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1. Ústní zkouška z předmětů s převahou teoretického zaměření a praktických činností  

    (Ošetřovatelství, Psychologie a komunikace) 

    a) Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, 

přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované 

intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a 

hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje 

samostatnost a tvořivost. Jeho ústní projev je správný, přesný, výstižný. 
 

 b) Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 

uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické 

činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje 

osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje 

 logika a tvořivost. Ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti. 
 

 c) Stupeň 3 (dobrý) 

Žák, má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování 

osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

 dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů 

učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 

chyby. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

 
 d) Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo 
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pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností 

při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při 

využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení 

se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní projev má vážné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby dovede žák s 

pomocí učitele opravit. 

 
       e) Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojí uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a 

dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné 

chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit 

ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté 

logické nedostatky. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti i výstižnosti. Nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

 

 

2. Praktická zkouška z předmětu ošetřování nemocných 

 Posuzovaná kritéria pro hodnocení: 

- odborné teoretické vědomosti 

- manuální dovednosti 

- schopnost pozorování (biopsychosociální potřeby klientů) 

- schopnost empatie 

- schopnost komunikace s klientem v konkrétní situaci 

- schopnost plánovat a organizovat ošetřovatelskou činnost 

- pracovní tempo 

- přesnost prováděných ošetřovatelských výkonů 

- týmová spolupráce 
 

a) Stupeň 1 (výborný)  

Žák pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické 

činnosti. Samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a 

způsoby práce dle platných standardů, dopouští se jen menších chyb. Výsledky jeho práce jsou 

bez závažných nedostatků. Dokáže obhájit postupy své práce a prokazuje dobré teoretické 

znalosti. Aktivně a samostatně využívá komunikační dovednosti. Činnost si organizuje 

samostatně, je schopný týmové spolupráce. 

 

b) Stupeň 2  (chvalitebný) 

Žák samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v 

praktické činnosti. V postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky 

jeho práce mají drobné nedostatky. Dokáže s menší jistotou obhájit postupy své práce a 

v teoretické oblasti má drobné nedostatky. Aktivně využívá komunikačních dovedností. Činnost 

si organizuje převážně samostatně, je schopný týmové spolupráce. 

 



c) Stupeň 3  (dobrý) 

Žák za pomoci učitele nebo pověřené osoby uplatňuje získané teoretické poznatky. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou 

pomoc. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně. Překážky v práci 

nepřekonává samostatně. V komunikaci je pasivní, týmové spolupráce je schopný po 

upozornění. 

d) Stupeň 4  (dostatečný)  

Žák dovede získaných teoretických poznatků využít při praktické činnosti jen za soustavné 

pomoci učitele nebo pověřené osoby. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se 

dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc. Ve 

výsledcích práce má závažné nedostatky. V komunikaci je pasivní činnost si nedokáže řádně 

zorganizovat, není schopný spolupráce. 

e) Stupeň 5  (nedostatečný)  

Žák nedokáže ani s pomocí učitele nebo pověřené osoby uplatnit získané teoretické poznatky 

při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má hrubé nedostatky. 

Pracovní postupy nezvládá ani s pomocí. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, nepřesné, 

nedosahují ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si nedovede 

zorganizovat. V komunikaci je pasivní, není schopný spolupráce. 

 

 

 

       Mgr. Martina Černá v.r   
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