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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví  dne 17.12.2003,  čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje 
prvním ročníkem 

PROFIL ABSOLVENTA 

 
 
Kmenový obor: 53-41-M Ošetřovatelství 

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

1. Pracovní uplatnění absolventa 
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka 

připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod  odborným 
dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou 
péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, 
neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti 
stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se 
na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté 
ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím 
pacienta. 
Absolvent byl vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a 
návyky,  ale také širší všeobecné vzdělání a  dovednosti důležité pro další vzdělávání a 
uplatnění se na trhu práce.  
Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního 
charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských 
centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, 
jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách 
dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním 
postižením, v zařízeních pro seniory aj.). 
 
2. Výsledky vzdělávání 

2.1 V oblasti výkonu profese si absolvent osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro: 
- poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podle stanoveného 
      ošetřovatelského plánu, 
- získávání a shromažďování informací  potřebných pro sestavení ošetřovatelských diagnóz, 
- práci se zdravotnickou dokumentací,  
- sledování subjektivních i objektivních projevů a fyziologických funkcí pacientů – měření 

tělesné teploty, pulsu, dechu, krevního tlaku (kromě měření CVT) 
- zajišťování správné výživy a dostatečné hydratace pacientů,  
- provádění úpravy lůžka (bez nemocného i s nemocným), sledování čistoty a   úpravy 

prostředí, 
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- poskytování hygienické péče pacientům nebo pomoci při zajišťování hygieny, 
- provádění rehabilitačního ošetřovatelství (ve spolupráci s fyzioterapeutem a  

ergoterapeutem) včetně prevence a ošetřování dekubitů, pro zajišťování prevence 
imobilizačního syndromu, 

- péči o pomůcky a přístroje, dezinfekci a sterilizaci pomůcek a nástrojů, 
- připravu a podávání léků prostřednictvím zažívacího traktu, kůží, dýchacími cestami 

(kromě intrabronchiální aplikace), prostřednictvím injekcí do svalu, pod kůži nebo do 
kůže (s výjimkou novorozenců), 

- odběr biologického materiálu, manipulaci s biologickým materiálem a screeningové 
vyšetření, orientační vyšetření moče, glykémie, stolice, 

- udržování kyslíkové terapie, 
- péči o akutní a chronické rány,  
- péči o vyprazdňování nemocných, aplikace klyzmatu,  
- přípravu pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistenci u těchto výkonů a 

poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech, 
- ošetřování nemocných s katétry, 
- obsluhu jednoduchých lékařských přístrojů; dodržování bezpečných pracovních postupů 

při práci s přístroji, 
- činnosti spojené s příjmem, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta, 
- poskytnutí předlékařské první pomoci (v rozsahu odborné způsobilosti) a spolupráci při 

lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích obecného (veřejného) ohrožení. 
 
Absolvent byl vzděláván tak, aby: 
- si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro poskytování komplexní 

ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí a závislostí na návykových látkách, 
- v odborné komunikaci se vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl 

základní latinské terminologii, 
- měl přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví 

obyvatelstva, znal programy na podporu zdraví obyvatelstva, 
- uplatňoval při poskytování ošetřovatelské péče holistické pojetí člověka, 
- dodržoval standardy ošetřovatelských postupů, požadavky na hygienu, bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních, 
- uměl pomáhat pacientům překonávat problémy spojené s nemocí nebo hospitalizací a 

udržovat kontakt s vnějším prostředím, vést je k dodržování léčebného režimu a k 
odpovědnosti za své zdraví, 

- dovedl vhodným způsobem komunikovat s pacienty, s ohledem na jejich věk, typ 
osobnosti a zdravotní stav, dodržoval pravidla společenského chování, 

- při ošetřování pacienta jednal taktně, ohleduplně a s empatií, dodržoval práva pacientů, 
- při poskytování ošetřovatelské péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí 

jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností, 
- dodržoval  etické zásady ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací, 
- uměl si zorganizovat práci, pracovat individuálně i v týmu, 
- pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce, choval se hospodárně a ekologicky, 
- dodržoval základní pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností 

zdravotnického asistenta, 
- osvojil si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování svého 

zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací (pro prevenci syndromu 
vyhoření),  

- sledoval odborné informace a uměl s nimi efektivně pracovat, 
- byl schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře.  
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2.2 Všeobecné kompetence absolventa 
Absolvent byl vzděláván tak, aby: 
- uměl číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a efektivně zpracovával získané 

informace; rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, grafům, tabulkám, schématům 
atp., 

- vyjadřoval se kultivovaně a v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně, 
- ovládal aktivně alespoň jeden cizí jazyk, byl schopen využívat jej pro řešení standardních 

i typických pracovních řečových situací,  
- měl základní  znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci, 

osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu,  
- dovedl využívat poznatků o historii k porozumění současnosti, 
- uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva, respektoval práva 

ostatních lidí i kulturní odlišnosti příslušníků jiných národností a etnik, nepodléhal 
rasismu, xenofobii a intoleranci,  

- získal všeobecný kulturní rozhled, chápal význam umění pro život, 
- uměl efektivně používat matematické vědomosti a  dovednosti pro řešení reálných situací, 
- osvojil si důležité přírodovědné poznatky, které mu lépe umožní porozumět přírodním 

jevům a procesům, vztahu člověka a přírody i  některým odborným problémům oboru, 
- uměl aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně 

usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti, 
- osvojil si základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního 

hospodářství, uměl je vhodně využívat v osobním, popř. i v pracovním životě, 
- uměl využívat pro osobní i pracovní účely a jako zdroj informací prostředky informační a 

komunikační techniky, 
- byl připraven a ochoten dále se vzdělávat. 
 
3. Možnosti dalšího vzdělávání 
Absolvent/absolventka, který úspěšně vykonal/-a maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat 
na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech, a 
v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky. 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví  dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním 
ročníkem 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
 
Kmenový obor: 53-41-M Ošetřovatelství 

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky (dívky i chlapce) a 
další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a 
podmínky přijímacího řízení. 

Délka a formy studia: 4 roky denní studium, 5 let studium při zaměstnání - večerní  
a dálkové  

1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří 
budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, a to pod odborným  
dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, popř. lékaře. Vzdělávání se proto 
zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích 
profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Žáci 
jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při 
poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty/klienty. Zároveň jsou vzděláváni tak, 
aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život, 
byli schopni se dále vzdělávat a úspěšně se vyrovnávat s problémy. Důležitým aspektem je 
výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemoci. 

Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i 
širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které mu umožní lépe se adaptovat  
na nové podmínky. Odborné vzdělávání poskytuje žákům základní odborné vědomosti 
nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností. Nedílnou součástí 
odborného vzdělávání jsou cvičení a praktická výuka ve zdravotnických a dalších zařízeních 
poskytujících zdravotnickou péči (např. sociálních). 

2. Charakteristika obsahových složek 
Vzdělávání  v oboru zdravotnický asistent zahrnuje všeobecné vzdělávání, odborné 

vzdělávání a tzv. klíčové kompetence. 

2.1  Všeobecné vzdělávání 

Jazykové vzdělávání 
Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků a učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i 
písemně v českém jazyce nebo v cizím jazyce a efektivně pracovat s textem jako zdrojem 
informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) i jako formativním prostředkem. Cílem vzdělávání 
žáků v cizím jazyce je dosáhnout, v návaznosti na předchozí studium jazyka na ZŠ, takové 
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úrovně jazykových znalostí a dovedností, která odpovídá stupni B1 (B2) Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky, a zároveň je připravit i pro aktivní užívání jazyka 
v jednoduchých typických řečových situacích při poskytování ošetřovatelské péče  
pacientům/klientům neovládajícím český jazyk. Jazykové vzdělávání zahrnuje také osvojení 
základů latinského jazyka a základní latinské terminologie.  

Společenskovědní a ekonomické vzdělávání 
Má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo opřené o různé humanitní a 
společenskovědní disciplíny, jako jsou politologie, stát a právo, etika, filozofie, historie, 
mediální výchova, multikulturní vzdělávání a ekonomika. Společenskovědní vzdělávání má 
výrazný formativní charakter, neboť směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové 
orientace žáků. Zároveň plní v mnoha tématech průpravnou funkci směrem k odbornému 
vzdělávání žáků (např. v oblasti práva, etiky a filozofie, multikulturní výchovy a 
multikulturního ošetřovatelství, ekonomiky a řízení zdravotnictví). Učivo je zahrnuto 
v předmětech občanská nauka, dějepis, ekonomika, doplňuje se v některých obecně-
odborných předmětech.  

Matematické vzdělávání 
 Směřuje k tomu, aby žáci dovedli využívat matematických vědomostí a dovedností 
v praktickém životě, při řešení problémů a běžných situací (včetně odborných) vyžadujících 
efektivní způsoby výpočtu nebo znalosti o geometrických útvarech, aby uměli odhadovat 
výsledky, obhajovat  použité matematické postupy, rozuměli statistickým nebo běžným 
finančně-ekonomickým údajům a informacím.  

Přírodovědné vzdělávání 
Zahrnuje vědomosti a dovednosti z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Cílem 
přírodovědného vzdělávání není pouhá znalost faktů nebo pojmů, ale především dovednost 
využívat poznatků přírodních věd v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí 
s přírodovědnou oblastí a se vztahem člověka a přírodního prostředí, dovednost logicky 
uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy, chápat přínos a možnosti 
uplatnění přírodních věd v medicíně a zdravotnictví.   Důraz se klade také na rozvoj 
ekologického myšlení a chování žáků v osobním i pracovním životě v duchu udržitelného 
rozvoje.  
Přírodovědné vzdělávání se významně podílí na vytváření předpokladů žáků pro další 
odborné vzdělávání. 

Estetické vzdělávání 
Přispívá především ke  kultivaci osobnosti žáků v oblasti estetické, etické, emocionální, a 
sociální. Formuje jejich vztah k uměleckým hodnotám a umění jako součásti  životního stylu. 
Realizuje se především prostřednictvím literárního vzdělávání v předmětu český jazyk a 
literatura a v rámci výuky dějepisu. Je žádoucí věnovat mu pozornost i v odborném 
vzdělávání, zejména v předmětech ošetřovatelství a ošetřování nemocných, i formou 
výběrového předmětu.   

Péče o vlastní zdraví a rozvoj tělesné kultury 
Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického i psychického zdraví žáků, na vytváření 
pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností 
žáků. Cílem je vybavit žáky dovednostmi a znalostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, 
učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz se klade na to, 
aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám, aby chápali význam 
pohybových aktivit pro zdraví. Učivo se realizuje jednak v předmětu tělesná výchova, jednak 
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v předmětech odborných (zvl. výchova ke zdraví), dále formou sportovních kurzů a dalších 
sportovních aktivit organizovaných školou.  
 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (IKT) 
Obecným cílem vzdělávání v IKT je podpora počítačové gramotnosti žáků, jejich příprava na 
efektivní využívání prostředků IKT v běžném osobním životě i pro pracovní účely, jako 
zdroje informací a prostředku dalšího vzdělávání. Vzdělávání v IKT se realizuje jednak 
v rámci samostatného vyučovacího předmětu,  jednak důsledným a funkčním využíváním 
práce s počítačem a internetu v celém vzdělávacím procesu. 

2.2  Odborné vzdělávání 
Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, manuálních a intelektových dovedností a návyků 
nezbytných pro jejich pracovní uplatnění. Zahrnuje jednak učivo obecně-odborného a 
propeduetického charakteru,  jednak učivo specificky odborné zaměřené na ošetřovatelský 
proces a péči o jednotlivé kategorie pacientů/ klientů. 
Obecně-odborné učivo vytváří vědomosti a dovednosti  týkající se zdraví a prevence nemoci, 
zdravotní politiky a fungování veřejného zdravotnictví, podpory veřejného zdraví a výchovy 
k péči o zdraví, etiky ošetřovatelské péče a práv pacientů. Seznamuje žáky se stavbou, 
fungováním a změnami lidského organismu, poskytuje jim poznatky z psychologie potřebné 
pro poznání a pochopení osobnosti pacienta/klienta i pro rozvoj vlastní osobnosti. Pozornost 
se věnuje vytváření potřebných profesionálních kompetencí ve vztahu k pacientům/klientům a 
ostatním pracovníkům i kompetencí významných z hlediska  pracovního výkonu.  
Učivo specificky odborné zahrnuje nezbytné teoretické poznatky a praktické dovednosti 
týkající se péče o zdraví a ošetřování pacientů/klientů v primární i klinické péči, včetně 
vybraných otázek péče o osoby z odlišného sociokulturního prostředí (transkulturní 
ošetřovatelství). Žáci si osvojují ošetřovatelské postupy potřebné pro poskytování 
ošetřovatelské péče pacientům/klientům, zejména s vnitřními chorobami, chirurgickými a 
přenosnými chorobami, dětem a seniorům. Součástí odborného vzdělávání je osvojení zásad a 
dovedností předlékařské  první pomoci a ochrany člověka za mimořádných situací.  
Systematicky se věnuje pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování 
hygienických a protiepidemiologických požadavků. Důraz se klade také na uplatňování 
ekologických a ekonomických hledisek v práci zdravotnického pracovníka. 
Odborné vzdělávání má teoreticko-praktický charakter. Praktické vzdělávání se realizuje 
jednak formou cvičení ve škole, jednak formou praktického vyučování na zdravotnických 
pracovištích a formou odborné praxe.  

2.3  Klíčové kompetence 
Jedná se o soubor schopností, znalostí  a s nimi souvisejících postojů a hodnot, které jsou 
obecně přenositelné a uplatnitelné. Umožňují absolventům pružněji reagovat na vývoj v oboru 
a na trhu práce, a tím i na potřebu dále se vzdělávat, a vytvářejí obecnější kvalifikační 
předpoklady pro uplatnění v pracovním i občanském životě. Prolínají celým odborným i 
všeobecným vzděláváním, na jejich vytváření se musí podílet různou mírou všechny 
vyučovací předměty. 
Z hlediska významu pro studijní obor a uplatnění absolventů je žádoucí posilování těchto 
kompetencí: 
- Komunikativních - zejména kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a 

komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata, 
umět naslouchat druhým a vhodně reagovat na partnera, účastnit se aktivně diskusí a 
kultivovaně diskutovat, zpracovávat jednoduché texty a různé pracovní písemnosti, číst 
s porozuměním a efektivně zpracovávat informace získané četbou; 
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- personálních a sociálních (interpersonálních) – usilovat o svůj další rozvoj, odhadovat 
své možnosti a dispozice, stanovovat si přiměřené cíle, reálně plánovat a řídit své učení, 
pracovní činnost a kariérní růst, spolupracovat s ostatními a pracovat v týmu v různých 
pozicích a rolích, přijímat odpovědnost za svou práci; 

- řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy a problémové situace – zejména 
identifikovat problémy, zvažovat a navrhovat řešení, vyhodnocovat výsledky; 

- kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků informačních a 
komunikačních technologií - tzn. zejména volit vhodné zdroje a postupy získávání 
informací, nacházet v textu a vybírat požadované informace, zaznamenávat je, kriticky 
vyhodnocovat, interpretovat získané informace, používat počítač a jeho periferie, 
zvládnout základní práce se soubory, vytvořit strukturovaný textový dokument, pracovat 
na základní úrovní s tabulkovým procesorem a databází, komunikovat elektronickou 
poštou,  získávat informace pomocí internetu; 

- kompetence k matematickým aplikacím - aplikovat základní matematické postupy při 
řešení praktických úkolů pracovního i obecného charakteru, tzn. zejména volit vhodné 
matematické postupy a algoritmy, správně používat měřicí a jiné jednotky, odhadovat 
výsledky a provádět jejich ověření, sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě 
dílčích výsledků, vytvářet různé formy grafického znázornění (grafy, schémata, tabulky 
atp.), rozumět informacím se standardními matematickými pojmy a údaji. 

 
Nedílnou součástí vzdělávání žáků je příprava na aktivní uplatnění se na trhu práce.  Pojetí a 
způsob realizace této přípravy jsou dány metodickým pokynem k zařazení učiva  Úvod do 
světa práce, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 325 ze dne 3. dubna 
2000 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol.“ Vybrané prvky učiva jsou 
zapracovány v učebních dokumentech. 
Zvýšenou a soustavnou pozornost je nutno věnovat vedení žáků k bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a k dodržování pracovněprávních předpisů a etických požadavků na 
pracovníky ve zdravotnictví. 

3. Organizace výuky 
Studium je organizováno jako čtyřleté denní, nebo jako pětileté studium při zaměstnání –
večerní a dálkové. Součástí studia je praktická výuka, kterou žáci vykonávají na 
zdravotnických pracovištích pod odborným vedením učitele, nebo pověřeného pracovníka, 
který je způsobilý k výkonu povolání všeobecné sestry a zároveň k vedení odborné praktické 
výuky žáků středních škol podle platných právních předpisů.  Náplň praktické výuky je dána 
učební osnovou, její organizační zabezpečení je v kompetenci ředitele školy. Kromě toho 
vykonají žáci denního studia ve 3.–4. ročníku souvislou odbornou praxi na vybraných 
pracovištích v celkovém rozsahu 4-6 týdnů. Ve studiu při zaměstnání je praktická výuka 
stanovena s přihlédnutím ke specifice vzdělávání dospělých a jejich dosavadní praxi; je 
vymezena v příslušném učebním plánu. Organizace praktické výuky, rozsah odborné praxe a 
její zařazení do ročníku jsou v kompetenci školy; odborná praxe musí být vykonána v období 
školního vyučování. 
Výuku některých předmětů, popř. tematických celků, může škola organizovat blokově 
v rozsahu přepočtených vyučovacích hodin daných učebním plánem nebo učební osnovou, 
např. výuku komunikace, předlékařské první pomoci, výchovu ke zdraví. Cílem je zvýšit 
intenzitu výuky a tím zkvalitnit její výsledky. 
Maturitní zkouška se organizuje v souladu s platnými předpisy. 

4. Metodické přístupy 
Ve výuce je žádoucí uplatňovat různé aktivizační metody, které napomáhají vytvoření 
požadovaných  klíčových, odborných a dalších dovedností, zvyšují motivaci žáků a pozitivně 
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ovlivňují jejich vztah k učení a konkrétnímu vyučovacímu předmětu (aktuální zejména v  
matematicko-přírodovědných předmětech). Jsou to například metody autodidaktické 
(techniky samostatného učení a práce), problémového vyučování, dialogické metody 
(diskuze, panelová diskuze, brainstorming, brainwritting), metody demonstrační, inscenační  a 
simulační (sociodrama, řešení konfliktů, veřejná prezentace), metody projektového vyučování  
nebo týmové práce.  
Pro realizaci klíčových kompetencí, zejména kompetence řešit samostatně a komplexně 
prakticky orientované problémy a pracovat v týmu (jako člen nebo vedoucí), se doporučuje 
jako vhodná metoda projektové vyučování a žákovské projekty. Kromě toho žákovské 
projekty směřující vně školy pozitivně ovlivňují sociální, komunikativní, osobnostní a 
občanské dovednosti a postoje žáků. Proto se doporučuje zařazovat žákovské projekty 
pravidelně, nejméně jeden v každém ročníku. 
Ve studiu při zaměstnání je třeba respektovat zvláštnosti vzdělávání dospělých. 

5. Strukturace vzdělávacího programu 
Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejich rozsah je vymezen 
v učebních plánech.  Předměty se dělí na dvě skupiny – základní, povinné pro všechny žáky, a 
předměty výběrové a volitelné. Výběrové předměty slouží k prohloubení odborných 
vědomostí žáků, zohledňují profesní zájmy žáků, potřeby a požadavky regionu apod.; škola je 
zařadí buď jako povinné pro všechny žáky, nebo jako volitelné. Volitelné vyučovací 
předměty mají volnou vazbu na obor, jsou určeny zejména  pro podporu rozvoje osobnosti a 
zájmové orientace žáků. Mohou se vztahovat jak k odbornému vzdělávání, tak ke 
všeobecnému vzdělávání. Využití časové dotace určené pro tuto skupinu předmětů a jejich 
struktura jsou plně v kompetenci školy. 
Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou zpracovány rámcově, rozdělení učiva do ročníků a 
počty hodin pro jednotlivé tematické celky, pokud jsou uvedeny, jsou orientační a 
doporučené. Rozvržení učiva do ročníků provede vyučující nebo předmětová komise, 
schvaluje ředitel školy.  
V učebních osnovách jsou kromě učiva vymezeny také očekávané výstupy, a to jednak jako 
cíle, k nimž by měla výuka v daném předmětu směřovat (tj. z pozice učitele), jednak jako 
konkrétní výsledky osvojení učiva, kterých by měl žák na určité úrovni, odpovídající jeho 
schopnostem a učebním předpokladům, dosáhnout a být schopen prokázat. 

6. Další specifické požadavky   

Zdravotní požadavky na uchazeče o studium  
 Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: 
− prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu 

znemožňujícími zátěž páteře a trupu, 
− prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin, 
− prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek 

včetně onemocnění alergických, 
− prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou 

zátěž, 
− prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity, 
− prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických 

syndromů a kolapsovými stavy, 
− prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž 

a manipulaci s břemeny, 
− prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu, 
− závažnými duševními nemocemi a poruchami chování. 
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Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo 

předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující 
praktický lékař. 
 
 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  
 
 Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika 
bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné 
a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době 
výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). 
Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizicích možných ohrožení, 
jimž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o 
opatřeních na ochranu před působením zdrojů rizik. 
 
 Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným 
zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, 
a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno se řídit též nařízením vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
 Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí 
být prokazatelné. 
 
 Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů 
upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 288/2003 Sb.) 
a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy 
na povolání. 
 
Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: 
 
1. Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s organizací práce a pracovními postupy. 
2. Používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají 

bezpečnostním předpisům. 
3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik 

pracovních činností. 
4. Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

. 
 
 
 

  



 

                   MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví 

dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem 

UČEBNÍ PLÁN 

Kmenový obor:         53-41-M Ošetřovatelství 

Studijní obor:         53-41-M/007 Zdravotnický asistent 
 
Denní studium 

Počet týdenních vyučovacích hodin  
v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 
1. 2. 3. 4. 

celkem 

A. Povinné      
a) základní      

Český jazyk a literatura 3 3 2 3 11 
Cizí jazyk 3 3 3 3 12 
Latinský jazyk 2 - - - 2  
Občanská nauka 1 1 1 1 4 
Dějepis 2 1 - - 3 
Matematika 3 2 2 - 7  
Fyzika 2 2 - - 4 
Chemie 2 2 - - 4 
Biologie  2 1 - - 3 
Informační a komunikační 
technologie 

2 2 - - 4 

Tělesná výchova  2 2 2 2 8 
Ekonomika - - - 2 2 
Veřejné zdravotnictví a výchova ke 
zdraví 

- 1,5 - - 1,5 

První pomoc 1 - - - 1 
Psychologie a komunikace - 2 2 1 5 
Klinická propedeutika - 1 - - 1 
Somatologie  4 - - - 4 
Základy epidemiologie a hygieny - 1 - - 1 
Ošetřovatelství 3 6 6 4 19 
Ošetřování nemocných - - 12 14 26 

b) výběrové a volitelné  - 1,5 3 3 7,5 
Počet hodin celkem 32 32 33 33 130 
B. Nepovinné  
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Poznámky: 
1. Zařazení odborných předmětů do ročníků je závazné. Škola může provést úpravy 

hodinových dotací v rozsahu 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. Přitom 
nesmí vypustit žádný vyučovací předmět.  

2. Celkový počet  týdenních vyučovacích hodin v ročníku je maximálně 33. 
3. Struktura a rozsah výběrových nebo volitelných předmětů je v kompetenci ředitele školy, 

který také schvaluje jejich učební osnovy. Učební osnovy, zpracované vyučujícími a 
schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy. Časová 
kapacita stanovená v učebním plánu pro výběrové a volitelné předměty může být využita i 
k posílení předmětů povinného základu.  
Výběrové a volitelné předměty slouží k prohloubení profesní, zájmové nebo následné 
studijní orientace žáků, k zohlednění potřeb a možností regionálního trhu práce, 
k doplnění a rozšíření vybraných  oblastí ošetřovatelské péče atp.. Doporučuje se zařadit 
v rámci těchto předmětů druhý cizí jazyk, a to v minimálním rozsahu 2 vyučovací hodiny 
týdně ve dvou ročnících, tj. 4 týdenní vyučovací hodiny celkem. 

4. Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně 
v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy. 

5. Počty hodin v závorce uvádějí počet hodin cvičení, při kterých se třída zpravidla dělí na 
skupiny. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který 
musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro 
dělení tříd.  

6.  Škola může rozšířit počet hodin tělesné výchovy o jednu hodinu týdně, která se 
nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. 

7. Všeobecně vzdělávací předměty, jejichž učební osnovy nejsou součástí těchto učebních 
dokumentů, se vyučují podle platných učebních osnov pro SOŠ schválených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (platné učební osnovy všeobecně 
vzdělávacích předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz). Ředitel 
školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace. 

8. Vyučovací předměty označené ∗ jsou předměty odborné maturitní zkoušky. 
 
9. Ve večerním a dálkovém studiu může škola provést podle úrovně odborných vědomostí a 

dovedností žáků  úpravy, tj. přesun počtu hodin mezi předměty ošetřovatelství a 
ošetřování nemocných.  

10. Ve večerním a dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov pro denní studium. 
Vyučující rozpracuje tyto učební osnovy tak, aby zohledňovaly specifika vzdělávání 
dospělých, mezipředmětové vztahy a pracovní zkušenosti žáků v oboru. Z učebních osnov 
lze vypustit učivo, které svým charakterem odpovídá (je určeno) vzdělávání dospívajících.  

11. Odborná praxe se ve večerním a dálkovém studiu nekoná. 
 
Příklady výběrových a volitelných předmětů: Druhý cizí jazyk, estetická výchova, odborná 
konverzace v cizím jazyce, sociálně-zdravotní péče o seniory, sociální péče, základy 
administrativy, pracovní terapie, komunitní a domácí ošetřovatelství, péče o osoby se 
zdravotním postižením, péče o duševní zdraví, zdravotní tělesná výchova (jako teoreticko-
praktický odborný předmět), přírodovědný seminář, matematický seminář, společenskovědní 
seminář 
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Rozvržení týdnů ve školním roce 
 

Ročník Činnost 
1. 2. 3. 4. 

Vyučování podle rozpisu učiva 34 34 34 30 
Lyžařský výcvik, sportovně- turistický kurz 1 1 - - 
Odborná praxe ( celkem 4-6 týdnů) - - 4-6 
Maturitní zkouška - - - 2 
Časová rezerva (opakování učiva, výchovně- 
vzdělávací akce, exkurze, projektové týdny 
apod.)  

5 5 0-6 0-5 

Celkem  40 40 40 37 
 

Poznámky: 
1. Škola zařadí podle podmínek 1-2 sportovní kurzy. Sportovní kurzy se organizují 

v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků 
základních a středních škol z 6. 12. 1993, č.j. 24 799/93-50 a metodickým pokynem 
k organizování sportovně-turistických kurzů středních škol z 2. 8. 1994, č.j. 18 338/94-
50. Kurzy mohou být organizovány i v jiném ročníku, než je uvedeno v přehledu. 

2. Odborná praxe v celkovém rozsahu 4-6 týdnů se zařazuje do 3. až 4. ročníku. Její 
rozvržení do ročníků je v kompetenci školy. Odborná praxe se organizuje v období 
školního vyučování. Ve večerním a dálkovém studiu se odborná praxe nekoná. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví  dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním 

ročníkem 

UČEBNÍ PLÁN 

 
 

Kmenový obor: 53-41-M  Ošetřovatelství 

Studijní obor: 53-41-M/007  Zdravotnický asistent 
 
Večerní studium  
 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 
1. 2. 3. 4. 5 celkem

Povinné       
a) základní       

Český jazyk a literatura 2 1 2 1 2 8 
Cizí jazyk 2 2 2 2 2 10 
Latinský jazyk 2 - - - - 2 
Občanská nauka - 1 1 - - 2 
Dějepis 1 - - - - 1 
Matematika 1 2 1 1 - 5 
Fyzika - 1 1 - - 2 
Chemie - 1 1 - - 2 
Biologie 1 - - - - 1 
Informační a komunikační 
technologie 

- - 1 - - 1 

Ekonomika - - - - 1 1 
Veřejné zdravotnictví a 
výchova ke zdraví 

1 - - - - 1 

První pomoc - 1 - - - 1 
Psychologie a komunikace - 1 1 1 - 3 
Klinická propedeutika 1 - - - - 1 
Somatologie 2 - - - - 2 
Základy epidemiologie a 
hygieny 

- 1 - - - 1 

Ošetřovatelství* 3 5 3 2 2 15 
Ošetřování nemocných* - - 3 7 7 17 
       

b) výběrové a volitelné - - - 2 2 4 
Počet hodin celkem 16 16 16 16 16 80 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví  dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním 

ročníkem 

UČEBNÍ PLÁN 

 
Kmenový obor: 53-41-M  Ošetřovatelství 

Studijní obor: 53-41-M/007  Zdravotnický asistent 
 
 
Dálkové studium  
 

Počet hodin konzultací 
v ročníku Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 
1. 2. 3. 4. 5 celkem

Povinné       
a) základní       

Český jazyk a literatura 20 20 20 20 20 100 
Cizí jazyk 30 20 20 20 30 120 
Latinský jazyk 30 - - - - 30 
Občanská nauka - - 10 10 10 30 
Dějepis 10 10 - - - 20 
Matematika 10 10 10 10 10 50 
Fyzika - 20 20 - - 40 
Chemie - 20 20 - - 40 
Biologie 20 - - - - 20 
Informační a komunikační 
technologie 

- - 15 15 - 30 

Ekonomika - - - 20 - 20 
Veřejné zdravotnictví a 
výchova ke zdraví 

15 - - - - 15 

První pomoc - 20 - - - 20 
Psychologie a komunikace - 15 15 10 - 40 
Klinická propedeutika 15 - - - - 15 
Somatologie 40 - - - - 40 
Základy epidemiologie a 
hygieny 

- 15 - - - 15 

Ošetřovatelství* 30 70 30 30 40 200 
Ošetřování nemocných* - - 60 70 70 200 
       

b) výběrové a volitelné - - - 15 40 55 
Počet hodin celkem 220 220 220 220 220 1100 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne  17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

LATINSKÝ JAZYK 

Studijní obor 
53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 

Obecný cíl předmětu 
 

Specifikem předmětu latinský jazyk ve středních zdravotnických školách je to, že je 
sice zařazen mezi všeobecně-vzdělávací předměty, ale zároveň tvoří nezbytnou součást 
odborné výuky poskytující žákům jazykovou průpravu a orientaci v řecko-latinském 
názvosloví, které převládá ve všech lékařských oborech, s nimiž se žáci budou setkávat jak při 
studiu, tak ve svém budoucím povolání. 

Obecným cílem předmětu je, aby žáci získali základy latinského jazyka potřebné pro 
studium odborných předmětů, pro porozumění odbornému textu a odbornou komunikaci 
včetně latinského a řeckého názvosloví. Znalost latinského jazyka nemá spočívat jen 
v osvojení odborné terminologie, ale také v osvojení nejdůležitější slovní zásoby a pochopení 
základní struktury gramatiky.  

Výuka latiny se opírá o obecné jazykové znalosti a dovednosti, které žáci získali 
v mateřském i cizím jazyce, zároveň však přispívá k lepšímu pochopení jazykové struktury 
češtiny i vztahu mezi obsahovou a formální stránkou jazykových projevů. Přispívá ke 
snadnějšímu osvojování dalších cizích jazyků, především románských, také k porozumění 
dějinám evropské kultury. Vzhledem k tomu, že v naší kulturní oblasti má mnoho termínů 
v oblasti politické, hospodářské, publicistické, vědecké (právní, přírodních věd, teologie), ale i 
běžné slovní zásoby základ v latině, umožní výuka tohoto předmětu lépe pochopit jejich 
význam a správně je užívat, a to jak v českém, tak v cizím jazyce.   

Tak předmět přispívá k celkovému rozhledu a obohacení žákovy osobnosti, k rozvoji 
jeho dovednosti zpracovávat a třídit informace a na jejich základě si vytvářet samostatný 
úsudek. 

Výchovně-vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby žák po jejím ukončení: 
- správně užíval pravidla výslovnosti latinských a řeckých slov (psaných latinskou 

abecedou podle klasického nebo zjednodušeného moderního úzu), 
- rozuměl základním odborným termínům používaným v medicíně, zvl. z anatomie, 

fyziologie, klinických oborů a ošetřovatelství, a správně a přesně je užíval v odborné 
komunikaci, 

- rozuměl gramatické struktuře latinského textu, 
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- ovládal slovní zásobu základní všeobecnou a odbornou - v základních řecko-latinských 
termínech a ve vzájemných odborných vazbách,  

- uměl číst s porozuměním jednoduchý latinský text, 
- osvojení jazyka chápal nejen v současném, ale i v historickém a kulturním kontextu,  
- uměl pracovat se slovníky, rejstříky v odborné literatuře a jinými jazykovými příručkami, 
- kultivoval mateřský jazyk a dovedl využívat znalostí získaných ve výuce latiny ke studiu 

češtiny a cizích jazyků i v běžné jazykové komunikaci a k dalšímu vzdělávání. 

 
Z hlediska klíčových kompetencí rozvíjí výuka latinského jazyka především tyto: 
- racionálně se učit cizí jazyk, plánovat a řídit své učení, 
- pracovat efektivně s různými zdroji informací (slovníky, odbornými nebo jazykovými 

příručkami, aj.), 
- získávat, písemně zaznamenávat a zpracovávat informace a myšlenky z textu; 
- zjišťovat a hodnotit svůj pokrok v učení, 
- získat návyk soustavně pracovat, logicky uvažovat, pěstovat přesné vyjadřování a 

objektivně posuzovat své výkony, 
- umět přijímat oprávněnou kritiku svých nedostatků jako stimul pro své další 

zdokonalování a osobní růst. 
 
Pojetí výuky 
 

Při výuce střídá učitel nejrůznější postupy, formy a metody práce tak, aby podnítil 
aktivitu žáků. Využívá vhodné pomůcky (učebnici, slovníky, odborné texty, přehledy) jak pro 
práci žáků pod jeho vedením, tak pro práci samostatnou. Soustřeďuje se na slovní zásobu,  
tvoření slov, příslušné gramatické jevy a procvičování za účelem zapamatování. Odborné 
texty slouží k rozšiřování slovní zásoby ve spojení s gramatickými jevy a obsahem. Podle 
potřeby ukládá učitel žákům domácí úkoly. 

Učitel latinského jazyka využívá znalostí žáků z dějepisu, českého jazyka a literatury a 
v oblasti odborné spolupracuje s vyučujícími všech odborných předmětů. 

K ověřování znalostí a míry pochopení probraného učiva využívá metodu frontálního 
nebo individuálního zkoušení. V každém pololetí je také zadána písemná práce zahrnující celý 
rozsah probraného učiva, která umožňuje kontrolu osvojení potřebných znalostí lexika a 
gramatiky, a dovednosti žáků aplikovat je při práci s jednoduchými texty. 

2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
  
Učivo Výsledky vzdělávání 
1. Řečové dovednosti 

− Receptivní:  
    Poslech s porozuměním 
    Čtení s porozuměním 
  
 
 
 
− Produktivní: 

Mluvení 
Psaní 

Žák: 

− rozumí odborným termínům z lékařství na 
základě poslechu; 

− umí správně přečíst text; 

− rozumí odbornému textu a zdravotnické 
dokumentaci v písemné i ústní podobě 
(diagnóza, anamnéza, prognóza, 
receptura);  

− dovede vyhledat hlavní myšlenky v textu 
a orientuje se v textu tak, že rozezná 
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(Odborné texty; zdravotnická dokumentace; 
memorabilia) 

hlavní a doplňující informace; 

− dovede jazykově analyzovat text a jeho 
stavbu; 

− dokáže sestavit osnovu na základě 
přečteného textu; 

− dovede správně užívat, písemně i ústně, 
odborné termíny a ustálené vazby užívané 
v odborné komunikaci zdravotnické 
praxe; 

− dovede přeložit jednoduchý text z latiny 
do češtiny a naopak;  

2. Jazykové prostředky 

Výslovnost 
− abeceda; rozdělení hlásek; výslovnost 

hlásek a jejich skupin 
− délka slabik a přízvuk 
Slovní zásoba 
− slova všeobecného významu; odborná 

terminologie; tvoření slov (odvozováním a 
skládáním z komponent latinských i 
řeckých) 

− principy tvoření složených slov 
− základy řeckých slov 
− sufixy (přípony) latinské a řecké 
− slova latinského a řeckého původu v 

češtině  
Gramatika 
− morfologie 
− druhy slov; flexe 
− substantiva: I. – V. deklinace, 

předložkové pády, výskyt původních 
pádových koncovek u substantiv řeckého 
původu 

− adjektiva: I., II. a  III. deklinace 
 genitiv přívlastkový, 
 pořadí přívlastků v latině, 
 stupňování pravidelné, nepravidelné,   
neúplné, zájmenná adjektiva 

− numeralia 
číslovky základní, řadové latinské a řecké;   
počítaný předmět po číslovkách; řecké  
číslovky ve slovech složených; číselná   
příslovce  

− verba: slovesná flexe – systém 
prézentních sloves I.-IV. konjugace  
verbum esse, participium presenta activa 

− prepositiones: předložkové pády  

− užívá slova (latinská i řecká) se správnou 
výslovností a správným přízvukem; 

− osvojí si 500 – 700 slov převážně 
odborného lékařského charakteru 
produktivně i receptivně; 

− ovládá slovní zásobu vycházející 
z odborných předmětů a z ošetřovatelství 
– dovede ji používat v logicky přesném 
významu; 

− dokáže odvodit význam slov podle znaků 
odvozování a skládání; 

− produktivně používá základní číslovky 1-
20, 100, 1000, řadové 1-10, receptivně 
ostatní; 

− umí spojovat odborné vazby ve správných  
pádech;  

− uplatňuje znalost mluvnického systému 
k orientaci v textu a k pochopení 
gramatické struktury textu při čtení s 
porozuměním;  

− dokáže správně pojmenovat a zapsat 
zdravotnické termíny; 

− umí zacházet se slovy latinského a 
řeckého původu v češtině. 

 19



 20

− adverbia: tvoření adverbií a jejich 
stupňování  (pravidelné, 
nepravidelné,neúplné) 

− conjugationes (Spojky) 
− syntax    
− jednoduchá věta oznamovací, 

rozkazovací;    slovosled  
Pravopis 
− psaní hlásek a hláskových skupin; 

latinský a   český pravopis 
3. Tematické okruhy 
anatomie, fyziologie, patologie; 
ošetřovatelství; klinické obory 
 
 

− užívá znalostí odborné terminologie 
k odborné komunikaci;  

− užívá svých znalostí z odborných 
předmětů k pochopení odborných sdělení; 

4. Přínos antiky k porozumění kulturním 
dějinám Evropy 

− vliv antického dědictví na naši kulturu 
− dějiny jazyka a vznik řecko-latinské 

terminologie v lékařství; kontinuita 
antických zdrojů; přínos studia latiny do 
současnosti  

− latina ve vztahu k češtině 
 

− uplatňuje svůj vhled do systému jazyka 
v porozumění jazykovým projevům 
ústním i písemným;  

− dovede v českém jazykovém textu 
poukázat na vlivy latiny; 

− vysvětlí, proč se v medicíně používá řecká 
a latinská terminologie; 

− využívá znalosti základů kultury 
k hlubšímu poznání světa a dokáže si 
vytvářet souvislosti navazováním na 
znalosti z ostatních předmětů. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví  dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním 
ročníkem 

 

Učební osnova předmětu 

OBČANSKÁ NAUKA 
 

Studijní obor 

53-41-M /007 Zdravotnický asistent 

 
1   Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecný cíl předmětu 
Vyučovací předmět občanská nauka směřuje především k pozitivnímu ovlivnění hodnotové 
orientace žáků tak, aby byli ve svém životě slušnými lidmi a informovanými aktivními 
občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě a odpovědně vůči sobě i občanské 
komunitě. Občanská nauka také učí žáky kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co 
nejvíce rozumět světu, v němž žijí. 
 
Výuka předmětu navazuje na znalosti a dovednosti žáků, které získali v základním 
vzdělávání, někdy je upevňuje, ale především prohlubuje a doplňuje na vyšší středoškolské 
úrovni. Zároveň výuka občanské nauky úzce navazuje na výuku dějepisu, která umožňuje 
žákům hlouběji porozumět soudobému světu, protože jim zprostředkovává poznávání 
historických kořenů jeho současných problémů.  
Významnou složkou předmětu je mediální výchova. 
 
Studijní obor Zdravotnický asistent má zvláštní nároky na interkulturní kompetence svých 
absolventů, proto i občanská nauka, kromě jiných vyučovacích předmětů, tyto kompetence 
cíleně buduje ve všech tematických okruzích svého učiva. V některý tematických okruzích je 
učivo patřící přímo do multikulturního ošetřovatelství zřetelně vyznačeno, a proto již nemusí 
být v tomto pojetí zařazeno do odborných vyučovacích předmětů.  
 
Charakteristika obsahu učiva 
Učivo předmětu obsahuje tyto tematické okruhy: 

 Člověk v lidském společenství  
 Člověk jako občan v demokratickém státě 
 Člověk a právo  
 Česká republika, Evropa a mezinárodní společenství  
 Filozofické a etické otázky v životě člověka  

 
Výchovně-vzdělávací cíle: 
Výuka občanské nauky vytváří nebo rozvíjí tyto klíčové kompetence žáků: 
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- pracovat s učebnicemi, příručkami a další literaturou, orientovat se ve službách 
knihoven, pracovat s Internetem, 

- získávat informace z různých zdrojů – verbálních a ikonických (obrazových) nebo 
kombinovaných (film) textů – a kriticky je hodnotit v mezích svých schopností a 
vzdělanostní úrovně, 

- komunikovat se sociálními partnery, úřady, institucemi případně médii na náležité 
formální úrovni a obsahové jasnosti a cílevědomosti, a to v ústním i písemném styku, 

- formulovat v ústní nebo písemné podobě vlastní, náležitě argumenty podložený názor na 
sociální, politickou nebo etickou otázku, 

- diskutovat o obecně lidské, politické, právní, hospodářské, sociální, praktické filozofické 
a etické problematice (rozumí se pouze na úrovni svých vzdělanostních a poznatkových 
možností), v diskusi přijímat nebo vyvracet názory partnerů na základě ověřených faktů 
a z nich plynoucích argumentů s tím, že ve složitějších a nejednoznačných problémech 
nedojdeme v diskusi k jednomu jedinému nejlepšímu řešení nebo názoru (každé řešení 
nebo názor může mít svá pozitiva i negativa). 

 
Očekávané afektivní vzdělávací cíle (city, postoje, preference, hodnoty) žáků: 
Výuka směřuje k tomu, aby žáci 
- jednali s jinými lidmi slušně a odpovědně ve smyslu společensky uznávaného úzu 

etikety, žili čestně, 
- cítili potřebu aktivně se zapojit do občanského života a přijímat odpovědnost za svá 

rozhodnutí a jednání, 
- vážili si demokracie a usilovali o její zachování a zdokonalování, 
- preferovali demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má 

demokracie své stinné stránky (kriminalita, korupce, extremismus…), jednali v souladu 
s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovali lidská práva, chápali meze lidské 
svobody a tolerance, jednali solidárně a odpovědně, 

- nositele jiných názorů (z hlediska humanity a demokracie přijatelných), než mají sami, 
nepovažovali za nepřítele, nýbrž partnera do diskuse, 

- kriticky posuzovali skutečnost kolem sebe, byli ochotni o ní přemýšlet, tvořit si vlastní 
úsudek a odmítali nechat se manipulovat, 

- uznávali, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej, 
- jednali tak, aby chránili své zdraví, a uvědomovali si rizika, kterým je vystaveno, 
- na základě vlastní uvědomělé národní identity ctili identitu jiných lidí a považovali je za 

stejně hodnotné, jako jsou oni sami – oprostili se tedy ve vztahu k jiným lidem od 
předsudků a předsudečného jednání, xenofobie, intolerance, rasismu, nacionální, etnické, 
náboženské a jiné nesnášenlivosti (multikulturní výchova), 

- vnímali lidi z jiných kultur pozitivně a chovali se k nim s porozuměním, jednali s nimi 
tak, aby jim usnadňovali překonávat kulturní bariéry nebo kulturní šok, 

- soucítili s přírodou, chránili a cílevědomě zlepšovali ve svém okolí životní prostředí, 
jednali ekologicky (environmentální výchova), 

- vážili si hodnot lidské práce, neničili majetek, snažili se zanechat po sobě ve své rodině i 
širší komunitě něco pozitivního, 

- chtěli si klást v životě praktického otázky filozofického a etického charakteru (např. Co 
je dobré – co je špatné? Je moje počínání morální? Mám v tomto případě pravdu? Kde 
jsou meze mé svobody? Co je smyslem lidského života? …)  a hledat na ně odpovědi 
v diskusi se sebou samými, s jinými lidmi i s uznávanými představiteli filozofického 
myšlení. 
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Očekávané kognitivní (poznatkové) vzdělávací cíle jsou uvedeny níže u tematických 
okruhů, k nimž se vztahují. 
 
Postupy a charakteristika výuky 
Výuka občanské nauky má být pro žáky zajímavá a stimulující. Proto je má učit řešit otázky 
praktického osobního, občanského a profesního života. Má je aktivizovat a vybavit pro život 
v demokratické společnosti.  
K demokratickému občanství vychovává nejen učivo, ale i demokratické klima školy a třídy, 
proto by je měla výuka předmětu cíleně posilovat, stejně tak jako mimotřídní a mimoškolní 
činnosti žáků navazující na občanskou nauku a doplňující její výuku.  
Metody a formy práce jsou plně v kompetenci učitele, vyplývají z jeho vlastního pojetí výuky, 
z různých vzdělávacích potřeb a schopností jeho žáků, z jejich věku a životních zkušeností, ze 
specifické situace v regionu školy a z aktuálních výchovných úkolů, které by měla škola plnit. 
Doporučuje se co nejčastější použití různých aktivizujících vyučovacích metod a vhodného 
projektového vyučování ve spolupráci s jinými všeobecně vzdělávacími předměty a případně i 
s odbornou složkou vzdělávání. 
Učivo se po dohodě v předmětové komisi, existuje-li tato komise ve škole, rozdělí do 
jednotlivých ročníků a vytvoří se jeho časový plán s případným zapracováním projektové 
metody nebo jiných časově a organizačně náročnějších forem (exkurzní vyučování…) a 
metod práce. Doporučuje se řazení tematických okruhů v tom sledu, jak jsou uvedeny 
v následující tabulce, ale 4. tematický okruh lze učit i jako 3., hned za okruhem 2. 
 
Doporučená hodinová dotace jednotlivých tematických okruhů:   
 

Tematický okruh Doporučený počet vyučovacích hodin při 
hodinové dotaci 4 hodiny v učebním plánu 

1. Člověk v lidském společenství přibližně 40 
2. Člověk jako občan v demokratickém státě přibližně 33 
3. Člověk a právo přibližně 16 
4. ČR, Evropa a mezinárodní společenství přibližně 10 
5. Filozofické a etické otázky v životě člověka nejméně 33 
 
 
2   Rozpis učiva a výsledků vzdělávání  
 
2.1 ČLOVĚK  V  LIDSKÉM  SPOLEČENSTVÍ 
 
Učivo Výsledky vzdělávání v kognitivní oblasti 
 
- Úvod do výuky předmětu: smysl a 

význam výchovy k občanství – rozvoj 
občanských kompetencí. Učení a volný 
čas. Vzdělávání pro život a celoživotní 
vzdělávání.Pravidla slušného chování. 

- Příroda, kultura, společnost 
- Kultura hmotná a duchovní. Význam 

vědy a umění 
- Sociální struktura společnosti 
- Mládež jako zvláštní společenská 

skupina 

Žák: 
- objasní, proč jsou občanské kompetence 

pro život důležité; 
- dovede si zorganizovat svůj čas přípravy 

na výuku a aktivity ve volném čase; 
- dovede se efektivně učit, získávat 

informace z verbálních i ikonických 
zdrojů včetně nových médií (tento 
výsledek vzdělávání si žáci osvojují 
postupně – během celého vzdělávacího 
cyklu); 

- dovede aplikovat pravidla slušného 
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- Sociálně patologické jevy 
- Důležité sociální útvary, rodina a její 

význam, komunita, sousedství, dav, 
publikum, populace, veřejnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Učivo k multikulturnímu ošetřovatelství: 
- Civilizace a civilizační sféry současného 

světa 
- Problémy etnických a národnostních 

vztahů 
- Migranti, azylanti, emigranti 
- Víra a ateismus, náboženství a církve. 
- Náboženské sekty, nová náboženská 

hnutí 
- Národnosti a kultury na území ČR 
- Etnické klima v české společnosti 

Specifika cizinců, která je třeba v péči 
o ně respektovat 

- Způsoby, jak zvládnout péči o pacienty 
z jiných etnik a kultur 

- Integrační politika v ČR 
 

chování; 
- vysvětlí vztah přírody, člověka a 

kultury; 
- charakterizuje hmotnou a duchovní 

kulturu; objasní význam umění a vědy; 
- popíše sociální skladbu současné české 

společnosti, postavení jednotlivých 
sociálních skupin a vysvětlí jejich 
charakteristické znaky; 

- objasní příčiny nerovnosti a chudoby; 
- uvede argumenty pro rovnost mužů a 

žen, posoudí postavení žen v dnešní 
české společnosti; 

- popíše nejčastější sociálně patologické 
jevy a objasní jejich důsledky pro jejich 
nositele i pro společnost; 

- vysvětlí význam rodiny a jejího dobrého 
fungování; 

- charakterizuje specifika chování lidí 
v davu; 

- dovede aplikovat zásady chování 
v situacích ohrožení; 

- objasní význam sousedské solidarity  a 
podpory širší komunity potřebnému 
člověku. 

 
- charakterizuje civilizační okruhy 

v dnešním světě; 
- dovede v diskusi správně používat 

pojmy, jako jsou etnikum, etnická 
příslušnost, národ, národnost, 
národnostní menšina, kultura, kulturní 
vzor, asimilace, předsudek a stereotyp, 
diskriminace, separatismus, rasismus; 

- charakterizuje hlavní menšiny v české 
společnosti; popíše etnické klima u nás;  

- vysvětlí příčiny migrace v současnosti; 
- charakterizuje jednotlivé etnické a 

náboženské minority na území ČR; 
- uvede doporučené přístupy v péči  

o pacienty/klienty z jiných etnik a kultur.
 
 
2.2 ČLOVĚK  JAKO  OBČAN  V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ 

 
Učivo Výsledky vzdělávání v kognitivní oblasti 
 
- Občan a občanství 
- Státy. Český stát, ústava a politický 

systém ČR 

Žák: 
- vysvětlí,co znamená být občanem ČR a 

jaká z toho vyplývají práva a povinnosti;
- objasní funkci a formy moderních států; 
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- Struktura veřejné správy 
- Obecní a krajská samospráva 
- Základní hodnoty a principy demokracie 
- Lidská práva – jejich obhajování i 

možné zneužívání (na konkrétních 
příkladech ze současnosti). Práva dětí. 

- Politické ideologie. Politika, politické 
strany, volební systémy a volby. 
Politický radikalismus, terorismus a 
extremismus. Česká extremistická scéna 
a její symbolika 

- Svobodný přístup k informacím. Média 
(hlavně televize, rozhlas, tisk, Internet). 
Funkce a účinky médií. Zpravodajství. 
Reklama – ovlivňování. Časopisy  

- Kritický odstup a zároveň využívání 
médií jako zdroje informací, kvalitní 
zábavy a naplnění volného času  

- charakterizuje ústavu a politický systém 
ČR; 

- popíše strukturu veřejné správy a obecní 
a krajskou samosprávu, objasní funkci 
vybraných orgánů veřejné správy 
(obecní/městský úřad, krajský úřad, 
pracovní úřad, finanční úřad); 

- charakterizuje moderní demokracii na 
základě jejích základních principů a 
hodnot; 

- dovede rozlišit demokratické principy 
vlády od nedemokratických; 

- vysvětlí, co je politika, proč existují 
politické strany; uvede nejvýznamnější 
politické strany v současné ČR a 
základní rysy jejich politiky; 

- na příkladech vysvětlí, co se rozumí 
politickým radikalismem, neofašismem, 
neonacismem, rasismem a terorismem; 

- zdůvodní, proč by lidé neměli používat 
extrémistickou symboliku; 

- vysvětlí funkci masových médií; 
- v analýze mediální produkce projevuje 

mediální gramotnost: je schopen 
posoudit věrohodnost určitého 
mediálního sdělení a vyhodnotit jeho 
komunikační záměr; orientuje se 
v mediální nabídce a je schopen volit si 
odpovídající média jako prostředek pro 
uspokojení svých různých potřeb a pro 
naplňování volného času.  

 
 
2.3 ČLOVĚK  A  PRÁVO 

 
Učivo Výsledky vzdělávání v kognitivní oblasti 
 
- Právo a spravedlnost. Právní stát. 
- Právní řád. Právní ochrana občanů; 

právní vztahy 
- Soustava soudů v ČR 
- Vlastnické právo, smlouvy, odpovědnost 

za škodu. Ochrana osobních údajů. 
Ochrana spotřebitele 

- Rodinné právo. 
- Správní řízení. 
- Trestní právo: trestní odpovědnost, tresty 

a ochranná opatření; orgány činné 
v trestním řízení; specifika trestné 
činnosti a trestání mladistvých 

Žák: 
- vysvětlí pojem právo, právní stát a uvede 

příklady právní ochrany a právních 
vztahů; 

- popíše soustavu soudů v ČR a činnost 
policie, advokacie a notářství; 

- objasní rozdíl mezi právnickou a 
fyzickou osobou, způsobilost k právním 
úkonům, trestní odpovědnost; 

- vysvětlí, jaké závazky vyplývají ze 
základních smluv běžných v praktickém 
životě; 

- dovede chránit své osobní údaje i údaje 
o pacientech/klientech; 
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- Notáři advokáti, soudcové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učivo k multikulturnímu ošetřovatelství: 
- Postavení cizinců v systému zdravotní 

péče na území ČR (podle statutu, délky a 
účelu pobytu) 

- Platné právní normy o poskytování 
zdravotní péče cizincům na území ČR 

- Mezinárodní právní úprava péče o zdraví 
(poskytování zdravotní péče 
příslušníkům cizích států) 

- Právní úprava poskytování zdravotní 
péče s ohledem na plánovaný vstup do 
EU 

- dovede hájit své spotřebitelské zájmy, 
např. podáním reklamace; 

- zná práva a povinnosti mezi dětmi a 
rodiči, mezi manželi; ví, kde má o této 
problematice hledat informace nebo 
pomoc ve svých problémech; 

- na konkrétních příkladech dovede 
rozlišit trestný čin a přestupek; 

- dovede diskutovat o trestní činnosti a 
odpovědnosti mladistvých; 

- ví, jak se má zachovat, stane-li se obětí 
kriminality (šikany, vydírání, lichvy, 
únosu...); zná základní postupy osobní 
ochrany před kriminalitou a násilím i 
jejich zákonem stanovené meze; 

 
- dovede vymezit postavení různých 

skupin cizinců v našem systému 
zdravotní péče; 

- uvede hlavní zásady poskytování péče 
cizincům v ČR.  

 

 
 
2.4 ČESKÁ  REPUBLIKA,  EVROPA  A  MEZINÁRODNÍ  SPOLEČENSTVÍ 

 
Učivo Výsledky vzdělávání v kognitivní oblasti 
 
- Soudobý svět: velmoci, vyspělé státy, 

rozvojové země a jejich problémy 
- Evropa a evropská integrace 
- Bezpečnost ČR, Armáda ČR, 

bezpečnostní politika státu, NATO. 
- OSN a její úloha 
- Globální problémy soudobého světa 

(populační exploze, nedostatek pitné 
vody, vyčerpání přírodních zdrojů, 
znečištění a degradace životního 
prostředí, nemoci, bezpečnost lidí – 
terorismus, kriminalita, násilí, jaderné, 
přírodní a ekologické katastrofy, války, 
nekontrolovaný rozvoj techniky a 
technologií, morální slepota jako 
neschopnost rozeznat dobré od zlého 

Žák: 
- charakterizuje soudobý svět co do jeho 

rozdělení na velmoci, vyspělé státy a 
rozvojové země; vysvětlí, jaké mají tyto 
kategorie států problémy a v čem 
spočívá jejich mezinárodní prestiž; 

- objasní postavení ČR v Evropě a ve 
světě včetně zapojení do bezpečnostních 
struktur; 

- popíše cíle a struktury OSN, EU, 
NATO; 

- vysvětlí, co se rozumí státní suverenitou 
a jak se projevuje státní suverenita ČR; 

- uvede klady a zápory začlenění ČR do 
EU (jak se jeví v současné době); 

- popíše globální problémy světa; 
- vysvětlí, co se rozumí strategií 
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- Strategie udržitelného rozvoje 
- Globalizace a její důsledky 

 

udržitelného rozvoje; 
- uvede příklady globalizace a názory na 

její důsledky.  
 
 
2.5 FILOZOFICKÉ  A  ETICKÉ  OTÁZKY  V ŽIVOTĚ  ČLOVĚKA 

 
Učivo Výsledky vzdělávání v kognitivní oblasti 
 
- Lidské myšlení v předfilozofickém 

období, mýtus 
- Vznik filozofie a základní filozofické 

problémy 
- Hlavní filozofické disciplíny 
- Proměny filozofického myšlení 

v dějinách 
- Význam filozofie v životě člověka; 

smysl filozofie pro řešení životních 
situací 

- Etika a její předmět, základní pojmy 
etiky  

- Mravní hodnoty a normy, mravní 
rozhodování a odpovědnost 

- Lidské jednání, vina, odplata, svědomí, 
spravedlnost 

- Svobodná vůle a lidská činnost 
- Základní mravní povinnosti člověka 
- Život jako základní hodnota 

 

Žák: 
- dovede v diskusi používat vybraný 

pojmový filozofický aparát (tj. ten, který 
byl součástí učiva); 

- vysvětlí, co je filozofie a proč je 
přemýšlení o filozofických otázkách 
užitečné; 

- dovede pracovat s jemu obsahově a 
formálně přiměřeným filozofickým 
textem; 

- dovede diskutovat o praktických 
filozofických otázkách; 

- dovede vysvětlit, proč jsou lidé za své 
názory, postoje a jednání odpovědni 
jiným lidem; 

- srovná názory dvou (nebo více) filozofů 
na stejný problém nebo filozofickou 
otázku; 

- vytvoří esej o některém zdravotnickém a 
zároveň etickém problému současnosti 
(např.eutanazie, umělé přerušení 
těhotenství, klonování lidí a j.).  

 



 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

MATEMATIKA 
pro střední zdravotnické školy 

 
 

 
1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecný cíl předmětu 
Matematické vzdělávání se významně podílí na rozvoji intelektových schopností žáků 
(abstraktního  myšlení, vytváření úsudků a řešení problémů, prostorovou představivost). 
Cílem předmětu matematika je naučit žáky využívat získané vědomosti a dovednosti při 
řešení praktických problémů ve zdravotnické praxi i  běžném životě. 
Výuka matematiky navazuje na poznatky získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí. 
Pokud to obsah učiva umožňuje, doporučuje se řešit úlohy se vztahem  k přírodovědné a 
zdravotnické problematice. 
Charakteristika obsahu učiva 
Pro zdravotnické obory je důležitá výuka statistiky, zejména dovednost správné interpretace 
statistických dat. Do učební osnovy matematiky také aktuálně zařazujeme základy finanční 
matematiky, neboť poznatky z této oblasti potřebuje pro svou práci i vlastní rozhodování stále 
více lidí.     
Významnou úlohu v matematickém vzdělávání má rozvíjení geometrické představivosti 
v učivu planimetrie a stereometrie.  
 
Výchovně-vzdělávací cíle: 
Vyučování směřuje k tomu, aby žák uměl: 
- provádět operace s čísly a volit efektivní způsoby výpočtů, 
- upravovat výrazy s proměnnými, řešit rovnice a nerovnice (i jejich soustavy), užívat  

funkce, 
- analyzovat a interpretovat statistické údaje, 
- analyzovat text úloh, postihnout v nich matematický problém a hledat nejjednodušší cestu 

k jeho vyřešení, odhadnout a zdůvodnit výsledky, 
- uplatnit získané vědomosti, dovednosti a metody řešení konkrétních problémů v 

praktickém  životě, 
- pracovat přesně, důsledně, odpovědně a vytrvale, 
- chápat matematiku jako součást kultury moderního člověka. 

 
Z hlediska klíčových kompetencí  se klade důraz zejména na: 
- numerické aplikace;  
- řešení problémů a posuzování výsledků řešení;  
- využívání informací  kvantitativního charakteru; 
- modelování (zejména graficky) reálné situace.  
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Postupy a charakteristiky výuky 
Výuka matematiky má být pro žáky zajímavá, vzbuzovat v nich  touhu po poznávání a 
sebedůvěru ve vlastní schopnosti, rozvíjet jejich myšlení, dovednosti a návyky vedoucí 
k řešení problémů v situacích s kvantifikujícími nebo geometrickými údaji.  
Učební osnova je zpracována pro výuku matematiky v souhrnné dotaci 7 - 9 hodin za 
studium. 
Obsah učiva je vymezen tematickými celky a osnovnými hesly, jejichž posloupnost, 
obsahové a časové řazení je v  kompetenci školy. Tematický celek č. 12 a osnovná hesla 
uvedená kurzívou slouží k rozšíření učiva zejména pro vyšší hodinové dotaci předmětu. 
V 1. až 3. ročníku se píše v každém čtvrtletí jedna písemná práce, jejíž vypracování trvá 
jednu vyučovací hodinu. Je-li matematika zařazena i do 4. ročníku, lze psát ve druhém 
pololetí pouze jednu. 
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2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

Učivo Výsledky vzdělávání 
1. Číselné množiny 
− číselné obory 
− intervaly jako číselné množiny 
− zaokrouhlování, aproximace čísla 
− procentový a úrokový počet 
 

Žák: 
− provádí početní operace s přirozenými i celými 

čísly; 
− používá různé zápisy racionálního čísla; 
− provádí početní operace se zlomky a 

desetinnými čísl; 
− provádí početní operace v množině reálných 

čísel, umí určit a užít absolutní hodnotu; 
− zapíše a znázorní interval, provádí operace 

sjednocení a průnik intervalů; 
− určí absolutní a relativní chybu, správně 

zaokrouhluje čísla; 
− používá efektivně kalkulátor při numerických 

výpočtech; 
Aplikace: 
řeší praktické úlohy s užitím trojčlenky a 
procentového počtu, např.úlohy na výpočet 
koncentrace roztoků, úlohy na výpočet úroků apod.,  
užívá pojem promile 

2. Algebraické výrazy 
− mnohočleny 
− lomené výrazy 

 

− provádí operace s mnohočleny, určí druhou a třetí 
mocninu dvojčlenu, rozkládá mnohočlen ne 
součin užitím vzorců a vytýkáním; 

− provádí operace s lomenými výrazy a určí  jejich 
definiční obor; 

3. Mocniny a odmocniny 
− mocniny s celočíselným mocnitelem, 

zápis čísla ve tvaru a.10k, kde a∈<1; 
10), k∈Z 

− věty pro počítání s mocninami 
− n-tá odmocnina, věty pro počítání 

s odmocninami 
− mocniny s racionálním mocnitelem 

− provádí operace s výrazy obsahujícími  mocniny 
a odmocniny a určí jejich definiční obor; 
Aplikace: 

užívá mocnin se základem 10 při převádění jednotek 
(zejména užívaných ve  zdravotnictví); 
 
 
 
 

4. Lineární funkce, lineární rovnice a 
lineární nerovnice 

− používá pojmy: funkce, definiční obor, obor 
hodnot, funkční hodnota, funkce rostoucí a 
klesající; 

− určí lineární funkci a sestrojí její graf, zná 
význam parametrů v její rovnici; 

− sestrojí graf funkce s absolutními hodnotami; 
− rozlišuje pojmy: rovnost, rovnice, nerovnost, 

nerovnice; 
− rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy;  
− řeší lineární rovnici s jednou neznámou,  rovnici 

s neznámou ve jmenovateli, rovnici s absolutními 
hodnotami; 
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− řeší lineární nerovnice a jejich soustavy o jedné 
neznámé, nerovnice s absolutními hodnotami; 

− umí graficky znázornit řešení soustavy nerovnic; 
− řeší soustavu dvou (tří) lineárních rovnic o dvou 

(třech) neznámých;  
Aplikace: používá poznatky o lineární funkci 
v přírodních vědách (např. ve fyzice – přímočaré 
pohyby, teplotní délková roztažnost, pokles hustoty 
kapalin s rostoucí teplotou při konst. tlaku apod.); 

5. Kvadratická funkce, kvadratická 
rovnice, kvadratická nerovnice 

− kvadratická funkce a její graf 
− kvadratická rovnice 
− kvadratická nerovnice 
− slovní úlohy 

 

− umí sestrojit  graf kvadratické funkce, určit 
monotónnost, průsečíky funkce s osami 
souřadnic a souřadnice vrcholu paraboly; 

− řeší úplné i neúplné kvadratické rovnice,  užívá 
vztahy mezi jejich kořeny a koeficienty, rozloží 
kvadratický trojčlen; 

− umí řešit kvadratické nerovnice v součinové i 
podílovém tvaru; 

− řeší kvadratické nerovnice s neznámou 
v absolutní hodnotě,  rovnice s neznámou pod 
odmocninou; 

− řeší početně i graficky soustavu lineární a 
kvadratické rovnice; 

− umí využít kvadratickou rovnici a kvadratickou 
funkci při řešení reálných situací; 

 
6. Planimetrie 
− základní planimetrické pojmy 
− trojúhelník a mnohoúhelník 
− kružnice, kruh a jejich části 
− shodná zobrazení v rovině 
− podobnost trojúhelníků 
− stejnolehlost 
− konstrukční a metrické úlohy 

− užívá  pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, 
polorovina, odchylka dvou přímek, vzdálenost 
bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, 
úsečka a její délka, úhel a jeho velikost; 

− určí prvky v trojúhelníku, jeho obvod a obsah, 
užívá věty o shodnosti a podobnosti 
trojúhelníků; 

− používá větu Pythagorovu a věty Euklidovy 
v praktických úlohách; 

− rozlišuje základní druhy mnohoúhelníků 
(čtverec, kosočtverec, kosodélník, obdélník, 
lichoběžník), vysvětlí vlastnosti jejich stran a 
úhlů, vypočítá jejich obvod a obsah;  

− správně používá pojmy kruh a kružnice, určí 
délku kružnice, kruhového oblouku, obsah 
kruhu a jeho částí; 

− používá osovou a středovou souměrnost, 
posunutí a otočení; 

− umí popsat a určit stejnolehlost a užívat její 
vlastnosti; 
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− umí aplikovat poznatky o geometrických 
zobrazeních v konstrukčních úlohách; 

7. Funkce 
− základní pojmy 
− logaritmus 
− exponenciální a logaritmická funkce 
− exponenciální a logaritmické rovnice 

− používá pojem funkce, určí definiční obor a 
obor hodnot funkce, monotónnost, průsečíky 
funkce s osami souřadnic; 

− používá poznatky o logaritmech a pravidla pro 
počítání s logaritmy; 

− určí logaritmickou a exponenciální funkci;  
− řeší exponenciální a logaritmické rovnice; 

Aplikace: využívá poznatky o exponenciálních a 
logaritmických funkcích - např. zákon radioaktivní 
přeměny, hlasitost zvuku (dB); 

8. Goniometrie a trigonometrie 
− goniometrické funkce, jejich vlastnosti 

a grafy 
− řešení pravoúhlého trojúhelníku 
− řešení obecného trojúhelníku 
− základní goniometrické rovnice 

 

− určí velikost úhlu v míře obloukové a stupňové; 
− popíše a znázorní goniometrické funkce; 

v oboru reálných čísel a určí jejich vlastnosti; 
− užívá goniometrické funkce k řešení 

pravoúhlého trojúhelníku,  větu sinovou a 
kosinovou k řešení obecného trojúhelníku; 

− užívá vztahy mezi goniometrickými funkcemi a 
řeší základní goniometrické rovnice; 

Aplikace: používá poznatky o goniometrických 
funkcích ve fyzice a biofyzice (např. kmitání a 
vlnění, průběh střídavého proudu a napětí); 

9. Stereometrie 
− základní polohové a metrické 

vlastnosti v prostoru  
− tělesa 

− určí: vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a 
roviny, dvou rovin, odchylku dvou přímek, 
přímky a roviny, dvou rovin; 

− rozliší a popíše základní tělesa a určí jejich 
povrch a objem; 

− používá stereometrické poznatky v praktických 
úlohách; 

10. Posloupnosti a jejich využití 
− základní pojmy 
− aritmetická a geometrická posloupnost
− užití posloupností 

− určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, 
rekurentně, výčtem prvků a graficky;  

− rozliší aritmetickou a geometrickou 
posloupnost, vysvětlí jejich vlastnosti; 

− orientuje se v základních pojmech finanční 
matematiky, řeší jednoduché úlohy v souvislosti 
se spořením a splácením úvěru; 

11. Kombinatorika, pravděpodobnost a 
statistika 

− variace, permutace a kombinace bez 
opakování 

− binomická věta 
− pravděpodobnost 
− statistika 
− vyhodnocování statistických údajů 

( z oblasti zdravotnictví, pro porozumění 
informacím z denního tisku – např. 
předvídání důsledků navrhovaných 
sociálních a ekonomických opatření) 

− rozliší a správně používá pojmy: variace, 
permutace, faktoriál, kombinační číslo; 

− používá vztahy pro počet variací, permutací a 
kombinací bez opakování; 

− využívá vlastností kombinačních čísel, a 
binomickou větu; 

− řeší jednoduché kombinatorické úlohy; 
− umí použít v jednoduchých úlohách základní 

vztah pro výpočet pravděpodobnosti P(A) = 
m/n; 

− zná a správně používá základní statistické 
pojmy;  
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− čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a 
grafy se statistickými údaji (zejména se 
vztahem ke zdravotnictví); 

12. Analytická geometrie v rovině 
− soustava souřadnic v rovině 
− vektory v rovině 
− rovnice přímky 
− rovnice kuželoseček 

− určí  polohové a metrické vztahy bodů a přímek
− rozlišuje jednotlivé kuželosečky  a užívá jejich 

rovnice; 
− řeší úlohy o vzájemné poloze přímky a 

kuželosečky. 
 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

FYZIKA 
pro střední zdravotnické školy 

 
 
 
1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecný cíl předmětu 
Fyzikální vzdělávání přispívá k hlubšímu pochopení podstaty fyzikálních jevů a zákonů a tak 
umožňuje žákům lépe přijímat a používat nové technické objevy a moderní technologie jak ve 
zdravotnické praxi, tak občanském životě. 
 
Charakteristika obsahu učiva 
Výuka fyziky navazuje na fyzikální poznatky získané v základním vzdělávání a dále je 
rozvíjí. Doporučuje se věnovat zvýšenou pozornost těm tematickým celkům, ve kterých je 
možné ukázat využití fyzikálních poznatků ve zdravotnictví (např. vliv fyzikálních faktorů na 
lidský organismus – vibrace, hluk, gravitace, setrvačné síly, klimatické vlivy, elektrický 
proud, magnetické pole, dále fyzikální principy vyšetřovacích a léčebných metod – 
mechanoterapie, elektroléčba, diatermie, magnetoterapie, vodoléčba, laser, radioterapie 
apod.). 
 
Výchovně-vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák: 
- správně používal fyzikální pojmy, vztahy, jednotky, grafy a diagramy,          
- rozlišoval fyzikální realitu a fyzikální model, 
- uměl řešit jednoduchý fyzikální problém a opatřovat si k tomu vhodné informace, 
- používal obecné poznatky k vysvětlení konkrétního fyzikálního jevu, 
- dokázal provádět samostatně jednoduchá fyzikální měření, uměl zacházet s přístroji, 

zpracovat  a vyhodnocovat získané výsledky a vyvozovat z nich závěry, 
- uplatňoval fyzikální poznatky v odborné zdravotnické praxi, dalším vzdělávání 
      i v občanském životě. 
 
Z hlediska klíčových dovedností se důraz klade zejména na: 
- komunikativní dovednosti, 
- dovednost analyzovat a řešit problémy, 
- numerické aplikace. 
 
Pojetí výuky 
Výuka fyziky má být pro žáky zajímavá, vzbuzovat v nich touhu po poznávání přírody. Proto 
je třeba doprovázet výklad učiva jednoduchými pokusy, které přispívají k správnému 
pochopení fyzikálních jevů a metod fyzikálního bádání. Dále se předpokládá, že učitel 
provede s žáky celkem alespoň 8 laboratorních cvičení. Osnovy nevymezují jejich konkrétní 
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obsah, témata cvičení volí učitel podle vybavení laboratoře školy; doporučené náměty 
laboratorních cvičení jsou uvedeny na konci osnovy. Příprava měření a zpracování protokolu 
mohou být součástí samostatné práce žáků mimo vyučovací hodiny.  
Protože předmět fyzika má vybavit žáka poznatky využitelnými v praktickém životě, zařazuje 
se do výuky učivo zaměřené na zdravotnickou problematiku. Toto učivo je označeno v textu 
pod názvem aplikace. 
 
Učební osnova je určena pro výuku fyziky ve středních zdravotnických školách v rozsahu 
minimálně 4 týdenní vyučovací hodiny za studium. Učivo je strukturováno do tradičních 
tematických celků, jejich rozvržení do ročníků a vyučovacích hodin je v kompetenci školy.  
 
 
2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 
Učivo 
 

Výsledky vzdělávání 
 

1.  Fyzikální veličiny a jejich měření 
- měření a jeho chyby 

Žák: 
- používá fyzikální veličiny a jejich 

jednotky; 
- vybírá a užívá vhodné fyzikální metody 

a přístroje k jednoduchému měření; 
- zpracovává výsledky měření a 

vyvozuje z nich závěry; 
- dodržuje při měřeních zásady 

bezpečnosti práce; 
2.  Mechanika 
- kinematika 
- dynamika 
- mechanická práce a mechanická energie
- mechanika tuhého tělesa 
- gravitační pole 
- mechanika tekutin 
 
Aplikace ve zdravotnictví: 
- pohyb, síla, tlak, napětí – 

mechanoterapie, masáž 
- využití odstředivé síly – odstředivky, 

sedimentace 
- beztížný stav a stav přetížení organismu 

při kosmických letech 
- působení vnějšího tlaku na organismus – 

kesonová nemoc 
- fyzikální základy dýchání 
- krevní oběh, krevní tlak, měření tlaku 
 

- rozlišuje pohyby podle trajektorie a 
změny rychlosti; 

- určuje a užívá veličiny popisující 
pohyby (dráhu, čas, průměrnou a 
okamžitou rychlost, zrychlení, tíhové 
zrychlení, u rovnoměrného pohybu po 
kružnici periodu, frekvenci, úhlovou 
rychlost a dostředivé zrychlení); 

- zná a  používá Newtonovy pohybové 
zákony, vztah pro hybnost tělesa a 
zákon zachování hybnosti; 

- vysvětlí a používá pojem tíhová síla;  
- popíše význam tření i jeho škodlivost; 
- používá vztahy pro mechanickou práci, 

výkon a energii;  
- řeší v konkrétních případech přeměnu 

potenciální a kinetické energie;  
- užívá vztahy pro výkon a účinnost; 
- řeší konkrétní úlohy vztahující se 

k pohybům těles v gravitačním poli; 
- aplikuje poznatky o  skládání a 

rozkládání sil a momentovou větu; 
- určí v konkrétním (jednoduchém) 

případě těžiště tělesa, rozliší jednotlivé 
druhy rovnovážné polohy a posoudí 
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stabilitu různých těles; 
- určí tlak v klidné kapalině,  používá 

Pascalův a Archimédův zákon, rovnici 
spojitosti toku a rovnici Bernoulliovu;  

- umí aplikovat poznatky z mechaniky 
na pochody v živých organismech; 

3. Molekulová fyzika a termika 
- teplota a její měření 
- vnitřní energie soustavy 
- přenos vnitřní energie 
- struktura a vlastnosti plynů 
- struktura a vlastnosti pevných látek 
- struktura a vlastnosti kapalin 
- změny skupenství 
- práce plynu 
 
Aplikace ve zdravotnictví: 
- teplo a chlad,  tělesná teplota a její 

regulace, mikroklima, meteorologické 
vlivy na organismus, vlhkost vzduchu 

- vodoléčba, zábaly, sauna 
- sterilizace, inhalační léčba, perlivé 

koupele 
- osmóza, difúze 
 

- vysvětlí vlastnosti látek z hlediska 
kinetické teorie; 

- měří teplotu v Celsiově teplotní 
stupnici a převádí ji na teplotu 
termodynamickou; 

- vysvětlí na příkladech z běžného života 
pojem vnitřní energie soustavy tělesa a 
způsoby její změny; 

- použije při řešení úloh kalorimetrickou 
rovnici jako energetickou bilanci při 
tepelné výměně mezi dvěma tělesy; 

- vysvětlí vliv měrné tepelné kapacity 
vody na podnebí, používání vody  jako 
vhodné kapaliny k přenosu energi; 

- používá stavovou rovnici ideálního 
plynu k řešení jednoduchých úloh o 
změně stavu ideálního plynu; 

- odvodí ze stavové rovnice ideálního 
plynu vztahy pro děj izotermický, 

       izochorický, izobarický; 
- vysvětlí jednotlivé druhy deformace 

pevných těles,  teplotní roztažnost 
pevných těles, teplotní objemovou 
roztažnost a stlačitelnost kapalin; 

- vysvětlí zakřivení povrchu kapaliny při 
stěnách nádoby a význam kapilárních 
jevů v praxi; 

- popíše a zdůvodní změny skupenství 
látek z hlediska kinetické teorie látek; 

- řeší jednoduché problémy související 
se skupenskými změnami, které se 
vyskytují v běžném životě i ve 
zdravotnické praxi; 

- určí a graficky znázorní práci ideálního 
plynu při stálém i proměnném tlaku,  
účinnost libovolného kruhového děje a 
horní hranici účinnosti tepelných 
motorů pracujících mezi dvěma 
tepelnými lázněmi; 

- porovná výhody a nevýhody 
jednotlivých tepelných motorů a jejich 
vliv na životní prostředí a lidské zdraví;

4. Elektrické a magnetické jevy 
- elektrické pole 

- popíše elektrické pole jako 
zprostředkovatele interakce;  
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- elektrický proud v látkách 
- magnetické pole 
- střídavý proud 
 
Aplikace ve zdravotnictví: 
- účinky elektrického proudu na lidský 

organismus, elektroléčba, iontoforéza 
- bezpečnost při práci s elektrickým 

proudem 
- magnetoterapie 

- určí v jednoduchých případech 
intenzitu elektrického pole a elektrický 
potenciál v daném bodě, elektrické 
napětí mezi dvěma body; 

- užije vztah pro práci vykonanou 
elektrickou silou při přenesení 
bodového elektrického náboje a 
kapacitu deskového kondenzátoru i 
kondenzátorů spojených za sebou i 
vedle sebe; 

- vysvětlí vznik elektrického proudu 
v látkách , elektrický odpor vodiče; 

- určí elektrický odpor spotřebičů 
zapojených za sebou a vedle sebe; 

- umí užít Ohmův zákon v praktických 
úlohách, zapojit správně ampérmetr a 
voltmetr do elektrického obvodu; 

- vyjádří práci a výkon stejnosměrného 
elektrického proudu;  

- popíše magnetické pole jako 
zprostředkovatele interakce, provádí a 
interpretuje jednoduché pokusy 
s magnetismem; 

- vysvětlí orientaci magnetických 
indukčních čar v okolí vodiče 
s proudem; 

- vypočítá velikost magnetické síly 
působící v homogenním magnetickém 
poli na vodič s proudem a určí její 
směr; 

- vysvětlí vzájemné silové působení 
dvou přímých rovnoběžných vodičů 
s proudem, určí velikost magnetického 
pole cívky; 

- vysvětlí jev elektromagnetické indukce 
a jeho použití v praxi,  vznik střídavého 
napětí otáčením závitu v homogenním 
magnetickém poli; 

- vyjádří okamžitou hodnotu střídavého 
napětí a proudu v jednoduchém obvodu 
střídavého proudu,  efektivní hodnoty 
střídavého napětí a proudu; 

- popíše princip funkce elektromotoru a 
transformátoru; 

- aplikuje pravidla bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci s elektrickým proudem 
a další poznatky o elektřině a 
magnetizmu ve zdravotnické praxi; 

5. Kmitání a vlnění 
- mechanické kmitání a vlnění 

- vysvětlí souvislost kmitavého pohybu 
s rovnoměrným pohybem po kružnici,  
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- elektrické kmity a elektromagnetické 
vlnění 

 
Aplikace ve zdravotnictví: 
- zvuk a jeho vlastnosti, šíření zvuku, 

práh slyšení, práh bolesti 
- působení vibrací, infrazvuku a 

ultrazvuku na lidský organismus, 
využití ultrazvuku v diagnostice a 
terapii 

- vliv hluku na organismus 
 

rozhodne, zda kmitání je periodické, 
případně harmonické; 

- užívá pojmy: kmit, okamžitá výchylka, 
amplituda výchylky, doba kmitu, fáze 
kmitavého pohybu, fáze kmitavého 
pohybu, úhlová frekvence, počáteční 
fáze; 

- vysvětlí přeměny energie 
v mechanickém oscilátoru, jev 
rezonance a ilustruje dané pojmy a jevy 
na vhodných příkladech;  

- rozlišuje vlnění postupné příčné, 
postupné podélné a stojaté;  

- užívá pojmy a jevy: vlna, vlnoplocha, 
čelo vlny, vlnová délka, odraz a lom 
rovinné vlny, ohyb vlnění 

- porovná užitím tabulek rychlost zvuku 
v různých prostředích, navrhne vhodný 
způsob ochrany před hlukem; 

- popíše kmitání elektromagnetického 
oscilátoru a vysvětlí příčinu jeho 
tlumeného kmitání; 

- vysvětlí účinky ultrazvuku a infrazvuku 
na organismus lidí i zvířat (včetně  
praktického využití ultrazvuku 
v medicíně i jiných oblastech lidských 
činností -např. čistění čoček brýlí, 
zjišťování skrytých vad materiálů 
apod.); 

6. Optika 
- vlnové vlastnosti světla 
- zobrazení zrcadlem a čočkou 

 
Aplikace ve zdravotnictví: 
- biofyzika vidění – světlo a jeho 

vlastnosti, skládání barev, absorpce 
- zrakové vady akomodace, optické 

přístroje 
- infračervené záření, ultrafialové záření, 

mikrovlny, rentgenové záření a záření γ 
 

- užívá pojmy: rychlost světla, frekvence 
a vlnová délka světla; 

- porovná pomocí tabulek indexy  lomu 
různých látek; 

- vysvětlí vliv různých druhů záření na 
živé organismy; 

- řeší jednoduché problémy týkající se 
interference, ohybu a polarizace světla, 
odrazu a lomu světla;  

- vysvětlí vady oka a jejich korekce; 
- popíše princip lupy, mikroskopu a 

dalekohledu; 
- zhodnotí na příkladech vhodnost 

použití osvětlovacích těles v daném 
prostředí (z hlediska požadavků na 
osvětlení, spotřeby energie aj.); 

 
7. Fyzika elektronového obalu a 

atomového jádra 
- fyzika elektronového obalu 
- kvantová optika 

- popíše složení atomového jádra a 
elektronového obalu, rozlišuje pojmy 
nuklid, izotop a chemický prvek; 

- uvede příklady využití emise záření, 
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- fyzika atomového jádra 
 
Aplikace ve zdravotnictví: 
- korpuskulární záření, ionizující a 

kosmické záření - radioterapie 
- laser - jeho princip, využití, rizika 
 

především laserů, v praxi - zejména ve 
zdravotnictví; 

- vysvětlí vnější fotoelektrický jev a 
uvede příklady jeho praktického 
využití; 

- charakterizuje jednotlivé druhy 
jaderného záření a vysvětlí možnosti 
jeho odstínění; 

-  popíše reakce: jaderná syntéza, štěpení 
jader uranu, vysvětlí mechanismus 
vzniku jaderné reakce;  

- vysvětlí  biologické účinky 
ionizujícícho  záření a možné zdravotní 
následky; 

- uvede způsoby ochrany před 
ionizujícím zářením;  

- uvede nejdůležitější opatření k ochraně 
obyvatelstva ČR při radiační havárii; 

8. Závěr fyziky 
- astrofyzika 
- přínos fyziky pro rozvoj jiných vědních 

disciplín, techniky a medicíny  

- vysvětlí vznik hvězd a planet, další 
vývoj Slunce, střídání měsíčních fází, 
zatmění Slunce a Měsíce; 

- objasní přínos fyziky pro rozvoj vědy, 
techniky a medicíny.  

 
Doporučené náměty laboratorních cvičení 
Měření hustoty látky 
Studium pohybu a rozkladu sil na nakloněné rovině 
Určení průměru molekuly kyseliny olejové 
Určení povrchového napětí kapaliny 
Určení měrné tepelné kapacity 
Studium jednoduchého kmitavého pohybu 
Měření tíhového zrychlení 
Měření elektrického napětí a proudu 
Měření napětí spotřebiče 
Měření optické mohutnosti čočky 
Porovnání svítivosti zdrojů světla 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

BIOLOGIE  

pro střední zdravotnické školy 

 

1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecný cíl předmětu 
Vyučovací předmět biologie poskytuje žákům vybrané poznatky o podstatě člověka, životních 
projevech organismů, zákonitostech dědičnosti, o evoluci člověka a některých živých 
organismů, o životním prostředí a problematice udržitelného rozvoje. Současně je vede 
k chápání vztahu člověka a životního prostředí,  k porozumění globálním problémům světa a 
možnostem jejich řešení, k jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje.  
 
Výchovně-vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby žák: 
- měl základní znalosti o chemickém složení organismů, 
- byl schopen objasnit jednotlivé projevy života organismů, 
- měl základní znalosti o biologické podstatě člověka, jeho životě, existenci, rozvoji 

lidských populací, 
- chápal základní ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě, rozuměl zásadám 

udržitelného rozvoje, 
- uměl využívat přírodovědných poznatků a dovedností v pracovní činnosti i v osobním 

životě, 
- měl pozitivní vztah k přírodnímu prostředí a k životu,  svým postojem a chováním 

ovlivňoval okolí, 
- zamýšlel se nad neustálým ohrožováním životního prostředí a nad globálními problémy 

světa, významem ekologie v dnešním světě, nad nutností mezinárodní spolupráce pro 
trvale udržitelný rozvoj, 

- uvědomoval si přínos přírodních věd pro vědecko-technický rozvoj  i pro běžný život, pro 
rozvoj  medicíny a pro péči o zdraví. 

 
Kromě uvedených cílů rozvíjí  výuka biologie a ekologie tyto klíčové kompetence:  
- pracovat s učebnicemi, příručkami a další odbornou literaturou, využívat internet jako 

zdroj přírodovědného poznání, 
- získávat informace z různých zdrojů – textových, ikonických (obrazových), 

kombinovaných (film), elektronických, zpracovávat je (např. formou výpisků, poznámek, 
referátů),  

- řešit přiměřeně náročné přírodovědné problémy a situace, diskutovat o nich, 
- spolupracovat  s jinými lidmi při řešení problémů, 
- vyjadřovat se souvisle ústně i písemně k dané problematice. 
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Pojetí výuky 
Vyučovací předmět navazuje na znalosti a dovednosti žáků ze základní školy, prohlubuje je a 
systematizuje. Významně přispívá k pochopení učiva somatologie, epidemiologie a hygieny. 
Metody a formy práce jsou plně v kompetenci učitele. Doporučuje se využívat co nejvíce: 
- mezipředmětových vztahů, zejména znalostí z chemie, fyziky, somatologie, popř. z 

epidemiologie a hygieny, 
- aktivizujících vyučovacích metod a projektového vyučování (i ve spolupráci s jinými 

všeobecně vzdělávacími nebo odbornými předměty), exkurzí,  laboratorních cvičení, 
přírodnin a jiných učebních pomůcek i moderní didaktické prostředky včetně internetu, 

- životních zkušeností žáků i regionálních podmínek. 
Při hodnocení žáků se přihlíží k jejich aktivitě ve vyučování, dovednosti pracovat 
s odbornými informacemi a odborným textem, řešit přiměřeně náročné problémy, aplikovat 
osvojené teoretické poznatky, vyjadřovat se souvisle nebo diskutovat o daném 
přírodovědnému tématu nebo problému. Učivo z biologie a ekologie  je vhodné pro žákovské 
projekty. 
Při výuce předmětu a zejména při laboratorních cvičeních je třeba dodržovat platné předpisy 
BOZP a vést žáky k osvojení bezpečných pracovních postupů.  
 
Organizační pojetí výuky 
 
Učební osnova je zpracována rámcově a bez rozvržení do ročníků, počty hodin u jednotlivých 
tematických celků jsou pouze orientační. Rozpracování učební osnovy provede vyučující 
nebo předmětová komise,  návrh schvaluje ředitel školy. 
Předmět se doporučuje zařadit do prvního nebo druhého ročníku v minimálním rozsahu 
3 hodiny týdně, tj 102 hodiny celkem. 
Součástí výuky jsou praktická cvičení.  
 
 
2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
 
Učivo Výsledky vzdělávání 
1. Úvod do studia biologie a základy 

molekulární biologie   (8) 

− motivace ke studiu                                         
− vztah biologie k ostatním přírodním 

vědám, přínos pro medicínu a 
ošetřovatelství                                    

− prvkové a látkové složení živé hmoty  
− charakteristika makromolekulárních látek 

v organismech 
− bílkoviny, nukleové kyseliny, lipidy, cukry
− biokatalyzátory, regulace, zpětná vazba 

Žák: 
− objasní a doloží na příkladech přínos 

biologie pro vědu i praxi, zvl. pro medicínu 
a příbuzné obory; 

− charakterizuje složení živé hmoty a její 
projevy; 

− charakterizuje zastoupení  prvků, 
anorganických a organických látek 
v živých organismech; 

− vysvětlí chemickou podstatu a 
biochemické působení základních látek 
v organismu; 

− objasní význam tuků, cukrů a bílkovin pro 
organizmy;                       

− odvodí některé chemické reakce; 
− zdůvodní změny proporcí zastoupení 
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jednotlivých látek v organismu v důsledku 
stárnutí; 

− prokáže jednoduchým způsobem 
přítomnost některých látek v organismu; 

 
2. Struktura a funkce organismů      (12) 

− objev buňky, buněčné teorie   
− základní buněčné struktury a jejich funkce 
− membránové systémy 
− transport látek (difúze, osmóza, aktivní         

transport, pinocytóza, fagocytóza) 
− metabolismus buňky, získávání energie 
    (chemotrofie,autotrofie,heterotrofie) 
− uvolňování energie (aerobní, anaerobní) 
− významné přeměny látek 
− rozmnožování buňky, dělení jaderné a 

redukční 
− růst a vývoj buňky  
− mikroskopování 

 
− vysvětlí význam buněk pro funkci           

orgánů a orgánových soustav; 
− popíše a graficky znázorní buňku a její 

jednotlivé části, vysvětlí rozdíl mezi 
jednotlivými typy buněk;  

− charakterizuje životní projevy buňky;  
− rozliší podle nákresu či fotografie 

jednotlivé typy buněk; 
− vysvětlí význam diferenciace a 

specializace buněk ve fylogenezi 
organismů; 

3. Rozmanitost organismů    (24) 

− úvod do systému     
− viry - význam pro člověka a v přírodě           
− bakterie - význam pro člověka a v přírodě   
− rostliny - základní stavba, význam pro 

člověka a přírodu, některé léčivé účinky 
rostlin, alergeny   

− rostliny nižší  
− rostliny vyšší   
− houby - význam pro člověka a v přírodě,  
    saprofytismus, parazitismus, symbióza 
− živočichové - prvoci, buněčné kolonie jako 

původci zdravotních problémů člověka 
− systém živočichů 
 

 
− srovná vlastnosti virů a buněčných 

organismů; 
− vysvětlí způsob života a rozmnožování 

virů; 
− vysvětlí na příkladech pozitivní a negativní 

význam bakterií v přírodě a pro člověka; 
− charakterizuje způsoby šíření virové a 

bakteriální nákazy, uvede příklady  
virových a bakteriálních nemocí člověka; 

− vysvětlí, jakým způsobem lze bakterie 
zničit; 

− popíše a schematicky znázorní stavbu 
rostlin; 

− objasní způsob výživy rostlin, dýchání a 
fotosyntézy; 

− vysvětlí význam a praktické využití 
pohlavního a nepohlavního rozmnožování 
rostlin; 

− charakterizuje základní rozdíly mezi 
nižšími a vyššími rostlinami; 

− uvede specifické znaky řas a příklady 
praktického využití některých druhů řas; 

− na příkladech  ukáže léčivé účinky rostlin a 
možnosti jejich využití;   

− vysvětlí pojem alergeny;  
− zhodnotí hlavní ekologický a hospodářský 

význam rostlin; 
− na příkladech zdůvodní příčiny úbytku 
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některých druhů rostlin z naší přírody;        
− charakterizuje stavbu, způsob výživy, a 

základní způsoby rozmnožování hub;  
− vysvětlí vztahy mezi některými houbami a 

zdravím člověka; 
− uvede příklady využití hub v lékařství a 
     v hospodářství; 
− charakterizuje pomocí příkladů vlastnosti 

buňky jednobuněčných živočichů; 
− objasní souvislosti mezi rozmnožováním  

prvoků a předáváním genetické informace; 
− vysvětlí souvislosti mezi nemocemi 

způsobovanými prvoky a důsledky pro 
lidské zdraví a jeho ochranu; 

− popíše hierarchické uspořádání těla 
mnohobuněčných organismů; 

− porovná stavbu a vlastnosti jednotlivých 
typů  tkání obratlovců, identifikuje typy 
tkání podle nákresu nebo podle 
mikrofotografie; 

− vysvětlí význam příjmu živin a kyslíku pro 
živočichy; 

− přiřadí jednotlivé typy trávicích, dýchacích 
a vylučovacích soustav ke konkrétním 
skupinám živočichů; 

− srovná jednotlivé typy  krevního oběhu 
bezobratlých živočichů a obratlovců; 

− charakterizuje základní typy rozmnožování 
živočichů; 

− vysvětlí význam vnitřního oplodnění a 
zdůvodní význam zárodečných obalů 
vyšších obratlovců; 

− zdůvodní hlavní příčiny úbytku některých 
obratlovců v ČR v souvislosti s jejich 
rozmnožováním; 

4. Základy genetiky    (18) 

− genetika - pojem, definice                              
− základní pojmy: genetická informace, 

alela, gen, alela dominantní a recesívní, 
dominance úplná a  neúplná, recesivita, 
genotyp, fenotyp, genofond, čistá 

− linie, hybrid, autosomy,   
heterochromozomy          

− metody genetiky 
− monohybridismus,dihybridismus 
− Mendelovy zákony 
− dědičnost vázaná na pohlaví 
− mutace 

 
− vymezí genetiku jako vědní obor a její 

přínos pro medicínu a jiná odvětví; 
− popíše uložení genetické informace 

v buňce a její přenos při buněčném dělení; 
− vysvětlí genetické důsledky mitózy 

ameiózy; 
− objasní princip dominance a recesivity; 
− vysvětlí Mendelovy zákony; 
− uvede příklady dědičnosti kvantitativních 

znaků; 
− vysvětlí dědičnost znaků vázaných na 

pohlaví; 
− vysvětlí důsledky vazby genů; 
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− mimojaderná dědičnost 
− nové aplikace genetiky: geneticky  

upravené potraviny, klonování, genetika   
v medicíně 

− některé dědičné choroby člověka 
− dědičnost krevních skupin 

− řeší jednoduché úlohy na dědičnost 
kvalitativních znaků; 

− charakterizuje faktory podmiňující 
proměnlivost; 

− uvede příklady různých typů mutací a 
popíše jejich následky; 

− zhodnotí význam mutací z hlediska 
evolučního a zdravotního; 

− charakterizuje metody výzkumu genetiky 
člověka; 

− vysvětlí rozdíl ve vzniku  jednovaječných a 
dvojvaječných dvojčat včetně genetických 
důsledků; 

− uvede příklad dědičných chorob člověka a 
posoudí, proč jsou některá onemocnění 
častější u mužů než u žen; 

− řeší jednoduché aplikační úlohy z genetiky 
člověka; 

− zhodnotí klady a zápory genetických 
výzkumů; 

− čte s porozuměním a interpretuje 
jednodušší text z genetiky člověka; 

5. Základy evoluce živých soustav (10) 

− teorie o vzniku života                                    
− geologická období ve vývoji Země                
− evoluce člověka 
− lidské rasy a plemena     
− antropologické typy          

 
− popíše z biologického hlediska jednotlivá 

geologická  období; 
− vysvětlí rozdíly mezi teoriemi vzniku 

života a vývoje organismů; 
− vysvětlí posloupnost vzniku jednotlivých 

typů výživy organismů; 
− zdůvodní souvislost mezi vznikem 

jednotlivých typů výživy a změnou 
v chemickém složení atmosféry; 

− vysvětlí postavení poddruhu Homo sapiens 
sapiens v živočišné říši; 

− charakterizuje význačné lidské znaky jako 
výsledky procesu hominizace a sapientace; 

− charakterizuje variabilitu současného 
lidstva; 

6. Základy ekologie  (8) 

− ekologie - charakteristika vědního oboru, 
vymezení pojmu ekologie a enviroment 

− živé systémy a prostředí, abiotické  a 
biotické podmínky života, výživa a 
potravní vztahy                                            

− ekosystém - struktura a funkce, biosféra,      
biomy 

− krajina, typy krajinných prvků 

 
− charakterizuje biotické a abiotické faktory 

prostředí a jejich vliv na organizmy; 
− objasní na příkladech adaptaci organismů 

na různé abiotické faktory prostředí; 
− uvede příklady negativního vlivu lidské 

činnosti na určité organismy; 
− charakterizuje základní typy společenstev; 
− uvede příklady biologicky hodnotných 

společenstev vytvořených nebo 
udržovaných člověkem; 
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− charakterizuje základní typy ekosystémů 
střední Evropy; 

− vysvětlí souvislost mezi biotickými a 
abiotickými faktory ekosystému; 

− uvede příklady krátkodobých a 
dlouhodobých změn ekosystémů a jejich 
důsledky; 

− vysvětlí výskyt biomů; 
− porovná potravní vztahy ve vybraných 

ekosystémech;  
7. Člověk a prostředí (10) 

− interakce člověk a prostředí - vliv různých  
činností člověka na biosféru a jejich 
důsledky, přírodní zdroje a jejich 
využívání, rozsah ekologických problémů 
v ČR a v regionu; vlivy prostředí na zdraví, 
přirozená, vynucená a dobrovolná rizika 

− lidská populace a prostředí, demografická 
revoluce a její důsledky 

− historický vývoj vztahů člověka k prostředí
− životní prostředí a zdravotnictví – vliv 

rozvoje péče o zdraví a činnosti 
zdravotnických zařízení na prostředí 

 
− charakterizuje vývoj vlivu člověka na 

prostředí; 
− objasní a doloží příklady příčiny, projevy a 

možné důsledky poškození životního 
prostředí; 

− vysvětlí příčiny vzniku ozonových děr a 
podstatu skleníkového efektu, jejich 
důsledky a možnosti řešení; 

− popíše pomocí příkladů účinky 
fyzikálního, chemického, biologického a 
společenského vlivu na zdraví člověka;  

− vysvětlí, které změny vedly k růstu lidské 
populace a jaké jsou příčiny a důsledky 
nerovnoměrného růstu populace; 

− interpretuje statistické nebo grafické údaje;
− posoudí a doloží příklady a údaji stav 

životního prostředí v regionu; 
− charakterizuje pomocí příkladů vztah 

zdravotnictví a životního prostředí; 
8. Ochrana přírody a životního prostředí 

(12) 

− charakteristika přístupů k životnímu 
prostředí  

− ochrana přírody a krajiny u nás a ve světě; 
základní  

− mezinárodní aspekty péče o životní 
prostředí   

− strategie a zásady trvale udržitelného 
rozvoje  

− postoje k prostředí a jejich ovlivňování, 
Státní program enviromentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 

− ochrana člověka a prostředí při živelních 
událostech a haváriích v důsledku 
hospodářské činnosti  

− odborné exkurze  

 
− vysvětlí pojmy globální změny, globální 

problémy, globální řešení, trvale udržitelný 
rozvoj;  

− uvede formy a nástroje ochrany životního 
prostředí   v ČR; 

− charakterizuje zásady trvale udržitelného 
rozvoje a prostředky jejich realizace; 

− uvede příklady činností, kterými lze snížit 
poškozování životního prostředí, 
charakterizuje podíl jedince; 

− vyhledá a interpretuje informace týkající se 
ochrany biosféry a péče o životní prostředí.

 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

EKONOMIKA 

pro střední zdravotnické školy 

1 Pojetí vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět ekonomika seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy a s 

ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci soukromé či příspěvkové 
organizace budou pohybovat. 

 Obecným cílem výuky předmětu je, aby žáci získali základní  přehled, dovednosti a 
vědomosti z ekonomické oblasti a uměli je uplatnit v praktickém životě.  Žáci si osvojí 
základní činnosti související se zaměstnaneckými či podnikatelskými aktivitami ve svém 
oboru. Výuka směřuje k tomu, aby se žáci dovedli  správně orientovat v ekonomických 
souvislostech reálného života.  

Výchovně - vzdělávací cíle 
Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žák: 

- rozuměl obsahu základních ekonomických pojmů a správně je používal, 
- chápal mechanismus fungování trhu a dovedl jej objasnit na příkladech, 
- chápal podstatu a cíl podnikání, uměl rozlišit právní formy podnikání a jejich uplatnění ve 

zdravotnictví, měl základní přehled o neziskových organizacích, 
- orientoval se v situaci na trhu práce a v pracovněprávních vztazích,  
- věděl, jak v zásadě postupovat při zřizování živnosti a zakládání obchodních společností, 
- chápal princip hospodaření zdravotnických subjektů (lékařů i zdravotnických zařízení),  
- znal princip odměňování ve zdravotnictví, rozuměl podstatě mzdy, uměl rozlišit základní 

druhy mezd a provést jejich výpočet,  
- rozuměl ekonomické podstatě daní, měl přehled o daňové soustavě, uměl vypočítat daň 

z příjmu fyzických osob, 
- chápal podstatu zdravotního a sociálního pojištění, uměl vypočítat jeho výši,  
- znal náležitosti základních účetních dokladů a dovedl je vyhotovit, 
- chápal a uměl interpretovat makroekonomické souvislosti typických hospodářských jevů. 
 

Při současné situaci na trhu práce se absolvent musí orientovat nejen ve své profesi, ale i 
v základních ekonomických souvislostech. Obtížné postavení absolventa jako zaměstnance či 
nezaměstnaného vede k nutnosti zařadit učivo o pracovněprávních vztazích a způsobech 
hledání zaměstnání. Uplatnění žáka v malé, eventuálně i vlastní firmě klade nároky na 
rozšíření obsahu vzdělání např. o učivo účetní evidence. Smyslem zařazení učiva účetní 
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evidence, s nímž se setká jako zaměstnanec i v běžném životě, je, aby žák získal přehled o 
náležitostech, vyhotovování a oběhu základních účetních dokladů.  

Závěrečný tematický celek obsahuje učivo makroekonomie, jehož smyslem je seznámit 
žáky s pojmy, které jsou naprosto běžnou součástí života dnešní společnosti (hrubý domácí 
produkt, inflace apod.).  

Ve výuce se klade především důraz na osvojení praktických dovedností, protože 
ekonomické vědomosti a dovednosti nejsou těžištěm vzdělání žáka, ale nutným prostředkem k 
jeho lepšímu uplatnění ve světě práce. Z toho důvodu se neklade důraz na osvojení teoretické 
podstaty příslušné tematiky, ale především na praktické zvládnutí dovedností.   

Z hlediska klíčových kompetencí předmět poskytuje a rozvíjí komunikativní dovednosti, 
dovednosti řešit problémy a problémové situace a dovednosti využívat informační technologie 
a pracovat s informacemi. Při uvádění příkladů ekonomických ukazatelů nebo provádění 
jednoduchých výpočtů rozvíjí také matematické dovednosti žáků. 

Ve vztahu k dalším vyučovacím předmětům se využívají vědomosti, které žáci získali 
v předmětu Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví i praktických osobních zkušeností 
žáků. 
Předmětu se vyučuje v celkovém rozsahu 2 hodiny týdně, tj. 64-68 hodin celkem; 
doporučuje se zařadit jej do 3. nebo 4. ročníku.  
 

2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání  
 
Učivo Výsledky vzdělávání 
1. Základní ekonomické pojmy – potřeby, 

statky, služby, životní úroveň, výroba, trh, 
nabídka, poptávka 

Žák: 
- správně používá základní ekonomické 

pojmy; 
- na příkladu popíše fungování tržního 

mechanismu, příp. provede grafické 
znázornění; 

2. Podnik – podnikání, fyzická a právnická 
osoba, právní formy podnikání, neziskové 
organizace, 

- umí vysvětlit rozdíl mezi ziskovými a 
neziskovými organizacemi;  

- uvede, jak postupovat při zakládání 
živnosti či obchodní společnosti, umí 
vyplnit potřebné formuláře; 

- charakterizuje základní povinnosti 
podnikatele vůči státu; 

- orientuje se v právních formách podnikání 
a dovede charakterizovat jejich základní 
znaky; 

- uvede právní formy podnikání 
uplatňované ve zdravotnictví; 

- orientuje se v obchodním zákoníku a 
v živnostenském zákoně, umí vyhledat 
potřebné informace; 

 
3. Pracovněprávní vztahy a související 

činnosti - zaměstnání, hledání zaměstnání, 
- umí vypracovat odpovědi na inzerát, 

formulovat své předpoklady a požadavky; 
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služby úřadů práce, nezaměstnanost, 
podpora v  nezaměstnanosti, rekvalifikace, 
rovné příležitosti žena a mužů, celoživotní 
vzdělávání, vznik pracovního poměru, 
povinnosti a práva zaměstnance a 
zaměstnavatele, změny a ukončení 
pracovního poměru, principy odměňování 
ve zdravotnictví, zákoník práce a předpisy 
upravující pracovněprávní vztahy ve 
zdravotnictví 

- vysvětlí úlohu úřadů práce, je schopen 
v případě potřeby navázat kontakt s 
úřadem práce ke zjištění možnosti 
zaměstnání v oboru; 

- umí sestavit vlastní strukturovaný 
životopis, připravit se na pohovor se 
zaměstnavatelem; 

- umí vyplnit osobní dotazník; 
- popíše (objasní) obsah pracovní smlouvy 

a její náležitosti; 
- vysvětlí rozdíl mezi pracovní smlouvou a 

dohodou o pracích konaných mimo 
pracovní poměr z hlediska mzdy, pojištění 
a daně z příjmů; 

- zná náležitosti mzdy, orientuje se ve 
mzdových předpisech, umí rozlišit 
základní druhy mezd a provést jejich  
výpočet, umí vypočítat sociální a 
zdravotní pojištění; 

- orientuje se v zákoníku práce a ve 
vybraných předpisech upravujících 
pracovněprávní vztahy ve zdravotnictví, 
umí vyhledat nutné informace; 

 
4. Finanční hospodaření podniku se 

zaměřením na hospodaření 
zdravotnických subjektů (lékařů a 
zdravotních zařízeních) -  náklady, 
výnosy, příjmy, výdaje, výsledek 
hospodaření, organizace a daňová 
soustava (daň z příjmů, DPH, cena za 
poskytnuté služby), vztah mezi 
zdravotnickými subjekty a zdravotními 
pojišťovnami,  

- rozliší příjmy-výdaje a náklady-výnosy; 
- orientuje se ve smluvních vztazích mezi 

zdravotními pojišťovnami a 
zdravotnickými zařízeními; 

- umí vykazovat výkony a posílat je 
zdravotním pojišťovnám v souladu 
s danými smlouvami; 

- objasní funkci daní a uvede základní 
druhy daní, popíše způsob výpočtu daně 
z příjmu fyzických osob;  

5. Účetní evidence - náležitosti, oběh a 
vyhotovování účetních dokladů a dokladů 
používaných ve zdravotnictví (vyhotovení 
faktury, dodacího listu, příjemky, výdejky, 
skladové karty, inventární karty, 
mzdového listu, příjmového a výdajového 
pokladního dokladu, jednorázového 
trvalého příkazu k platbě; seznámení s 
výpisem z bankovního účtu…) 

- popíše účel a  náležitosti jednotlivých 
dokladů; 

- umí je vyhotovit ručně či za pomoci PC;  

6. Národní hospodářství – odvětví 
národního hospodářství, základní 
makroekonomické ukazatele, hrubý 
domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, 
platební bilance 

- uvede příklady podniků ve vybraných 
odvětvích národního hospodářství; 

- vysvětlí význam ukazatelů národního 
hospodářství. 

 
 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví  dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním 

ročníkem 

 

Učební osnova předmětu 

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 

pro střední zdravotnické školy 

 

1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecný cíl předmětu 
Cílem vyučovacího předmětu je jednak zprostředkovat žákům poznatky z oblasti zdravotní 

politiky, organizace a řízení zdravotnictví a pracovního uplatnění ve studovaném oboru, 

jednak připravit je na to, aby byli schopni vhodným způsobem ovlivňovat postoj svých 

pacientů/klientů i spoluobčanů k vlastnímu zdraví a podílet se na realizaci programů na 

podporu zdraví. V tomto směru má předmět i významnou výchovnou funkci, neboť vede žáky 

k chápání zdraví jako nejvyšší hodnoty a k odpovědnosti za své zdraví.   

Obsah předmětu tvoří dva okruhy (bloky) učiva: z oblasti veřejného zdravotnictví a zdravotní 

politiky a  z oblasti výchovy ke zdraví. Žáci se rovněž seznamují s významnými 

zdravotnickými organizacemi, s vybranými programy na podporu zdraví a učí se připravovat 

jednoduché programy obdobného charakteru. 

Výchovně-vzdělávací cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák: 

- orientoval se v systému zdravotní péče v České republice a rozuměl principům 

poskytování zdravotní péče, 

- znal základní právní normy týkající se péče o zdraví a zabezpečení v případě nemoci, 

- věděl, jaké jsou možnosti uplatnění zdravotnického asistenta,  požadavky na jeho 

odbornou způsobilost i možnosti kariérního růstu, měl přehled o působnosti dalších 

kategorií zdravotnických pracovníků, 

- byl připraven podílet se na realizaci programů na podporu zdraví a vhodným způsobem 

ovlivňovat postoj svých pacientů/klientů i jiných lidí k péči o své zdraví,  

- znal faktory ovlivňující zdraví a uvědomoval si důsledky nemoci pro jednotlivce i 

společnost, 

- znal systém prevence nemoci obyvatelstva i  formy osobní prevence  
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- uvědomoval si význam zdraví pro osobní život i pro společnost a byl připraven chránit 

zdraví své i zdraví pacientů/klientů, lépe chápal problémy osob se zdravotním 

postižením. 

 Z hlediska klíčových kompetencí  předmět rozvíjí zejména: 

- kompetence pracovat s informacemi, tj. vyhledávat různé zdroje informací  (včetně 

internetu) k dané problematice, vyhodnocovat je a zpracovávat, kriticky přistupovat 

k informacím prezentovaným v médiích,   

- komunikativní kompetence, tzn. dovednosti diskutovat o vybraných otázkách týkajících 

se problematiky (např. vybraných otázek zdravotní politiky, vlivu životního prostředí a 

životního stylu na zdraví, poškozování zdraví v období dospívání, vlivu pracovního 

prostředí na zdraví se zaměřením na obor, kulturních tradic a zvyklosti ve vztahu ke 

zdraví,  aj.), argumentovat, přesvědčovat; vyjadřovat se  logicky, zpracovat různé druhy 

textu s danou tematikou. 

- kompetence řešit problémy a pracovat v týmu (např. formou zpracování projektu). 

 

Pojetí výuky 

Je žádoucí opírat výuku co nejvíce o konkrétní příklady a situace, využívat osobních 

zkušeností žáků, jejich zájmů v dané oblasti, i aktuálních otázek týkajících se učiva. Výklad 

učitele je vhodné propojovat s diskusemi, řešením modelových situací, samostatnou prací 

žáků. Předmět poskytuje vhodné podmínky pro projektové vyučování. Při hodnocení žáků se 

přihlíží k jejich aktivitě a zvládnutí nejen poznatků, ale také požadovaných dovedností (zvl. 

z oblasti klíčových kompetencí).  

Z hlediska mezipředmětových vztahů je důležité koordinovat výuku s předměty 

ošetřovatelství a ekonomika, aby nedocházelo k nefunkčním duplicitám, a s matematikou 

z hlediska práce se statistickými daty. Rozdělení učiva do tematických celků je orientační, 

vyučující může podle potřeby jednotlivá témata spojovat, důležité je dosažení plánovaných 

výsledků.  

Předmět se doporučuje zařadit do 2. ročníku. Celkový rozsah výuky je 1,5 hodiny týdně, tj. 

51 hodin celkem; počty hodin u tematických celků jednotlivých bloků jsou orientační.  

 

2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

Učivo Výsledky vzdělávání 

1. Veřejné zdravotnictví (25) Žák: 

1.1 Systém zdravotní péče (7) 

- reforma systému zdravotní péče, její 

zásady 

 

- Vysvětlí pojem zdravotní péče a její 

význam pro občany i společnost; 
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- soustava zdravotnických zařízení 

- organizace léčebně-preventivní péče 

- postavení občana v systému léčebně-

preventivní péče a jeho práva 

- financování zdravotní péče 

- řízení zdravotnictví 

 

- uvede hlavní zásady reformy systému 

zdravotní péče v ČR; 

- popíše soustavu zdravotnických zařízení  

(podle zřizovatele, funkce a činnosti, 

principu financování); 

- vysvětlí, jak je organizována léčebně-

preventivní péče a jaká má občan při 

poskytování zdravotní péče práva; 

- objasní princip financování zdravotní 

péče a vysvětlí pojem „právo na  

      bezplatnou lékařskou péči;“ 

- ví, které orgány veřejné správy řídí 

rozvoj zdravotní péče; 

1.2 Právní úprava zdravotní péče (6) 

- Listina základních práv a svobod a další 

základní právní normy 

- práva pacientů  

- eticko-právní aspekty zdravotní péče 

- poskytování zdravotní péče cizincům 

 

- uvede základní právní normy, které 

zajišťují ochranu a rozvoj zdraví občanů; 

- vysvětlí, jaký je účel všeobecného 

zdravotního pojištění a kdo jsou plátci 

pojistného; 

- pojmenuje  práva a povinnosti pojištěnců; 

- ví, jak postupovat v případě 

nespokojenosti s poskytovanou zdravotní 

péčí nebo službami; 

- pojmenuje základní práva pacientů; 

- vyhledá jednoduchou informaci právního 

charakteru; 

1.3 Zabezpečení v případě nemoci a 

jiných tíživých sociálních událostí (5) 

- zákonné a dobrovolné pojištění 

- nemocenské pojištění 

- starobní a invalidní důchod 

- sociálně-zdravotní péče o vybrané 

skupiny občanů 

 

- vysvětlí, jakým způsobem je řešeno 

sociální zajištění občanů v případě 

nemoci nebo dlouhodobé tíživé sociální 

situace (např. při invaliditě apod.) a ve 

stáří a jak by se měl každý občan sám pro 

tyto situace zabezpečit;  

- objasní základní podmínky nároku na 

nemocenské a způsob jeho vyplácení; 

- uvede příklady dalších dávek 
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nemocenského pojištění; 

- na příkladech ukáže formy sociálně-

zdravotní pomoci rodinám a dětem, 

osobám se zdravotním postižením, 

starým lidem, dlouhodobě nemocným; 

- ví, kam se obrátit v případě sociální 

potřebnosti; 

1.4 Pracovníci ve zdravotnictví (3) - charakterizuje jednotlivé kategorie 

zdravotnických pracovníků z hlediska 

jejich činnosti; 

- ví, do které kategorie pracovníků patří 

zdravotnický asistent, jaké jsou 

požadavky na jeho odbornou způsobilost 

i osobnostní kvality;  

- uvede možnosti svého pracovního 

uplatnění v oboru a v  regionu i možnosti 

dalšího odborného růstu; 

- argumentuje ve prospěch celoživotního 

vzdělávání zdravotnických pracovníků; 

1.5 Zdravotnické organizace (1) - charakterizuje činnost WHO; 

- vysvětlí funkci profesních organizací ve 

zdravotnictví; 

1.6 Aktuální otázky zdravotnictví (3) - dovede diskutovat o vybraných tématech 

zdravotní politiky a studovaného oboru a 

pracovat s informacemi; 

2 Výchova ke zdraví  (26)  

2.1 Zdraví a nemoc  (10) 

- faktory ovlivňující zdraví  

- sociální aspekty nemoci 

- zdravotní stav obyvatelstva ČR a 

regionu; zdravotní stav dětí a mládeže; 

vliv migrace  

- problémy člověka se zdravotním 

postižením 

 

- vysvětlí pojem zdraví a nemoc a správně 

je používá; 

- charakterizuje hlavní činitele ovlivňující 

zdraví jedince;  

- vysvětlí sociální souvislosti nemoci nebo 

úrazu z hlediska jednotlivce (popř. jeho 

rodiny) a společnosti; 

- zhodnotí s oporou o statistické údaje  

zdravotní stav obyvatelstva ČR a regionu  
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(včetně úrazovosti); 

- charakterizuje civilizační choroby, jejich 

příčiny a možnosti prevence; 

- objasní vliv zdravotního postižení na 

existenci postiženého jedince (sociální 

vztahy, možnosti zařazení do společnosti, 

vzdělávání, pracovní uplatnění); 

2.2 Programy na podporu zdraví (4) - vysvětlí funkci a cíle programů, uvede 

jejich vyhlašovatele; 

- objasní vztah mezi mezinárodním a  

národním programem; 

- zjistí úkoly národního programu Zdraví 

v 21. století a porovná je s regionálním 

programem; 

- zjistí, která opatření nebo programy se 

týkají dětí a mládeže, a stručně je 

charakterizuje (z hlediska úkolů a 

způsobu realizace);   

2.3  Výchova ke zdraví  (12) 

- prevence nemocí a úrazů 

- metody a prostředky výchovy ke zdraví 

 

- zdůvodní význam prevence nemoci a 

konkrétně doloží, jak se může každý 

chránit před nemocí nebo úrazem; 

- vysvětlí pojem „odpovědnost za vlastní 

zdraví“;   

- uvede, jak je legislativně chráněno zdraví 

zaměstnanců při práci (obecně, ve 

zdravotnictví), vyhledá jednoduchou 

právní informaci; 

- vysvětlí rozdíl mezi primární, sekundární 

a terciární prevencí; 

- uvede preventivní prohlídky a jiná 

preventivní opatření hrazená zdravotní 

pojišťovnou;  

- kriticky posoudí stav prostředí, ve kterém 

žije (bydliště, školy, regionu), a vlastní 

životní styl z hlediska podpory zdraví; 
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- na příkladech ukáže různé metody a 

prostředky zdravotní výchovy, posoudí 

jejich účinnost; 

- navrhne a popř. realizuje (samostatně 

nebo v týmu) projekt nebo jinou formu 

výchovně-osvětové aktivity; 

- účastní se aktivně diskuse k tématům 

týkajícím se zdraví, zdravého životního 

stylu a prevence nemocí.  

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví  dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním 

ročníkem 

Učební osnovy předmětu  
 

PRVNÍ POMOC 
 

pro střední zdravotnické školy 
 

 
1 Pojetí vyučovacího předmětu 
Obecným cílem předmětu je seznámit žáky s moderním pojetím první pomoci a fungováním 
jednotného záchranného systému, naučit je pohotově reagovat a správně postupovat v život 
ohrožujících situacích (a to jak v nemocničním prostředí, tak v terénu), při živelných 
katastrofách, teroristických útocích a jiných mimořádných situacích. Cíl vyplývá z povinnosti 
zdravotnických pracovníků poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této 
pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná 
obvyklým způsobem a zajistit mu podle potřeby další odbornou péči. Součástí je i vybrané 
učivo týkající se ochrany člověka za mimořádných událostí. Žáci jsou vedeni k osvojení nejen 
potřebných vědomostí, ale zejména ke zvládnutí dovedností v předlékařské první pomoci a 
zásad bezpečného chování v situacích obecného ohrožení. Dalším cílem je vést žáky 
k osvojení etických aspektů první pomoci a k získávání vlastností zachránce. 
Z hlediska požadovaných klíčových kompetencí spočívá přínos předmětu především 
v rozvíjení dovednosti řešit problémy, tzn. zejména rychle se orientovat v situacích ohrožení 
života  a správně a pohotově poskytnout první pomoc, efektivně komunikovat a podle situace 
spolupracovat s dalšími osobami nebo složkami záchranného systému. Výuka podporuje 
rovněž rozvoj personálních kompetencí žáků - tj. především dovednosti správně odhadovat 
své schopnosti a možnosti, jednat odpovědně a samostatně. 
 
Výchovně - vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby žák po jejím ukončení měl tyto vědomosti: 
− znal integrovaný záchranný systém a své místo v něm, 
− dokázal popsat, zaznamenat a předat důležité informace o vzniklé události, při které 

poskytoval první pomoc, 
− znal jednotný postup při poskytování první pomoci, 
− osvojil si poznatky o příčinách, příznacích, způsobu ošetřování a nejčastějších 

komplikacích jednotlivých typů poranění, 
− znal obecná pravidla ochrany člověka za mimořádných událostí. 
Dovednosti: 
− byl schopen zahájit neodkladnou resuscitaci, 
− při vyšetřování a ošetřování zraněného postupoval dle osvojeného jednotného systému 

pro poskytování první pomoci, 
− uměl kriticky zhodnotit vzniklou situaci a rozhodnout o prioritách poskytování první 

pomoci, 
− uměl poskytnout první pomoc u zraněného v bezvědomí, při krvácení, PNO, poranění 

kostí, kloubů a měkkých částí těla, ošetřit popáleného, poleptaného, atd., 
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− v případě nutnosti zajistil nezbytný transport zraněného, 
− uměl využít k poskytování první pomoci, a to jak v nemocničním prostředí, tak v terénu, 

všech dostupných pomůcek  

V oblasti postojové: 
− přijímal osobní zodpovědnost za provedení první pomoci, 
− byl si vědom významu soustavného vzdělávání v oblasti první pomoci a akutní medicíny, 
− řídil se etickými zásadami při poskytování první pomoc, 
− byl ztotožněn s vlastnostmi záchrance, 
− uvědomoval si význam osobní ochrany, nutnost efektivního jednání a vzájemné pomoci 

při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí 
 
Pojetí výuky 

Předmět první pomoc je chápán jako teoreticko-praktický. Z vyučovacích forem by mělo 
převládat cvičení jednotlivých postupů doplněné diskusemi a besedami s odborníky zaměřené 
na ochranu osob za mimořádných situací. Žádoucí je zařazování modelových situací i 
konfrontace životních zkušeností žáků. Přínosné budou také exkurze do středisek 
integrovaného záchranného systému. 
Při výuce se doporučuje využívat mezipředmětových vztahů (v návaznosti na učební plán 
daného studijního oboru) na úrovni horizontální i vertikální; například : 

Ze somatologie – mohou čerpat poznatky o stavbě a funkci jednotlivých tělních soustav. 
Z ošetřovatelství – by si žáci měli přinést poznatky o asepsi, antisepsi, dezinfekci, sterilizaci, 
obvazové technice a sledování fyziologických funkcí (1. a 2. ročník). 
V návaznosti na klinickou propedeutiku – je možné pak využívat vědomostí o příznacích 
a základech vyšetřování nemocných. 
Další možností mezipředmětových vztahů je vazba na předmět základy epidemiologie 
a hygieny. 

Poznatky a dovednosti z předmětu první pomoc lze následně využít a prohlubovat ve výuce 
odborných předmětů. 
Předmět se doporučuje zařadit do 2. ročníku, celkový rozsah výuky je 1 vyučovací hodina 
týdně (tj. 34 hodin celkem). Při výuce se  třída se dělí na skupiny,  předmětu se vyučuje ve 
dvouhodinových celcích. Výuku lze také organizovat blokově nebo jako ucelený kurz. Počty 
hodin uvedené v rozpisu učiva jsou orientační. 
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2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání  
 
Učivo Výsledky vzdělávání 
1. Úvod do předmětu  (1) 
− definice základních pojmů 
− integrovaný záchranný systém (IZS), 

základní složky, jejich kompetence, 
způsoby aktivace IZS 

− vlastnosti záchrance 
− význam první pomoci 

Žák: 
− rozumí základním pojmům vztahujícím se 

k první pomoci (dále PP) a správně je 
používá; 

− dokáže určit složky IZS,  způsoby aktivace 
     a komunikace v systému; 
− zná své postavení v záchranném řetězci; 
− je schopen načrtnout jednoduché schéma 
     hierarchie IZS; 
− zná linky tísňového volání; 

2. Příruční lékárna   (1) 
− základní vybavení a využití obsahu lékárny 

v domácnosti 
− uložení a kontrola lékárny v domácnosti a 

na pracovišti  
− autolékárna, lékárna pro ozdravné pobyty 

dětí 
− význam příruční lékárny 

 
− popíše základní vybavení domácí lékárny a 

zásady pro manipulaci s ní;  
− umí zjistit předepsané vybavení 

autolékárny a lékárny pro pobyty dětí; 
− ví, kde se nachází školní lékárna a jak je 

vybavena; 
 
 

3. Jednotný postup při poskytování PP  
(2)    

− orientace na místě nehody, posouzení 
závažnosti situace, třídění raněných 

− zjišťování základních informací, záznam, 
předání informací 

− jednotný postup poskytování PP 
− nácvik postupu vyšetřování a předávání 

informací 
− osobní bezpečnost záchrance 

 
− objasní jednotný postup poskytování PP a 

uvede pravidla třídění zraněných; 
− zná postup vyšetření zraněných a umí jej 

aplikovat; 
− umí získat základní informace o vzniklé 

situaci a charakteru zranění a předat je IZS;
− vysvětlí pravidla osobní bezpečnosti 

záchrance; 
 

4. Polohování a transport zraněných   (2) 
− pravidla a způsoby vyprošťování 

postižených 
− základní polohy při vyšetřování a 

ošetřování zraněných, jejich indikace 
− zásady odsunu zraněných 
− odsunové prostředky, techniky odsunu a  

přenášení postižených jednou nebo více 
osobami 

− nácvik modelových situací 

− uvede pravidla pro vyprošťování a 
přenášení postižených; 

− umí uložit nemocného do správné polohy 
pro vyšetření, ošetření a transport a volbu 
polohy zdůvodnit; 

− umí zvolit a správně použít vhodné 
odsunové prostředky; 

− dodržuje zásady BOZP; 
 

5. Neodkladná resuscitace    (6) 
- poruchy průchodnosti dýchacích cest (u 

dětí a dospělých) 
- zástava krevního oběhu (u dětí a 

dospělých) 
- etické aspekty neodkladné resuscitace 
−  pomůcky k osobní ochraně a  k rozšířené  

− dokáže vymezit pojem neodkladná 
resuscitace; 

− rozpozná zástavu krevního oběhu a 
poruchy průchodnosti dýchacích cest; 

− umí zjistit příčiny neprůchodnosti 
dýchacích cest, nedostatečného dýchání a 
zástavy dechu; 
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      neodkladné resuscitaci 
− nácvik provedení, modelové situace 

− rozpozná nutnost zavedení podpůrného 
a řízeného dýchání a aplikuje vhodný 
postup;  

− umí poskytovat nepřímou srdeční masáž a 
zahájit kardiopulmonální resuscitaci;  

− používá vhodné pomůcky  a osobní 
ochranné prostředky; 

− postupuje při poskytování neodkladné 
resuscitace s ohledem na věk postiženého; 

− je si vědom významu správné resuscitace a 
nebezpečí vyplývajícího z nesprávně 
poskytnuté péče; 

 
6. Bezvědomí   (1) 
− vyšetření stavu vědomí, určení poruchy 

vědomí ( kvantitativní, kvalitativní) 
− vyšetření postiženého v bezvědomí 
− sledování stavu, záznam informací, 

transport zraněných v bezvědomí 
− PP při kolapsu 
− nácvik ošetření, modelové situace 

− zná příčiny a příznaky poruch vědomí; 
− rozliší stupně poruchy vědomí; 
− umí vyšetřit postiženého v bezvědomí; 
− umí poskytnout PP při kolapsu; 
− uvědomuje si závažnost stavu a význam 

stálého dohledu u postižených 
v bezvědomí; 

 
7. Šok, křečové stavy   (1) 
− druhy, příčiny a příznaky šoku a následné 

změny v organismu 
− PP u šokových stavů, preventivní 

protišoková opatření 
− křeče a křečové stavy 
− nácvik modelové situace 

− zná příčiny a faktory ovlivňující rozvoj 
šoku rozpozná příznaky šoku; 

− umí použít vhodná preventivní protišoková 
opatření; 

− umí ošetřit a sledovat postiženého v šoku; 
− uvědomuje si nebezpečí rozvoje šoku, 

význam preventivních opatření; 
− dokáže zajistit bezpečnost postiženého 

v křečovém stavu; 
 

8. Krvácení   (3) 
− druhy krvácení 
− jednotný postup při poskytování PP u 

zevního krvácení 
− rozpoznání a poskytnutí PP při vnitřním 

krvácení a krvácení z tělních otvorů 
− nácvik ošetření, modelové situace 

− dokáže rozlišit a určit typ krvácení; 
− aplikuje správně jednotný postup při 

stavění jednotlivých druhů krvácení; 
− uvědomuje si komplikace spojené 

s krvácením; 
− uvědomuje si nutnost použití prostředků 

osobní ochrany při zástavě krvácení 
vzhledem k riziku  přenosu infekčních 
onemocnění; 

 
9. Rány   (2) 
− druhy ran a poranění 
− zásady ošetřování jednotlivých typů ran, 

pomůcky 
− nácvik ošetření, modelové situace 

− rozliší jednotlivé druhy ran a poranění; 
− umí zvolit a správně aplikovat vhodný 

postup ošetření podle druhů ran; 
− používá vhodné prostředky a obvazové 

techniky; 
− uvědomuje si význam dodržování zásad 

asepse a antisepse, sterility, BOZP 
10. Poškození teplem, chladem a 

chemickými látkami   (2) 
− diferencuje a rozpozná druh, stupeň, rozsah 

a závažnost poranění; 

 58



. 

− druhy poškození; stanovení druhu a 
rozsahu poškození, PP  

− bezpečnost a ochrana zdraví při 
poskytování PP při úrazu elektrickým 
proudem a chemickými látkami 

−  nácvik ošetření a modelových situací 

− zná postupy ošetřování poranění teplem 
a chladem, při úpalu a úžehu; 

− umí poskytnout PP při popálení, poleptání, 
poranění elektrickým proudem, působení 
chladu; 

− uvědomuje si komplikace spojené 
s tepelným a chladovým poškozením; 

− uvědomuje si význam dodržování zásad 
BOZP při poskytování PP;  

11. Poranění hlavy a CNS   (1) 
− mechanismy vzniku poranění, rozdělení, 

klinické projevy, nejčastější komplikace 
zásady poskytování PP 

− nácvik ošetření a modelových situací 

− objasní nejčastější příčiny, příznaky a 
komplikace spojené s poraněním hlavy a 
CNS; 

− popíše postup při ošetření těchto poranění; 
− umí poskytnout PP při poranění hlavy 

a CNS; 
− uvědomuje si význam ochrany hlavy 

a CNS v různých situacích a komplikace 
spojené s poraněním; 

 
12. Poranění páteře a míchy    (1) 

− mechanismus vzniku poranění, příznaky , 
nejčastější komplikace, zásady 
poskytování PP u poranění krční, hrudní, 
bederní páteře, otevřených poranění páteře 

− nácvik ošetření a modelových situací 

− objasní nejčastější příčiny, příznaky a 
komplikace spojené s poraněním páteře a 
míchy; 

− popíše jednotný postup při poskytování PP 
u těchto poranění  a komplikace spojené 
s nevhodným postupem při ošetřování; 

− umí poskytovat PP s využitím moderních 
i improvizovaných pomůcek; 

− uvědomuje si význam prevence těchto 
úrazů;  

 
13. Poranění hrudníku   (1) 

− příčiny poranění, závažnost a rozdělení 
poranění, příznaky poranění hrudníku, PP 

− nácvik ošetření a modelových situací 

− objasní nejčastější příčiny, druhy a 
příznaky poranění hrudníku; 

− umí poskytnout PP dle jednotného 
systému;  

− uvědomuje si rizika spojené s nevhodným 
postupem poskytnutí PP; 

 
14. Poranění břicha a pánve   (2) 

− rozdělení poranění, příznaky a diferenciace 
poranění, poskytnutí PP  

− nácvik ošetření, modelových situací 

− objasní příčiny a příznaky poranění břicha 
a pánve a možné komplikace; 

− umí poskytnout PP dle jednotného systému 
při otevřených i uzavřených poranění 
břicha a pánve;  

− uvědomuje si rizika a komplikace spojené 
s poraněním břicha a pánve 

 
15. Poranění kostí a kloubů   (3) 

− charakteristika, příčiny, rozdělení, obecný 
postup při poskytování PP 

− ošetření poraněného se zlomeninou 
lopatky, klíční kosti a předloktí, drobných 

− objasní příznaky a komplikace poranění 
kostí a kloubů; 

− uvede alternativní prostředky,  popíše a 
správně aplikuje jednotný léčebný postup 
dle druhu poranění; 
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kostí ruky a zápěstí, vymknutí kloubů na 
horní končetině,  

− ošetření poraněného se zlomeninou 
stehenní kosti, kosti bérce, hlezna a nohy, 
vymknutí kloubů na dolní končetině 

− nácvik ošetření a modelových situací 

− umí využít dostupné prostředky 
k ošetřování; 

− uvědomuje si rizika spojená s nevhodným 
způsobem ošetření; 

 

16. Překotný porod a akutní stavy v 
gynekologii    (1) 

− krvácení, křeče, neočekávaný či překotný 
porod 

− zásady PP při náhlých stavech u těhotných 
žen v mimořádných podmínkách 

− nácvik ošetření a modelových situací 

− objasní příznaky a komplikace při akutních 
stavech v těhotenství a v gynekologii; 

− popíše postup poskytování PP při náhlých 
stavech v gynekologii a porodnictví; 

− zná vhodné prostředky pro ošetření rodičky 
i novorozence v mimořádných 
podmínkách; 

 
17. Akutní otravy   (1) 

− druhy nejčastějších otrav 
− PP při akutních otravách spojených 

s bezvědomím a při zachování vědomí 
− nácvik ošetření, modelových situací 

− rozliší podle příznaků běžné druhy otrav a 
zvolí vhodný postup PP; 

− zná postup poskytování PP při otravách 
u postiženého  v bezvědomí a při vědomí; 

− umí vyvolat zvracení; 
− uvědomuje si nebezpečí návykových látek;

18. První pomoc při mimořádných 
událostech   (3) 

− vymezení pojmů 
− obecné zásady pro případ ohrožení 
− varovné signály, pohotovostní zavazadlo 
− evakuace 
− nezbytné opatření při havárii s únikem 

chemických látek, radioaktivních látek, při 
živelních pohromách, zásahu biologickými 
zbraněmi, válečném stavu, smogové situaci

− prostředky individuální ochrany osob při 
zasažení radioaktivními, chemickými a 
biologickými látkami 

− problematika davové psychózy a 
agresivního chování 

− nácvik použití ochranných pomůcek, 
modelových situací 

− vysvětlí obecné zásady pro případ 
ohrožení; 

− rozliší varovné signály; 
− objasní, jak se chovat při vyhlášení 

evakuace, průmyslové havárie, živelní 
pohromy a smogové situace; popíše 
vybavení pohotovostního zavazadla  

− umí používat standardizované i 
improvizované prostředky individuální 
ochrany osob; 

− uvědomuje si rizika spojená 
s mimořádnými událostmi. 

 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví  dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním 

ročníkem 

Učební osnovy předmětu  
 

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE  
 

Studijní obor 
53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

 
 

 
1 Pojetí vyučovacího předmětu 
Obecný cíl předmětu 
Psychologie je jedním ze základních odborných předmětů, který spolu s dalšími odbornými 
předměty, zejména s předměty ošetřovatelství a ošetřování nemocných, významně rozvíjí 
osobnost žáka, formuje jeho vztah k povolání a rozvíjí profesní kompetence, zejména vztah 
k pacientům/klientům. Žáci jsou vedeni k osvojení vybraných vědomostí a dovedností 
z psychologie a jejich aplikaci při řešení konkrétních problémů a  situací. Významnou 
součástí je také rozvoj komunikativních a sociálních kompetencí žáků. 
 
Výchovně - vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby žák:  
− chápal potřeby a chování pacienta/klienta a vhodně s ním komunikoval, 
− uplatňoval individuální přístup k pacientům/klientům, respektoval jejich osobnost, věk, 

sociokulturní a jiné zvláštnosti, 
− uměl navazovat kontakty s lidmi a řešit vhodným způsobem různé komunikativní a 

sociální situace,  
− využíval při práci i v osobním životě poznatky z psychologie obecné, osobnosti, vývojové, 

sociální a zdravotnické, 
− uměl využívat techniky sebepoznání, sebevýchovy a učení k rozvoji vlastní osobnosti, 
− získal vědomosti a dovednosti z oblasti péče o duševní zdraví  a uměl je uplatňovat jak při 

poskytování ošetřovatelské péče a vedení zdravých i nemocných k péči o zdraví, tak pro 
podporu vlastního zdraví, 

− byl připraven pracovat v týmu a s mimořádnou zátěží,  
− uměl využívat získané vědomosti a dovednosti pro plánování osobního i pracovního života, 

a při hledání zaměstnání.  
 
Předmět má významnou úlohu i v rozvoji klíčových kompetencí, a to především kompetencí 
komunikativních, personálních a sociálních (interpersonálních). Prostřednictvím vhodných 
vyučovacích metod a forem práce přispívá  také k osvojování dovednosti řešit problémy, 
racionálně se učit, pracovat s odborným textem a jinými zdroji informací. 
   
Pojetí výuky 

Předmět je chápán jako teoreticko-praktický. Cílem cvičení je naučit žáky rozumět sám sobě i 
druhým lidem, adekvátně komunikovat jak v běžném životě, tak s pacienty/klienty různého 
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typu, se spolupracovníky, s lékaři a nadřízenými a řešit situace, s nimiž se bude setkávat 
v osobním i v pracovní životě. Žáci jsou vedeni také k dovednosti racionálně se učit a řešit 
problémy, hodnotit své předpoklady a výsledky, racionálně plánovat svůj osobní rozvoj. Pro 
prohloubení vědomostí se využívají i různé formy práce s odbornou literaturou, diskusní a 
jiné aktivizační metody. 
Žáci jsou hodnoceni nejen na základě teoretických vědomostí, ale také dovedností řešit 
zadané modelové a problémové situace, vyjadřovat se k dané problematice a pracovat s 
informacemi. 
Předmětu se vyučuje v celkovém rozsahu 5 týdenních vyučovacích hodin, tj. 166-170 hodin 
celkem; doporučuje se zařadit jej od 2. ročníku. Rozvržení předmětu do ročníků a organizace 
výuky (zvl. cvičení) je v kompetenci školy. Počty hodin uvedené v rozpisu učiva jsou 
orientační. Tzv. volné hodiny využije učitel dle uvážení k besedám, práci s literaturou, 
odborným exkurzím, opakování, k posílení vybraných tematických celků.  Rozvržení 
tematických celků do ročníků provede vyučující nebo předmětová komise. 

2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
 

Učivo Výsledky vzdělávání 
1. Psychologie jako věda  (3) 

− předmět psychologie 
− odvětví psychologie 
− vztah k jiným vědním oborům 
− využití poznatků z psychologie v praxi 
− fylogeneze lidské psychiky 

Žák: 
− charakterizuje psychologii jako vědu a její 

přínos pro jiné vědní obory; 
− ukáže na příkladech praktické využití 

psychologie; 
− definuje základní disciplíny psychologie; 
− vysvětlí vztah mezi nervovou soustavou a 

psychikou; 
2. Člověk jako osobnost (25) 

− charakteristika osobnosti, biologická a 
sociokulturní determinance osobnosti 

− vývoj osobnosti v procesu socializace 
− struktura a rysy (vlastnosti) osobnosti 
− vlastnosti osobnosti – klasifikace, 

charakteristika  
− motivace, potřeby a jejich členění 
− zájmy, postoje, hodnoty, cíle 
− utváření osobnosti; motivace a učení  
− typologie osobnosti 
− poznávání a posuzování osobnosti, chyby 

v soudech; stereotypy a předsudky 
− seberealizace osobnosti, motivace a životní 

cíle 
− požadavky na osobnost zdravotnického 

pracovníka 
− poruchy osobnosti a jejich prevence 
 

− na příkladech charakterizuje faktory 
ovlivňující vývoj osobnosti;  

− zdůvodní význam rodiny pro vývoj 
osobnosti; 

− vysvětlí a dokumentuje na příkladech 
pojmy vlohy, schopnosti a dovednosti, 
nadání, talent, tvořivost, flexibilita;  

− vymezí pojem motivace a uvede klasifikaci 
potřeb; 

− na příkladech rozpozná projevy lidí různé 
povahy; 

− na příkladech objasní motivované chování; 
− uvede kladné a záporné volní vlastnosti 

osobnosti;  
− vysvětlí fáze socializačního procesu; 
− na konkrétních situacích použije vhodnou 

metodu poznávání osobnosti; 
− na konkrétních příkladech  ukáže chyby, 

stereotypy a předsudky v posuzování 
osobnosti; 

− uvede příklady poruch osobnosti a 
možnosti prevence;  
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3. Psychické procesy, stavy a vlastnosti 
(20) 

− třídění psychických jevů - procesů, stavů a 
vlastností 

− poznávací procesy  
− procesy emoční a volní 
− paměť a učení; vybrané metody a techniky 

učení  
− vybrané metody a techniky rozvoje 

pozornosti a paměti 
− myšlení a řeč 
− poruchy psychických procesů a stavů 
− metody sebepoznávání a  sebehodnocení 

psychických funkcí, využití sebepoznávání 
pro  sebevýchovu, sebevzdělávání a 
seberealizaci 

  

− na příkladech rozliší základní psychické 
procesy, stavy a vlastnosti; 

− ukáže, jak se psychické procesy odrážejí 
v tělesných funkcích, v chování a jednání 
člověka; 

− na příkladech vysvětlí, jak probíhá proces  
poznávání; 

− vysvětlí význam paměti a zapomínání; 
− rozliší a popíše jednotlivé druhy a typy 

paměti, vysvětlí význam posilování paměti 
u starších lidí; 

− vysvětlí podstatu a význam představivosti 
a fantazie, myšlení a řeči, myšlenkového 
řešení problému; 

− vysvětlí význam sebepoznávání a 
sebehodnocení ve vztahu k aspirační 
úrovni; 

− objasní, na čem závisí efektivita učení; 
− zhodnotí efektivitu svého učení a své 

předpoklady pro práci zdravotnického 
asistenta; 

− uvede, které psychické jevy jsou významné 
pro práci  zdravotnického pracovníka a 
proč; 

− vysvětlí možnosti prevence poruch 
psychických procesů a stavů; 

− vyhledá cvičení na rozvoj a posilování 
vybraných psychických procesů a stavů 
vhodná pro děti a seniory; 

4. Vývoj psychiky jedince (15) 

− charakteristika  ontogenetického vývoje 
psychiky, faktory vývoje, vývojová křivka, 
periodizace vývoje psychiky 

− charakteristika vývojových stádií 
− vývoj a uspokojování potřeb v jednotlivých 

vývojových stádiích 

− vymezí základní vývojové etapy a 
mezníky; 

− charakterizuje a porovná tělesný, 
psychický a sociální vývoj v jednotlivých 
etapách života; 

− vysvětlí, jak se specifika jednotlivých 
vývojových etap promítají do práce 
zdravotnického pracovníka; 

5. Vliv civilizace na psychiku člověka (10) 

− náročné životní situace a jejich vliv na 
člověka 

− stres, frustrace, deprivace, strach, agrese 
− týrání a zneužívání, domácí násilí 
− problematika závislostí  
− péče o duševní zdraví 
− syndrom vyhoření a jeho prevence 
− odolnost k zátěži; techniky vyrovnávání se 

s náročnými životními situacemi 

− charakterizuje základní náročné životní 
situace (stres, frustrace, deprivace, 
vyhoření), jejich příčiny a možné 
důsledky; 

− popíše s využitím příkladů a zhodnotí  
různé způsoby řešení náročných životních 
situací; 

− uvede některé identifikační znaky týrání a 
objasní chování jednotlivých aktérů;  

− uvede možnosti obrany před násilím a 
vysvětlí, jak postupovat v případě zjištěné 
(či podezření) skutečnosti;  
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− vysvětlí, jak drogová a jiná závislost 
ovlivňuje psychiku a chování jedince; 

− charakterizuje předpoklady zdravého 
duševního života; 

− vyhledá a zpracuje informace týkající se 
vybrané problematiky; 

6. Základy sociální psychologie (20) 

− sociální podstata osobnosti 
− sociální učení a zrání 
− sociální skupiny, vliv na vývoj osobnosti 
− sociální vnímání, jeho vývoj  
− sociální interakce – vytváření sociálních 

vztahů a jejich charakter 
− sociální adaptace, poruchy adaptace 
− konflikty, diskriminace, šikana, minorita - 

majorita  
− profesionální sociální skupiny – pozice, 

status, role, vedení; profesní skupiny ve 
zdravotnictví; zásady týmové práce 

− poruchy socializace 
 

− vysvětlí pojem socializace; 
− na příkladech ukáže, jak se sociální učení a 

zralost projevují v životě člověka; 
− vysvětlí rozdíl mezi sociální a biologickou 

zralostí; 
− definuje pojem sociální vnímání a 

charakterizuje jeho vývoj; 
− charakterizuje na příkladech jednotlivé 

typy sociálních vztahů; 
− identifikuje vztahy mezi členy modelové 

skupiny, třídy, pracovní skupiny (týmu), 
sportovního týmu atp.; 

− charakterizuje skupinu z hlediska jejich 
znaků a vztahů mezi členy; 

− vymezí a charakterizuje základní typy 
sociálních skupin; 

− na příkladu demonstruje, jak mohou 
sociální skupiny ovlivňovat chování 
člověka; 

− objasní pojem sociální adaptace; 
− uvede příklady poruch socializace; 
−  pomocí příkladů ukáže možnosti prevence 

a obrany před diskriminací a šikanou; 
− navrhne řešení modelových konfliktních 

situací, návrh zdůvodní; 
7. Umění komunikace a jednání s lidmi 

(40) 

− verbální a neverbální komunikace, kulturní 
chování, asertivita, agresivita 

− navazování kontaktu – verbálně, 
neverbálně, vzhledem k věkovým a 
individuálním zvláštnostem osobnosti 

− vytváření partnerské a skupinové citlivosti 
− kultura řeči 
− umění naslouchat druhému 
− rozhovor: navázání kontaktu, vedení 

rozhovoru, zaujímání a projevování 
postojů 

− diskuse; argumentace  
− poruchy v komunikaci 
− řešení modelových situací z běžného 

života, z práce s klienty/pacienty různého 

− vysvětlí pojem komunikace a  rozdíl mezi 
verbální a neverbální komunikací; 

− rozliší na příkladech projevy asertivního a 
neasertivního chování; 

− zhodnotí komunikační situaci z hlediska 
zásad a prostředků komunikace; 

− popíše zásady vedení rozhovoru; 
− vysvětlí nebo ukáže na situaci, kterých 

chyb se nejčastěji při rozhovoru a jednání 
s druhými lidmi dopouštíme; 

− vysvětlí rozdíl mezi rozhovorem, besedou 
a diskusí; 

− vysvětlí zásady a předpoklady úspěšné 
diskuse; 

− najde argumenty k zadané otázce či úkolu; 
− odhalí chyby a nedostatky v komunikaci a 

navrhne jiné řešení; 
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typu (z hlediska osobnosti, zdravotního 
stavu, sociokultuních a jiných specifik), 
v kontaktu se spolupracovníky a 
nadřízenými 

− komunikace s nemocným dítětem (s 
ohledem na vývojovou psychologii), jeho 
rodiči,  event. s jinými příbuznými 

− řešení situací souvisejících s hledáním 
zaměstnání: odpověď na inzerát, účast 
v konkurzu, jednání na úřadu práce a 
s potenciálním zaměstnavatelem, osobní 
prezentace 

− řeší vhodným způsobem modelové 
komunikativní situace; 

8. Psychologie nemocných (20) 

− vliv nemoci nebo zdravotního postižení na 
psychiku člověka 

− psychosomatické a somatopsychické 
nemoci 

− pohled na nemoc 
− subjektivní prožívání nemoci, jeho 

modifikace kulturou; 
− poměr nemocného k nemoci 
− prožívání nemoci v čase 
− adaptace na nemoc a hospitalizaci; kulturní 

specifika 
− psychoterapie v práci zdravotníka 
− produktivní a neproduktivní přístup 

zdravotníka k nemocnému  
− formování vztahu nemocný – zdravotnický 

pracovník 
− psychologie čekárny a ordinace 
− problematika iatrogenie 
− problematika domácí péče 
− zvláštnosti přístupu k dospělým, dětem, 

dospívajícím, cizincům a příslušníkům 
národnostních aj. menšin 

− psychologie jedince se zdravotním 
postižením 

− psychologie bolesti, strachu, úzkosti, 
umírání a smrti 

− profesní adaptace, deformace 

− vysvětlí, které faktory ovlivňují psychiku 
nemocného; 

− ukáže, jak se nemoc nebo zdravotní 
postižení mohou projevit v chování a 
jednání člověka (dítěte, dospělého, starého 
člověka, příbuzných pacienta); 

− na příkladech rozezná různé postoje 
pacienta k nemoci; 

− vysvětlí pojmy hospitalismus a iatrogenie; 
− objasní důsledky hospitalismus a 

iatrogenie; 
− charakterizuje pocity a problémy 

pacienta/klienta v odlišném jazykovém 
nebo kulturním prostředí; 

− vysvětlí, kterým projevům v chování 
pacienta/klienta je třeba věnovat pozornost 
a proč; 

− na příkladech rozliší a zhodnotí různé 
přístupy  a postoje zdravotnického 
pracovníka k pacientům/klientům; 

− vyhledá a zpracuje informace týkající se 
tematiky; 

− vysvětlí pojmy empatie, altruismus, 
nasazení a uvede příklady; 

− zhodnotí konkrétní situaci z hlediska 
profesionálního chování zdravotnického 
pracovníka; 

9. Volné hodiny (8)  

 
 



 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

KLINICKÁ PROPEDEUTIKA 
 

Studijní obor 
53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

 
1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecným cílem předmětu je seznámit žáky s postupy používanými při vyšetření  pacienta 
lékařem, tedy s lékařskou anamnézou, fyzikálním vyšetřením a vyšetřovacími metodami. 
Současně tak vést žáky k porozumění základní lékařské terminologii, orientaci v chorobopisu 
pacienta a rozpoznání základních chorobných příznaků. Nedílnou součástí předmětu je znalost 
základních farmakologických přípravků, jejich forem,  aplikace, nežádoucích účinků a 
kontraindikace vybraných lékových skupin. 
Předmět klinická propedeutika tvoří teoretický základ pro dovednosti, které má žák aplikovat 
prakticky v  ošetřovatelství.  
 
Výchovně-vzdělávací cíle: 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:  
− znal subjektivní a objektivní příznaky onemocnění, 
− rozpoznal na základě příznaků změnu stavu nemocného,  
− znal postup při fyzikálním vyšetření pacienta a uměl při něm spolupracovat s lékařem, 
− dovedl měřit vitální funkce a znal jejich normální hodnoty, 
− byl seznámen s principem přístrojových vyšetřovacích metod, 
− byl orientačně seznámen s přípravou pacienta před vyšetřením a péčí po vyšetření  
     u základních přístrojových vyšetřovacích metod, 
− uměl zařadit léky podle účinku do skupin, 
− znal život ohrožující nežádoucí účinky léků, 
− uvědomoval si nezbytnost stálého doplňování nových informací a poznatků, zejména 

z oblasti farmakologie, 
− využíval znalostí z jiných teoretických oborů i z praxe, 
− zamýšlel se nad rolí sestry a asistenta u lůžka pacienta, 
− získal pozitivní vztah ke svému budoucímu povolání a uvědomoval si jeho důležitost i 

výjimečnost. 
 

Z hlediska  klíčových kompetencí se klade důraz zejména na kompetenci řešit problémy a 
problémové situace (např. formou cvičení a úkolů zaměřených na rozpoznávání základních 
příznaků onemocnění, prováděním fyzikálního vyšetření plic a srdce atp.), pracovat 
s odbornou literaturou, vyhledávat a zpracovávat informace, diskutovat o odborných 
problémech. 
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Pojetí výuky 
V předmětu se využívají znalosti ze somatologie a souběžně z patologie, ošetřovatelství a 
psychologie a z přírodovědných předmětů. V rámci teoretických hodin je vhodné:  
− procvičovat základní orientaci na lidském těle a  projekci orgánů na hrudní a břišní stěnu,  
− využívat životních zkušeností žáků (únava, spánek, bolest atd.) formou diskuse nebo 

metodou řízeného vyučování,  
− při procvičování  lékových skupin, např. skupinové vyučování mezi žáky navzájem nebo 

formu různých soutěží,  
− při výuce vyšetřovacích metod je možné využít samostatné práce žáků s dostupnými 

informačními zdroji (odborná literatura, internet) formou výpisků, anotací, referátů apod. 
 
Při výuce předmětu je nezbytné spolupracovat s vyučujícími ostatních odborných předmětů, 
zejména ošetřovatelství, ve kterém žák bude poznatky získané v předmětu klinická 
propedeutika prakticky aplikovat, a předmětů přírodovědných. 
Učební osnova je zpracována rámcově, její rozpracování provede vyučující a návrh schválí 
ředitel školy. Předmětu se vyučuje v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně, tj. 34 hodiny 
celkem; počty hodin uvedené v rozpisu učiva jsou orientační.  
 
 
2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
Učivo Výsledky vzdělávání  
1. Obecná symptomatologie   (15) 
- anamnéza:  osobní, rodinná, sociální, 

pracovní  
- subjektivní a objektivní příznaky   
- sledování a měření fyziologických funkcí: 

tělesná teplota, tep, dýchání, krevní tlak 
- fyzikální vyšetření: pohled, poklep, 

poslech, pohmat, per rectum 
 

Žák:   
- vysvětlí rozdíl mezi lékařskou a   

ošetřovatelskou anamnézou;         
- pojmenuje subjektivní a objektivní 
      příznaky onemocnění; 
- rozpozná život ohrožující příznaky a stavy;
- umí měřit fyziologické funkce a zná jejich 

normální a patologické hodnoty;                   
- orientuje se na lidském těle, zná projekci 
      orgánů na hrudní a břišní stěnu;                    
- objasní postup při fyzikálním vyšetření; 
- rozumí odborné lékařské terminologii 

užívané při    fyzikálním vyšetření;  
                                                                          

2. Vyšetřovací metody (8) 
- laboratorní  
- přístrojové - přehled 
- RTG, CT, MR, izotopy, USG  
- endoskopie, EKG, EEG  
- funkční   

- dokáže rozdělit vyšetřovací metody na     
       invazivní a neinvazivní; 
- vysvětlí podstatu vyšetřovací metody;       
- u vybraných vyšetřovacích metod popíše   

 přípravu pacienta před    
       vyšetřením a péči po vyšetření; 
 

3. Farmakologie  (11) 
- obecná farmakologie: formy léků a  

způsoby jejich aplikace,  nežádoucí 
účinky a kontraindikace u vybraných 
lékových skupin 

- uvede základní lékové formy skupiny 
léků;  

- popíše správné formy a postupy aplikace 
léků; 

- uvede život ohrožující nežádoucí účinky a 
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- speciální farmakologie: 
analgetika, hypnotika, sedativa,  
protisrážlivé léky,  
antihypertenziva, 
kardiotonika, kortikoidy, ATB, 
antiastmatika, antitusika,  
léky ovlivňující vegetativní nervový 
systém 

reakce na vybrané léky;     
- zařadí lék do lékové skupiny podle 

komerčního názvu (u vybraných léků i 
podle generačního názvu léku;  

- u vybraných lékových skupin pojmenuje 
kontraindikace podání léku; 

- je si vědom odpovědnosti při podávání 
léků pacientovi; 

- uvede u vybraných léků příklady jejich 
alternativ. 

                                                                            
 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

SOMATOLOGIE 
 

Studijní obor 
53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

 
 

1 Pojetí vyučovacího předmětu  
 
Obecný cíl předmětu 
Předmět somatologie se zabývá stavbou a funkcí lidského organizmu za fyziologických 
podmínek Poskytuje žákům základní vědomosti z klinicky aplikované anatomie a fyziologie, 
histologie a biochemie. Učí základy medicínského jazyka a nomenklatury, prohlubuje znalosti 
žáků z biologie člověka a z dalších přírodovědných předmětů. 

 
Výchovně-vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby žák: 
-    uměl popsat stavbu lidského těla,  
- prezentovat topografickou anatomii jednotlivých  orgánů lidského těla, 
- rozuměl významu a fyziologické funkci jednotlivých soustav a orgánů lidského těla, 
- osvojil si odborné názvosloví, 
- chápal význam předmětu pro studium ošetřovatelství a byl připraven osvojené poznatky 

podle potřeby aplikovat.  
 

Z hlediska klíčových kompetencí rozvíjí výuka předmětu somatologie především 
komunikativní kompetence žáků ( dovednost samostatně, souvisle, logicky a odborně správně 
se vyjadřovat, schematicky zobrazovat, vyvozovat souvislosti, používat odborné názvosloví 
atd.), dovednost řešit problémy, aplikovat matematické dovednosti, pracovat s odbornou 
literaturou.  
 
Pojetí výuky 
Výuka se opírá o znalosti a dovednosti žáků z přírodovědných předmětů, zejména z biologie 
člověka a z chemie. Vedle výkladových metod se využívají i formy samostatné nebo 
skupinové práce žáků, práce s odbornou literaturou, statistickými údaji a s různými učebními 
pomůckami nebo multimediálními programy. Při hodnocení se přihlíží ke zvládnutí 
odborného názvosloví a klíčových kompetencí. 
Předmět  se  vyučuje v  rozsahu 4 hodiny týdně, tj. celkem 136 hodin. Počty hodin uvedené 
u jednotlivých tematických celků jsou orientační. 
 
 
 

 69



 
 
 
 
2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
Učivo Výsledky vzdělávání 

 
1. Úvod do studia (2) Žák: 

− charakterizuje somatologii jako vědu a 
její vztah k dalším vědním oborům; 

− vysvětlí přínos předmětu pro studium;  
2. Funkční morfologie tkání (8)  
     (v návaznosti na biologii)  
− buňka, tkáň, orgán, orgánový systém, 

organizmus 
− tkáně  - charakteristika, dělení 
− tkáně výstelkové, pojivové, tkáň svalová, 

nervová 

− popíše a schematicky nakreslí základní 
stavební a funkční jednotku těla; 

− definuje pojmy buňka, tkáň, orgán; 
− charakterizuje z anatomicko-      

fyziologického hlediska jednotlivé druhy 
tkání; 

− vysvětlí základní vztah mezi zevním a 
      vnitřním prostředí; 
− objasní chování buňky v jednotlivých 

druzích roztoků; 
− vysvětlí nutnost  minimalizace 

negativních faktorů  zevního prostředí 
vzhledem k vývoji organizmu; 

3. Základní orientace na lidském těle (2) 
− roviny a směry lidského těla                         
− anatomická nomenklatura 

− prakticky prezentuje jednotlivé roviny a 
směry lidského těla na modelu kosterní 
soustavy; 

− používá správné názvosloví; 
4. Pohybový systém   (16)                               
− kostra lidského těla 
− spojení kostí 
− svalová soustava 

− popíše obecnou stavbu kosti a spojení 
      kostí; 
− popíše na modelu kosterní soustavy 
      skelet jako celek; 
− popíše na modelech jednotlivé kosti; 
− charakterizuje význam prvků a 
      faktorů ovlivňujících růst kostí; 
− popíše obecnou stavbu svalu a objasní 
      funkce jednotlivých svalů, význam jejich  

individuální stimulace a svalové 
kontrakce; 

− prakticky konkretizuje jednotlivé svalové 
      skupiny a svaly na modelu; 
− schematicky znázorní některé součásti 
      pohybové soustavy včetně synapse;  

5. Krev  (8)  
− funkce krve 
− krevní plazma 
− krevní elementy 
− imunita 

− objasní funkci a složení krve včetně 
faktorů ovlivňujících složení; 

− objasní určování krevních skupin, 
vysvětlí rozdíl mezi krevními skupinami, 
definuje Rh  faktor; 
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− definuje imunitu, její rozdělení a význam;
− objasní význam thymu a RHS; 
− objasní a schematicky znázorní základní 

principy srážení krve, zástavy krvácení    
a hemolýzy; 

6. Krevní oběh   (14)                                       
− stavba a funkce cév 
− srdce  
− tepny velkého oběhu 
− žíly velkého oběhu 
− specializované oblasti krevního řečiště 
− dynamika krevního oběhu 
− mízní systém 
− slezina 

− popíše stavbu stěny  tepny, žíly a  
vlásečnice; 

− popíše a schematicky znázorní  princip 
      cirkulace – velký a malý oběh, oběh krve 

plodem, mikrocirkulace orgánová; 
− schematicky znázorní a objasní 

topografickou anatomii srdce, stavbu 
srdeční stěny, chlopňového aparátu;  

− objasní průtok krve srdcem; definuje 
systolický objem a vypočítá  minutový 
objem; 

− definuje fáze srdečního cyklu; 
− popíše cévní zásobení srdečního svalu; 
− objasní řízení srdeční činnosti; 
− vysvětlí inervaci srdce, základní principy 
      EKG, srdeční ozvy; 
− definuje krevní tlak a portální oběh; 
− popíše skladbu mízního systému, vznik, 

složení  a cirkulaci lymfy; 
− objasní a znázorní anatomicko-

topografickou charakteristiku sleziny; 
− vysvětlí vztah fyzické zátěže, akce 
      srdeční a minutového objemu; 

7. Dýchací systém  (7)                                     
− stavba a funkce jednotlivých oddílů 

dýchacích cest  
− přenos dýchacích plynů krví 
− mechanika dýchání, řízení dýchání 
− plicní objemy 

− popíše stavbu a funkci jednotlivých 
oddílů včetně plic a jejich 
projekci /horní a dolní dýchací cesty/; 

− objasní vitální kapacitu plic a faktory, 
které ji ovlivňují; 

− vysvětlí princip řízení dýchání; 
− znázorní pomocí vzorce vazbu 

hemoglobinu, O2 a jiných látek; 
− vysvětlí rizika dechové pasivity; 

8. Trávicí systém  (16)                                    
− dutina ústní, slinné žlázy, mléčný a trvalý 

chrup 
− jednotlivé úseky trávicího systému 
− játra, žlučové cesty, žluč 
− slinivka břišní 
− topografie orgánů dutiny břišní 
− metabolismus základních živin 

 
− prezentuje na modelu topografii orgánů 
− trávicí soustavy (hltan, jícen, žaludek,  

tenké a tlusté střevo); 
− popíše obecný princip stavby a funkci 
− jednotlivých oddílů;  
− schematicky znázorní jednotlivé úseky 

trávicího systému;  
− objasní význam enzymů; 
− definuje základní pojmy metabolismu 

živin; 
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9. Močový systém a vylučování  (6)     
− ledviny 
− vývodné močové cesty 
− diuréza a její řízení 
− složení moči 

− prezentuje topografii orgánů na modelu a 
schematicky je zobrazí; 

− popíše a schematicky znázorní ledvinu a 
vývodné močové cesty; 

− definuje základní stavební a funkční jed- 
      notku ledvin; 
− vysvětlí funkci a princip tvorby moči; 
− vysvětlí mechanismus řízení funkce 

ledvin; 
− objasní významu správného pitného 
      režimu  ve vztahu k adekvátní diuréze;       

10. Pohlavní systém   (10)                                 
− pohlavní systém muže 
− pohlavní systém ženy 
− menstruační a ovulační cyklus 

  
− schematicky znázorní, anatomicky popíše 

a prezentuje topografii jednotlivých 
orgánů; 

− charakterizuje jejich fyziologii a význam;
− vysvětlí funkci a princip menstruačního a 

ovulačního cyklu; 
− objasní  pohlavního vývoj ženy a muže, 

vysvětlí rozdíl mezi biologickou, 
psychickou a sociální zralostí člověka; 

− popíše princip oplození, průběh 
těhotenství a porodu; 

11. Kožní systém   (3)                                        
− stavba a funkce kůže 
− přídatné orgány kožní 
− mléčná žláza, laktace 

− popíše stavbu a funkci kůže a přídatných 
orgánů kožních; 

− ukáže a znázorní predilekční místa pro 
      vznik dekubitů; 
− popíše mléčnou žlázu a objasní princip 

laktace;  
− zdůvodní znalost fyziologické struktury 

mléčné žlázy vzhledem 
k samovyšetřování prsu;       

12. Řízení činnosti organismu. Látkové 
řízení   (12) 

− regulace humorální a nervová 
− hypotalamo-hypofyzární systém 
− přehled žláz s vnitřní sekrecí 

− popíše jednotlivé principy řízení 
      organizmu; 
− objasní princip transportu hormonů; 
− popíše hypotalamo-hypofyzární systém 
      řízení organizmu; 
− popíše anatomicky a topograficky žlázy 

s vnitřní sekrecí; 
− objasní jejich funkci;  
− zdůvodní projev deficitu nebo nadbytku 
      hormonu u jednotlivých žláz s vnitřní 
      sekrecí; 

13. Nervové řízení organismu  (22)                
− centrální nervový systém – stavba 

jednotlivých oddílů 
− periferní nervový systém 
− vegetativní nervový systém  

− definuje a popíše základní stavební a 
funkční jednotku nervového systému; 

− vysvětlí podstatu vzruchu,synapse, 
podmíněného a nepodmíněného reflexu; 

− schematicky znázorní a popíše stavbu a 
funkci jednotlivých oddílů CNS; 
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− obaly CNS 
− vyšší nervová činnost 
− spánek 

− vyjmenuje bazální ganglia a objasní 
jejich význam; 

− vyjmenuje míšní a hlavové nervy a 
objasní jejich funkci; 

− objasní vztah: řízení tělesné teploty – 
termoregulace – mechanismy regulace 
tělesné teploty; 

− popíše komorový systém; 
− objasní pojem hematoencefalická bariéra;
− charakterizuje složení, tvorbu a význam 
      cerebrospinální tekutiny; 
− definuje pojem vyšší nervová činnost a 

její složky; 
− objasní význam spánku a popíše jeho 

jednotlivé fáze; 
 

14. Smyslové orgány   (6)                                 − prezentuje topografii orgánů (oko,ucho); 
− popíše a schematicky znázorní složení 

jednotlivých orgánů; 
− objasní princip lomivosti světla a šíření 
      zvuku. 

15. Opakování učiva (4)  
 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

Učební osnova předmětu 

ZÁKLADY EPIDEMIOLOGIE A HYGIENY 
 

Studijní obor 
53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

 
1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecným cílem předmětu je zprostředkovat žákům vybrané poznatky z mikrobiologie, 
epidemiologie a hygieny potřebné pro to, aby lépe pochopili příčiny onemocnění, vliv 
mikroorganismů na zdraví a vztah makroorganismu a životního prostředí.  Dalším cílem je 
připravit žáky na práci v prostředí se zvýšenými nároky na dodržování hygienických předpisů 
a prevenci infekčních onemocnění. Předmět má i významnou výchovnou funkci z hlediska 
prevence nemoci a propedeutickou funkci pro výuku ošetřovatelské péče.      
Obsah předmětu tvoří vybrané základní poznatky z mikrobiologie, ze všeobecné a speciální 
epidemiologie, ze všeobecné a  komunální hygieny a hygieny práce ve zdravotnických 
zařízeních. Pozornost se věnuje také celkové situaci rozšíření infekčních chorob v ČR ve 
srovnání s jinými zeměmi a etnicky specifickým nákazám a infekčním onemocněním menšin, 
jejichž příslušníci žijí trvale nebo přechodně na našem území.    
 
Výchovně- vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby žák : 
- znal příčiny a způsob přenosu infekčních onemocnění i možnosti jejich  prevence, 

zejména primární, 
- měl přehled o výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR ve srovnání s jinými 

zeměmi, 
- chápal souvislosti mezi kvalitou životního prostředí a zdravotním stavem obyvatelstva, 
- měl přehled o základních požadavcích na kvalitu jednotlivých složek životního prostředí, 
- znal a dodržoval zásady hygieny a epidemiologie při práci ve zdravotnických zařízeních, 
- sledoval informace týkající se studované problematiky. 
 
Z hlediska klíčových kompetencí předmět umožňuje rozvíjet především práci s informacemi, 
komunikativní dovednosti - souvisle se vyjadřovat, vysvětlovat, zdůvodňovat a argumentovat,  
řešit problémy (např. z oblasti hygieny životního nebo pracovního prostředí). 
 
Pojetí výuky 
Předmět základy epidemiologie a hygieny je chápan jako předmět teoretický (vědomostní), 
avšak prostřednictvím konkrétních příkladů, faktografických údajů, zaměřením žáků na práci 
s odbornými informacemi (včetně informací z médií a internetu), osobních zkušeností žáků i 
jejich znalostí z jiných předmětů, lze podpořit praktický význam a přínos prezentovaných 
poznatků. Z vyučovacích forem je žádoucí uplatňovat kromě výkladu vhodné aktivizační 
metody, např. práci s odbornou literaturou, zdravotnickou statistikou, učebními pomůckami a 
multimediálními programy aj. 
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Doporučuje se využívat mezipředmětových vztahů, především znalostí z biologie a chemie. 
Při hodnocení se přihlíží k aktivitě žáků při vyučování, dovednosti pracovat s informacemi a 
odborným textem, vyjadřovat se k dané problematice. 
Učební osnova je zpracována rámcově, počty hodin u jednotlivých tematických celků jsou 
pouze orientační. Rozpracování učební osnovy provede vyučující nebo předmětová komise, 
návrh schvaluje ředitel školy. Předmětu se vyučuje v celkovém rozsahu 34 hodiny, tj. 1 
hodina týdně;  doporučuje se zařadit jej do druhého ročníku.  
 
 
2  Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
Učivo Výsledky vzdělávání 
1. Úvod do studia (1) 
− vymezení obsahu a funkce předmětu 

− vysvětlení základních pojmů  
 
 

Žák: 

− vysvětlí význam pojmů mikrobiologie, 
imunologie, epidemiologie, hygiena, 
vztahy mezi těmito obory a jejich přínos 
pro zdravotní péči; 

 

2. Mikrobiologie (4) 
− morfologie a fyziologie mikrobů 
− mikrobiální osídlení člověka 
− patogenita mikrobů 
− možnosti diagnostiky nakažlivých chorob 
− účinek ATB a chemoterapeutik (CHT); 

rezistence mikroorganizmů 

− klasifikuje a charakterizuje 

mikroorganizmy, uvede organizmy 
nejčastěji způsobující onemocnění; 

− vysvětlí propojení mikroorganizmů 
s živočichy a rostlinami; 

− uvede příklady vyšetřovacích metod 
nakažlivých chorob; 

− dokáže vysvětlit účinek ATB a CHT; 

− vysvětlí příčiny a důsledky rezistence 
mikroorganizmů; 

− rozumí základní odborné terminologii a 
správně ji používá; 

3. Imunologie (6) 
− pojem infekce, imunita 

− podstata imunitních mechanizmů 

− specifická a nespecifická imunita 

− imunologické vyšetřovací metody 

− patologie imunity, imunomodulace 

− současný rozvoj oboru, jeho přínos pro 
jiné lékařské obory a pro zdravotnickou 
praxi 

− definuje pojem imunita a popíše 
fungování imunitních mechanismů; 

− objasní rozdíl mezi specifickou a 
nespecifickou imunitou; 

− vysvětlí význam a fungování obranných 
mechanizmů v organizmu; 

− uvede příklady reakce organizmu na 
cizorodou látku; 

− charakterizuje přínos imunologie jako 
vědní disciplíny pro péči o zdraví dětí i 
dospělých; 

4. Epidemiologie (14) − vysvětlí rozdíl mezi infekční a neinfekční 
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− infekční proces a onemocnění 
− prevence infekčního onemocnění, 

protiepidemická opatření  

− očkování, očkovací látky a techniky 

− přehled infekčních chorob podle původu 
nákazy a cesty přenosu 

− vybrané etnicky specifické nákazy a 
infekční onemocnění  

− epidemiologická situace v ČR ve 
srovnání s jinými zeměmi 

− nozokomiální nákazy 

− bojové biologické prostředky 

 

nemocí; 

− popíše vznik nákazy, formy výskytu nákaz 
a proces přenosu; 

− popíše zásady a základní prostředky 
prevence infekčních onemocnění a 
epidemií; 

− objasní podstatu očkování, vysvětlí, co je 
očkovací kalendář;  

− rozdělí infekční onemocnění podle 
původu nákazy a způsobu přenosu a 
charakterizuje je z hlediska jejich projevů, 
důsledků a rozšíření; 

− charakterizuje epidemiologickou situaci 
v ČR, uvede příklady infekčních 
onemocnění souvisejících se sociálním 
prostředím, s migrací nebo s cestovním 
ruchem;   

− vysvětlí, v čem spočívá nebezpečí 
bojových biologických prostředků a uvede 
jejich příklady; 

− vyjadřuje se věcně i terminologicky 
správně, umí pracovat s informacemi; 

5. Základy hygieny (9)  
− charakteristika oboru, úloha hygieny 

v primární prevenci 

− orgány hygienické služby a jejich úkoly 

− předmět a úkoly komunální hygieny, vliv 
kvality složek životního prostředí na 
člověka, způsoby a prostředky jejího 
řízení  

− hygiena výživy: vliv výživy na  zdraví a 
prevenci onemocnění, současné trendy ve 
výživě a stravování, hygienické 
požadavky na společné stravování a 
manipulaci s potravinami (se zvláštním 
zaměřením na zabezpečení stravování na 
ošetřovací jednotce) 

− hygiena a bezpečnost práce ve 
zdravotnických zařízeních: zásady 
hygieny provozu zdravotnických 
zařízení, prevence nozokomiálních 
nákaz, riziková pracoviště, ochrana 
pracovníků proti  infekcím včetně 
zdravotních rizik souvisejících 
s výkonem povolání – povinnosti 

− charakterizuje činnost hygienických 
orgánů; 

− objasní pojmy všeobecná a komunální 
hygiena; 

− pomocí příkladů vysvětlí, jaké hygienické 
požadavky se kladou na životní prostředí; 

− charakterizuje hlavní současné směry ve 
výživě a stravování; 

− uvede zásady prevence nozokomiálních 
nákaz; 

− uvede, jaké jsou hygienické požadavky na 
přípravu a podávání jídel na ošetřovací 
jednotce; 

− vysvětlí, jak je zabezpečena péče o zdraví 
zaměstnanců ve zdravotnictví. 

 76



 77

zaměstnavatele a zaměstnance, základní 
předpisy BOZP pro zdravotnické 
pracovníky 

 
 
 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

OŠETŘOVATELSTVÍ 

Studijní obor 
53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

 

 

1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecným cílem předmětu je vést žáky k získávání teoretických poznatků a praktických 
dovedností v péči o zdraví, prevenci poškození zdraví  a  ošetřování pacientů/klientů. 
Důraz se klade na vytváření sociálních dovedností a postojů žáků vyplývajících z holistického 
pojetí osobnosti pacienta/klienta a z problematiky multikulturního přístupu ke klientovi. Žáci 
jsou vzděláváni v základech teorie ošetřovatelského procesu, který je předpokladem 
poskytování individualizované ošetřovatelské péče. 
 

Výchovně – vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby žák:  
- znal teorii ošetřovatelství a ošetřovatelského procesu, 
- osvojil si vědomosti a dovednosti z ošetřovatelských postupů v péči o pacienty/ klienty, 
- znal organizaci práce ošetřovatelského týmu a své postavení v něm, 
- byl schopen provádět potřebné ošetřovatelské intervence,  
- dodržoval zásady hygieny, antisepse a asepse, 
- pracoval bezpečně a osvojil si bezpečné pracovní postupy, 
- vhodně komunikoval s pacienty/klienty, respektoval jejich osobnostní a kulturní specifika, 
- dodržoval práva pacientů, uplatňoval holistický přístup k pacientům/klientům, 
- přijímal osobní odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče, dbal na kvalitu své 

práce, 
- osvojil si zásady týmové práce, 
- byl si vědom multikulturní identity pacientů/klientů, 
- uvědomoval si potřebu sociální interakce v týmové spolupráci.  
 
 Výuka předmětu se podílí přiměřeným způsobem na rozvoji všech klíčových kompetencí, 
zvláště pak kompetence řešit problémy, osvojit si metody  týmové práce, pracovat 
s informacemi a odborným textem a sociálně-komunikativní kompetence.  
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Pojetí výuky 
Vyučování má teoreticko-praktický charakter, výklad učitele je propojován se cvičeními. Ve 
vyučování se třída dělí na skupiny tak, aby bylo možné nacvičit jednotlivé dovednosti na 
úroveň, která je žádoucí pro vstup do nemocničního prostředí a kontakt s pacienty/klienty. 
Vyučující využívá adekvátní vyučovací metody, vede žáky k aktivnímu řešení modelových 
situací, učí je získávat informace o klientovi/pacientovi, komunikovat s ním a vést ho ke 
spolupráci při poskytování ošetřovatelské péče. Průběžně se zařazuje vybrané učivo 
multikulturního ošetřovatelství, zejména ve vztahu k národnostním menšinám v ČR. 
Soustavná pozornost se věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a osvojování 
bezpečných pracovních postupů. Na výuku ošetřovatelství se navazuje v předmětech 
ošetřování nemocných a odborná praxe.  
Předmětu se vyučuje v celkovém rozsahu 19 týdenních vyučovacích hodin. 
Rozvržení učiva do ročníků je v kompetenci školy.  
 
2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
 
Učivo Výsledky vzdělávání 

 
1.  Ošetřovatelství  (15)  
− úvod do studia předmětu 
− charakteristika a základní rysy moderního 

ošetřovatelství 
 

Žák: 
− vysvětlí pojem ošetřovatelství;  
− definuje základní rysy moderního 

ošetřovatelství;  
− charakterizuje pomocí odborné literatury 

některé modely ošetřovatelské péče; 
2. Vývoj ošetřovatelství a vzdělávání 

zdravotnických pracovníků; 
zdravotnický asistent v ošetřovatelském 
procesu  (16)    

− významné osobnosti ošetřovatelství 
− vývoj vzdělávání zdravotnických 

pracovníků  
− kodex zdravotnických pracovníků 
− osobnost zdravotnického asistenta  
 

 
− charakterizuje vývoj ošetřovatelství 

a vzdělávání zdravotnických pracovníků, 
zná některé významné osobnosti;  

− definuje hlavní zásady kodexu 
zdravotnických pracovníků; 

− uvede některé požadavky kladené na 
osobnost zdravotnického asistenta; 

 

3. Ochrana zdraví zdravotnického 
asistenta  (10)  

− význam ochrany zdraví a prevence     
nemocí  

− životní a pracovní prostředí 
− péče o hygienu a výživu 
− režim dne, pracovní zatížení, spánek, 

odpočinek a pohybová aktivita 
 

 
− uvede možná rizika nemoci z povolání; 
− uvede zásady a prostředky (aktivity) 

prevence onemocnění; 
− umí si sestavit a naplánovat režim dne  
      a aktivní odpočinek;   
 

4.  Ošetřovací jednotka  (6)  
− typy, stavební uspořádání, vybavení  
− inventář, spotřební materiál, prádlo 
− udržování čistoty a  pořádku na 

ošetřovací jednotce 

 
− porovná typy ošetřovacích jednotek; 
− popíše ošetřovací jednotku a její 

vybavení;  
− vysvětlí pojmy vybavení, inventář              
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a spotřební materiál; 
− specifikuje požadavky na hygienu 

prostředí a způsob jejich realizace;  
− zdůvodní význam udržování čistoty            

a pořádku na ošetřovací jednotce; 
5. Organizace práce zdravotnického    

týmu,  ošetřovatelský proces  (30)   
− organizace a řízení ošetřovatelské péče, 

týmová práce 
− pracovní náplň, časové rozpisy služeb 
− organizační formy ošetřovatelské péče 
− léčebný řád, práva pacientů/klientů 
− ošetřovatelský proces – charakteristika, 

fáze procesu, PES 
− potřeby pacientů/klientů 
− formy a způsoby získávání informací 

o pacientovi 
− nácvik komunikativních dovedností 

zaměřených na získávání informací 
o pacientovi 

− realizace ošetřovatelských intervencí 
 

− definuje jednotlivé organizační formy 
ošetřovatelské péče a určí jejich výhody    
a nevýhody; 

− zná náplň práce v jednotlivých službách  
a odborné kompetence členů 
ošetřovatelského týmu; 

− pojmenuje základní práva pacientů; 
− orientuje se v dokumentech standardů 

ošetřovatelské péče; 
− definuje ošetřovatelský proces; 
− objasní význam ošetřovatelského 

procesu v moderním ošetřovatelství; 
− popíše fáze ošetřovatelského procesu 

a přiřadí k nim ošetřovatelské činnosti; 
− vytvoří jednoduché schéma 

ošetřovatelského procesu; 
− zná postupy získávání informací 

o pacientovi a jeho potřebách; 
− je si vědom rizik spojených 

s nesprávným sběrem informací; 
− řeší situaci s cílem získat potřebné 

informace o pacientovi/klientovi; 
− umí určit a stanovit hierarchii potřeb 

nemocných;  
− umí zaznamenat získaná data do 

dokumentace; 
6. Péče o pomůcky  (20) 
− dezinfekce, druhy, způsoby, druhy 

dezinfekčních prostředků, jejich 
příprava, zásady dezinfekce a čištění 
pomůcek z různých materiálů 

− sterilizace, druhy, způsoby, sterilizační 
přístroje, příprava materiálu ke 
sterilizaci, zacházení se sterilním 
materiálem,  pomůcky k jednomu použití 

− definuje pojmy dezinfekce a sterilizace; 
− zná a dodržuje pracovní postupy 

dezinfekce a sterilizace; 
− zachází správně se sterilním materiálem 

a umí připravit materiál ke sterilizaci; 
− uvede a vyplývající z nedodržování 

hygienicko- epidemiologických zásad; 

7. Lůžko a jeho úprava  (28)    
− typy lůžek pro děti a dospělé 
− základní vybavení lůžka, pomůcky 

doplňující lůžko 
− komunikativní dovednosti při práci 

s nemocným/ klientem 
− úprava lůžka bez nemocného 

a s nemocným 
− polohy nemocného v lůžku  

− rozliší a popíše různé typy lůžek a jejich 
vybavení;  

− zvolí a použije vhodné pomůcky 
doplňující lůžko;  

− je schopen přiřadit jednotlivé polohy 
nemocných v lůžku k jednotlivým 
onemocněním a poškozením nemocného; 

− objasní postupy vedoucí ke změně 
polohy nemocných v lůžku; 
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− změny poloh nemocného v lůžku − upraví lůžko s nemocným i bez 
nemocného; 

− dokáže upravit polohu pacienta v lůžku;  
− objasní význam vhodné úpravy lůžka a 

polohy v lůžku pro prevenci 
imobilizačního poškození a uspokojení 
potřeby nemocného/ klienta; 

− při práci vhodně komunikuje 
s pacientem/klientem; 

8. Pacient a nemocniční prostředí  (10)   
− příjem, překlad, propuštění 

(informativně) 
− zdravotnická dokumentace 
− adaptace nemocného na hospitalizaci, 

zvláštnosti u dětí a cizinců 
 
 

 
− popíše pracovní postupy spojené 

s příjmem, překladem a propuštěním 
nemocného;  

− zaznamená získané informace do 
zdravotnické dokumentace; 

− definuje pojmy sanitární filtr, adaptace, 
maladaptace, nozokomiální nákazy;  

− vysvětlí vliv hospitalizace na psychiku 
pacientů (dětí, dospělých, cizinců); 

− uvede postupy vedoucí k adaptaci 
nemocného na prostředí adekvátně typu 
pacienta/klienta;  

− volí vhodný způsob jednání s klientem za 
účelem jeho adaptace; 

− zdůvodní význam adaptace; 
9. Hygienická péče o děti a dospělé  (44)  
− význam hygienické péče  
− osobní a ložní prádlo  
− ranní a večerní toaleta, celková koupel 
− některá specifika hygienické péče daná 

kulturními tradicemi 
− hygiena při vyprazdňování 
− mytí znečištěného nemocného 
− péče o kůži, prevence opruzenin, 

proleženin, příčiny jejich vzniku, 
projevy, ošetření 

− koupel kojence, vážení kojence 
− komunikativní dovednosti při 

poskytování hygienické péče  
− vedení hygienických záznamů 

 
− vysvětlí význam hygienické péče;  
− správně provádí hygienickou péči u 

nemocných různého stupně sebepéče;  
− používá vhodné pomůcky;   
− rozliší typy poškození kůže a zvolí 

vhodný způsob ošetření;  
− vybere a správně použije pomůcky 

zabraňující vzniku dekubitů a opruzenin; 
− je schopen zaznamenat a dokumentovat 

poskytovanou péči; 
− dodržuje hygienické zásady;  
− vhodně komunikuje s nemocným, 

respektuje přirozený stud nemocného 
a jeho sociokulturní specifika; 

 
10. Výživa nemocných  (10)   
− dietní systém, návyky správného 

stolování, objednávání stravy  
− podávání jídla u dětí a dospělých dle 

pohybového režimu a stupně sebepéče 
− vybraná kulturní specifika ve stravování 
− příprava kojenecké stravy, krmení 

kojence 

− rozlišuje diety podle druhu onemocnění; 
− popíše postup podávání stravy a krmení 

nemocných dle stupně sebepéče  
a prakticky jej aplikuje; 

− uvede alternativní postupy výživy 
nemocných;  

− vyplní tiskopis k objednávání stravy;  
− připraví stravu pro kojence a nakrmí jej; 
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− komunikace při krmení nemocného 
 
 
 
 
 
 

− zdůvodní potřebu orientace v dietním 
systému pro práci na ošetřovací jednotce; 

− dodržuje hygienické zásady při přípravě 
stravy na ošetřovací jednotce a při 
manipulaci s jídlem; 

11.  Péče o odpočinek a spánek  (6)   
− význam spánku, poruchy spánku, 

vytváření vhodných podmínek pro 
odpočinek a spánek 

 

 
− vysvětlí význam spánku; 
− definuje pojmy REM, non REM spánek, 
     hypersomnie, insomnie, spánková              

inverze; 
− získá a zaznamená informace o spánku 

nemocného; 
− charakterizuje podmínky dostatečného 

spánku; 
− uvede příklady prevence a léčby poruch 

spánku; 
12. Ošetřování nemocného s bolestí  (10)   
− vnímání a prožívání bolesti, její 

intenzita; kulturní specifika prožívání 
bolesti 

−   mírnění bolesti, prevence 
  

 
− vysvětlí fyziologii vzniku bolesti; 
− popíše jednotlivé typy bolesti a  jejich 

projevy; 
− zvládá práci s mapou bolesti a škálou 

bolesti;  
− umí zaznamenávat informace o prožívání 

bolesti nemocným; 
− je schopen načrtnout schéma projevů 

bolesti; 
− uvede postupy a prostředky pro mírnění 

a prevenci bolesti;  
− zdůvodní nutnost bezpodmínečné 

pomoci vždy, pokud má nemocný bolest, 
nebo ji signalizuje; 

13. Obvazový materiál, obvazová 
technika  (10)   

− druhy, použití, význam 
− obvazy šátkové, prakové, náplasťové na 

jednotlivé části těla 
− obvazy mulové, z pružných úpletů a 

obinadel na jednotlivé části těla 
 

 
− klasifikuje jednotlivé druhy obvazového 

materiálu dle použité látky  a účelu; 
− vysvětlí zásady pro práci s obvazy  

a jejich přikládání; 
− zvolí typ obvazového materiálu dle účelu 

a správně přiloží obvaz na jednotlivé 
části těla; 

− charakterizuje rizika spojená 
s nesprávným přiložením obvazu; 

14.  Sledování fyziologických funkcí  (78)   
− subjektivní a objektivní příznaky nemoci 
− měření a vážení nemocných  
− měření tělesné teploty, pulsu, dechu, 

krevního tlaku, záznam hodnot 
− sledování vyprazdňování močového 

 
− zná fyziologické a patologické hodnoty 

fyziologických funkcí ( FF ) a umí je 
porovnat se získanými hodnotami; 

− zvládá prakticky měření FF a umí 
pracovat s pomůckami; 
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      měchýře: diuréza, bilance tekutin  
− hustota moči, záznamy hodnot; 

informativně: cévkování, permanentní 
cévky, výplach močového měchýře  

− sledování vyprazdňování tlustého střeva; 
informativně: klyzma, druhy klyzmat, 
vedení záznamů 

− pomůcky pro inkontinentní nemocné  
 

− dodržuje stanovené postupy a dbá na 
přesnost měření;  

− umí zvolit vhodné pomůcky pro 
inkontinentní nemocné; 

− dokáže vhodně vysvětlit nemocnému 
způsob jejich používání; 

− vhodně komunikuje s nemocným, 
respektuje přirozený stud nemocného 
a jeho sociokulturní specifika; 

 
15. Vizita  (6)   
− význam, účel, formy, povinnosti sestry, 

záznam, etické aspekty vizity 
 
 

 
− vysvětlí funkci vizity, povinnosti sestry 

a zdravotnického asistenta; 
− umí připravit  a používat pomůcky 

k vizitě; 
 

16.  Podávání a aplikace léků  (140)   
− odborný úvod k podávání a aplikaci léků: 

formy léků, označení, objednávání, 
hospodaření s léky, opiáty 

− účinky léků, reakce organismu na léky, 
kumulace léků 

− způsoby aplikace léků 
− perorální podávání léků 
− místní aplikace léků: konečníkem, kůží, 

do spojivkového vaku, ucha, nosu 
− podávání léků do dýchacích cest: 

inhalace, aplikace kyslíku, provozní 
a bezpečnostní. předpisy 

− aplikace injekcí 
− příprava léků k aplikaci, zásady, 

komunikace, dokumentace 
− aplikace léků do kůže, podkoží, svalu; 

informativně: žíly, tepny, srdce 
− problematika injekcí u dětí 
− infúzní terapie (informativně): účel, 

druhy infúzních roztoků, příprava 
nemocného, komplikace, dokumentace 

− asistence při transfúzi: účel  transfúze, 
transfúzní přípravky, povinnosti zdravot. 
asistenta  

 

 
− klasifikuje léky podle formy a účinku; 
− interpretuje informace uvedené na obalu; 
− popíše požadavky na uložení 

a manipulaci s léky, vysvětlí důsledky 
nedodržení předpisů pro nakládání s léky; 

− uvede základní způsoby aplikace léků;  
− správně provádí jednotlivé způsoby 

podávání léků; 
− umí připravit pomůcky pro infúzi 

a transfúzi a ovládá postupy asistence při 
jejich aplikaci; 

− je si vědom trestní odpovědnosti při 
zneužití léků a rizik vyplývajících 
z nedodržování  provozních a 
bezpečnostních předpisů; 

− umí aplikovat léky naučenými způsoby 
aplikace;  

17.  Odběr biologického materiálu  (56)  
− zásady, způsoby vyšetření, prevence 

přenosných chorob, bezpečnost práce, 
dokumentace 

− odběr moči: sběr, orientační vyšetření, 
biochemické, mikrob.vyš., zvláštnosti 
odběru u dětí 

 
− vymezí pojem biologický materiál             

(BM) a vysvětlí účel jeho odběru; 
− popíše postupy odběrů jednotlivých 

druhů BM; 
− provede orientační vyšetření moči a 

glykémie; 
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− odběr sputa, zvratků, zbytků potravy, 
výtěry, stěry, komunikace s klientem 

− informativně cytologické a bioptické 
vyšetření,  

− odběr stolice  
− odběr krve pod přímým vedením 

(technika odběru, protisrážlivé 
prostředky, dokumentace); zvláštnosti  
techniky odběru u dětí 

− informativně odběr krve na 
biochemické, hematologické, 
serologické, mikrobiologické vyš.,  

− odběr žaludečního a duodenálního 
obsahu 

− výplach žaludku 
 
 

− definuje a zdůvodní hygienické zásady 
a předpisy pro odběr a manipulaci s BM;  

− připraví klienta na odběr (vysvětlí postup 
a účel); 

− při odběru vhodně komunikuje   
s nemocným, respektuje přirozený stud 
nemocného a jeho sociokulturní 
specifika; 

− objasní specifika odběru u dětí; 
 
 

18. Rehabilitační ošetřovatelství  (20)   
− význam, RHB metody, účinky 
− kondiční cvičení  
− polohování nemocného 
− dechová cvičení 
− vertikalizace 
− fyzikální terapie (informativně), aplikace 

tepla a chladu 
 

 
− vymezí pojem RHB ošetřovatelství, 

zdůvodní jeho účel a význam; 
− uvede základní metody RHB;  
− provádí správně jednoduchá cvičení 

podle pokynů; 
− správně provádí polohování pacienta; 
− objasní podmínky a postupy aplikace 

tepla a chladu; 
19. Asistence při převazech ran  (28) 
– vybavení převazového vozíku 
– základní chirurgické nástroje 
– asistence při převazu aseptické                 

a septické rány 
– příprava sterilního stolku            

 
 
 

 
− zná základní chirurgické nástroje               

a chirurgický materiál; 
− uvede a prakticky aplikuje zásady 

zacházení se sterilním materiálem a 
pomůckami; 

− umí připravit sterilní stolek; 
− ovládá postupy asistence převazu 

aseptické a septické rány; 
− při přípravě pomůcek a při asistenci 

převazu dodržuje zásady asepse; 
20. Ošetřovatelská péče o pacienta 

s interním, chirurgickým a infekčním 
onemocněním  (50)   

− etiopatogeneze onemocnění 
− diagnostika, léčba a prevence 
− ošetřovatelská péče 
− specifika ošetřovatelské péče na 

jednotlivých odděleních klinických 
oborů 

− zvláštnosti ošetřovatelské péče o děti, 
mládež, seniory a cizince 

 

 
− objasní systém klinických oborů; 
− uvede příklady systémových a infekčních 

onemocnění včetně etiopatogeneze            
a klinických forem; 

− objasní prevenci vzniku a přenosu 
onemocnění a popíše základní principy 
léčby onemocnění;  

− umí rozlišit neinvazivní a invazivní 
vyšetřovací metody; 

− charakterizuje standardní, intermediální  
a intenzívní ošetřovatelskou péči; 
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− zná druhy předoperační a pooperační 
péče;  

− demonstruje ošetřovatelské intervence 
zdravotnického asistenta;  

− specifikuje zvláštnosti ošetřovatelské 
péče o děti, mládež a seniory; 

21. Specifika ošetřovatelské péče na 
vybraných odděleních: ORL, 
oftalmologie, stomatologie, 
gynekologie, dermatovenerologie, 
onkologie a psychiatrie  (37)   

− ošetřovatelská péče 

− uvede zvláštnosti ošetřovatelské péče          
na odděleních vybraných klinických 
oborů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

OŠETŘOVÁNÍ  NEMOCNÝCH 
 

Studijní obor 
53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

 
 

1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecný cíl předmětu 
Vyučovací předmět ošetřování nemocných směřuje k osvojení praktických dovedností              
a odborných činností nezbytných pro ošetřování pacientů/klientů, a to v reálném prostředí  
zdravotnických zařízení.  
Cílem výuky předmětu je profesní příprava žáků k poskytování komplexní ošetřovatelské 
péče o děti, mládež a dospělé v rozsahu náplně práce zdravotnického asistenta. 
Výuka předmětu  upevňuje a doplňuje znalosti, dovednosti a návyky získané v ostatních 
teoretických a teoreticko – praktických odborných předmětech.   
 
Výchovně – vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby žák:  
- aplikoval vědomosti a dovednosti z teoretické výuky odborných předmětů v reálných 

podmínkách zdravotnických zařízení, 
- osvojil si bezpečné pracovní postupy při ošetřování nemocných dětí, mládeže a 

dospělých, 
- pracoval ekonomicky a ekologicky, 
- uměl orientačně posoudit zdravotní stav pacienta a klasifikovat soběstačnost pacientů, 
- vhodně komunikoval a jednal s pacienty/klienty různých věkových kategorií, používal 

komunikaci s klienty/pacienty k rozvoji sociální integrace, 
- získal altruistický a empatický postoj k pacientům/klientům, uplatňoval adekvátně (a dle 

možností) principy multikulturního ošetřovatelství,  
- dodržoval práva nemocných a zachovával povinnost mlčenlivosti, 
- uměl pracovat se zdravotnickou dokumentací, 
- uměl identifikovat nové poznatky a pracovat s odbornými informacemi, používal 

s porozuměním odbornou terminologii, 
- seznámil se s organizací práce jednotlivých zařízení a ošetřovatelských jednotek,  s 

jednotlivými kategoriemi zdravotnických pracovníků a jejich kompetencemi, naučil se 
pracovat jako člen zdravotnického týmu. 
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Pojetí výuky 
Výuka má charakter vyučovací hodiny v klinických podmínkách se stanoveným cílem, 
obsahem, metodikou a organizací. Při výuce se žáci dělí do skupin a pracují pod vedením 
odborné učitelky. Ošetřovatelské intervence musí být v souladu s dovednostmi osvojovanými 
v předmětu ošetřovatelství a se znalostmi z ostatních odborných předmětů.  
Součástí výuky ošetřování nemocných mohou být i exkurze na pracoviště poskytující 
primární, sekundární a terciární zdravotnickou péči i na zařízení sociální péče a služeb. 
Doporučenými základními pracovišti jsou interní a chirurgická oddělení, škola může 
organizovat výuku na dalších zdravotnických pracovištích dle nabídky regionu.  
Předmětu se vyučuje v celkovém rozsahu 26 vyučovacích hodin týdně. 
 

2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 
Učivo Výsledky vzdělávání 
1. Management ošetřovatelské péče 

- organizace a harmonogram práce 
zdravotnického týmu 

- specifika vybavení a pracovních 
postupů na ošetřovací jednotce 

- požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci 

- léčebný a organizační řád, práva 
nemocných 

 
 

Žák: 

− zná organizaci a harmonogram práce 
zdravotnického týmu; 

− používá zdravotnickou dokumentaci; 

− dodržuje práva nemocných; 

− spolupracuje se členy zdravotnického 
týmu; 

− komunikuje s pacienty a vhodně používá 
odbornou terminologii; 

− dodržuje bezpečnost a ochranu zdraví       
při práci; 

− dbá na estetickou úpravu svého zevnějšku 
a vystupování před pacienty; 

− používá platné ošetřovatelské standardy;  

2. Realizace základní ošetřovatelské péče 

- hygienická péče 

- úprava lůžka 

- péče o pomůcky 

- prevence opruzenin a dekubitů 

- polohování nemocného 
... 

− pečuje o osobní hygienu pacientů různého 
stupně sebepéče; 

− hodnotí zdravotní stav nemocného; 

− předchází vzniku imobilizačního 
syndromu; 

− pečuje o pohodlí pacienta a uspokojuje 
jeho potřeby; 

− dezinfikuje a sterilizuje pomůcky 

3. Péče o výživu 

- podávání jídla 

- příprava kojenecké stravy, krmení 

- dodržuje hygienické zásady při přípravě 
stravy na ošetřovací jednotce                    
a při manipulaci s jídlem; 

  
- podává dietní stravu podle druhu 
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kojence 

- hydratace nemocných 

  
 

onemocnění; 
 
- krmí pacienty dle stupně sebepéče; 
 
- připravuje stravu pro kojence; 
 
- zajišťuje hydrataci nemocných; 

4. Péče o vyprazdňování 

- sledování odchodu stolice a moče 

- nácvik defekace, klyzma 

- sledování diurézy, cévkování ženy 

- péče o inkontinentní pacienty 

- přebalování kojenců 

- hygienické návyky batolat  

− sleduje, hodnotí a zaznamenává bilanci       
a frekvenci vyprazdňování pacienta; 

− vede pacienta k nácviku defekace; 

− provádí klyzma; 

− aktivně pečuje o inkontinentní pacienty; 

− přebaluje kojence a dbá o vytvoření 
hygienických návyků u batolat; 

5. Sledování fyziologických funkcí 

- měření tělesné teploty, krevního tlaku, 
pulsu a dechu 

- zjišťování hmotnosti,výšky a tělních 
obvodů 

- zjišťování a posuzování stavu vědomí 

− přesně zjišťuje, hodnotí a zaznamenává 
fyziologické funkce a stav vědomí 
pacienta; 

 

6. Vizita 

- příprava pomůcek k vizitě 

- příprava nemocného  

- asistence při převazech a ošetřování 
akutních a chronických ran 

− asistuje při vizitě; 

− připravuje nemocného k vizitě                    
a k diagnostickým a léčebným výkonům; 

− asistuje při převazech a ošetřování 
akutních a chronických ran; 

7. Odběry biologického materiálu  

- příprava dokumentace a pomůcek 

- fyzická a psychická příprava pacientů 

- odběr materiálu na biochemické, 
mikrobiologické, imunologické,  
hematologické, cytologické, bioptické a 
serologické vyšetření 

− připravuje dokumentaci a pomůcky; 

− psychicky a fyzicky připravuje pacienta; 

− dodržuje předepsané pracovní postupy         
a hygienicko-epidemiologické zásady 
odběru; 

− odebírá žilní krev pod přímým odborným 
dohledem;  

8. Podávání léků 

- podávání léků dýchacím a zažívacím 
ústrojím, kůží, do dutin 

- aplikace kyslíku   

− podává léky dle pokynu; 

− sleduje a signalizuje zdravotní stav 
nemocného při podávání či aplikaci léků; 

− zachází bezpečně s centrálním rozvodem 
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 kyslíku a kyslíkovou lahví; 

− používá správně pomůcky k podávání          
a aplikaci léků; 

9. Aplikace léků injekcemi 

- aplikace injekcí pod kůži, do svalu 

- asistence při aplikaci transfúzních 
přípravků 

− aplikuje injekce pod kůži a do svalu; 

− připraví pomůcky k aplikaci léků do žíly; 

− asistuje při intravenózním podávání léků; 

− asistuje při aplikaci transfúzních 
přípravků; 

10. Psychická a fyzická aktivizace 
pacientů 

- uspokojování psychických a sociálních 
potřeb 

- rehabilitace 

− aktivně vyhledává a saturuje psychické, 
tělesné a sociální potřeby pacientů;  

− komunikuje s pacienty a objektivně 
hodnotí jejich potřeby; 

− spolupracuje s rehabilitačním 
pracovníkem a užívá základní metody 
rehabilitace k prevenci imobilizačního 
syndromu; 

11. Příjem, překlad, propuštění, úmrtí 
pacienta  

- asistence a ošetřovatelské intervence 
 

− spolupracuje při příjmu, překladu                
a propuštění nemocného; 

− ošetřuje umírajícího a pečuje o mrtvé tělo; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

 

Učební osnova předmětu 

ODBORNÁ PRAXE 
Studijní obor 

53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

 

 
 
 
 
1 Pojetí vyučovacího předmětu 
 
Obecným cílem předmětu je naučit žáky aplikovat získané odborné vědomosti, dovednosti       
a návyky a pracovat jako člen ošetřovatelského týmu. Odborná praxe přispívá k získání 
základních dovedností organizace práce a k rozšiřování komunikativních dovedností. 
Odborná praxe plní integrační funkci z hlediska mezipředmětových vztahů a připravuje žáky 
na výkon povolání zdravotnického asistenta v provozních podmínkách zařízení poskytujících 
především primární a sekundární ošetřovatelskou péči.  
Žáci vykonávají činnosti v rozsahu odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR č…  
 
Organizace výuky 
Odborná praxe se uskutečňuje na smluvním základě mezi školou a pracovištěm. Smlouva 
stanoví podmínky a obsah odborné praxe. Pozornost se věnuje také poučení žáků o BOZP a 
jejich pracovněprávním postavení v průběhu odborné praxe. Praxe může probíhat skupinově, 
nebo individuálně. 
 
Doporučená školní pracoviště: 
Interní, chirurgické, dětské oddělení, pracoviště primární a sekundární péče vhodná pro 
vykonávání odborné praxe. 
 
Výchovně-vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby žák: 
- poznal podmínky, prostředí a specifika poskytování primární a sekundární péče; 
- učil se užívat odbornou terminologii; 
- uvědomoval si zvláštnosti ošetřovatelské péče o pacienty různých věkových kategorií        

a kultur; 
- prohloubil si dovednost pozorovat, analyzovat a hodnotit zdravotní stav pacientů/klientů; 
- ošetřoval pacienty v rámci svých kompetencí  a při dodržování ošetřovatelských 

standardů; 
- využíval nových poznatků ošetřovatelské péče k sebevzdělávání;    
- naučil se pracovat pod odborným dohledem a spolupracovat s ostatními členy 

zdravotnického týmu; 
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- osvojil si organizaci práce v podmínkách konkrétního pracoviště; 
- hájil práva nemocných a dodržoval mlčenlivost. 
 
 
Z hlediska klíčových dovedností přispívá odborná praxe k rozvoji: 
- komunikativních dovedností, např. dovednosti formulovat a vhodně argumentovat; 
- kompetence k týmové práci; 
- dovednosti řešit problémy; 
- kompetence k práci s informacemi. 
   
 
 
 


