární 

změny ve vývoji české (světové) populace, metodika zjišťování vybraných tělesných 

dimenzí. Antropologické / antropometrické výzkumy, organizace těchto výzkumů, základní 

antropometrické instrumentárium. Metody hodnocení somatického vývoje jedince, 

interpretace dat a využití získaných výsledků v praxi. Základní pojmy sociální a kulturní 

antropologie. Terénní výzkum. Předmět výzkumů z oblasti sociokulturní antropologie  

- tradiční a moderní pojetí. Multikulturní přístupy v pomáhajících profesích. Využití 

poznatků ze sociokulturní antropologie v pedagogické praxi. Etika antropologických 

výzkumů.   
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14. Koncepce Zdravotnictví založeného na vědeckých důkazech/Evidence-Based 

Healthcare (úvodní informace a objasnění pojmu s definicí, význam EBHC pro praxi, 

Centrum EBHC v ČR, Joanna Briggs Institute a Cochrane Collaboratoin, pyramida 

vědeckých důkazů, databáze v oblasti zdravotnictví, šedá literatura, typy klinických 

/rešeršních otázek, jejich komponenty a formulace, senzitivita versus specificita 

vyhledávání) 

15. Metodologické atributy výzkumu (kritické hodnocení vědeckých důkazů, druhy 

vědeckých důkazů ve zdravotnictví, designy studií primárního výzkumu - kvantitativní i 

kvalitativní, designy studií sekundárního výzkumu). 
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