
 

Praktická maturitní zkouška ve šk.r. 2021/2022 

75-41-M/01 Sociální činnost 

 

Obsah zkoušky: Aktivizační činnosti pro klienty sociálních zařízení. 

   Péče o nemocné a postižené. 

 

1. V říjnu si žák vylosuje tematický okruh. S vyučujícími odborných předmětů zkonzultuje, 

v jakém zařízení a pro jakou cílovou skupinu zrealizuje aktivizační činnosti. 

Tematické okruhy: 

1. Péče o odpočinek/relaxace; 

2. Tělesná cvičení pro seniory/klienty zařízení/léčebný tělocvik; 

3. Cesty za kulturou (vzdělávací přednášky, povídání, promítání);  

4. Reminiscenční techniky; 

5. Rozvoj a aktivace smyslů; 

6. Umění a jeho léčebný vliv (muzikoterapie, arteterapie);  

7. Techniky ulevující od bolesti;  

8. Smích léčí (využití humoru v aktivizaci a terapii);  

9. Pojďme si hrát (využití skupinových her v socializaci a aktivizaci); 

10. Tanec a jeho léčebný vliv na zdraví; 

11. Trénink paměti 

12. Péče o hygienu klienta s poruchou mobility 

 

 

2.  

A) Žák vytvoří pracovní list aktivizační činnosti pro klienty vybraného zařízení. Příprava 

musí splňovat předepsanou strukturu (cíle, pomůcky, motivace, postup dané metodiky 

a práce s ní atd.), pracuje s originálem, kopii předá komisi. Žák téma přizpůsobí pro 

cílovou skupinu odpovídající té, se kterou má zkušenost v rámci praxe. Žák téma 

specifikuje pro potřeby svého výstupu. Žák na dané téma vytvoří výstup z vybrané 

aktivizační metodiky. Žák si k tématu připraví vhodné didaktické pomůcky.  



 

B) add téma 12 

Žák vytvoří předběžný plán své činnosti - popíše správný postup při provádění 

hygienické péče, nastíní a vysvětlí specifika manipulace s nepohyblivými nebo částečně 

pohyblivými klienty. Detailněji se zaměří na rizika vyplývající s nedostatečné nebo 

nekvalitní péče. V textu může také nastínit komplexní problematiku imobilizačního 

syndromu a přínos profesionálního přístupu ke klientovi. Dále je také možné se věnovat 

krátce novinkám a trendům v péči o ležící a nepohyblivé.  

 

3. Žák realizuje svoji přípravu s klienty v zařízení. Celkový čas výstupu praktické maturitní 

zkoušky trvá 60 minut (50 minut výstup + 10 minut obhajoba). 

 

4. Společně s vedoucím práce a členy maturitní komise zhodnotí svou činnost.  Žák 

u obhajoby popíše své metodické postupy a cíle, které si zvolil, popíše, zda dosáhl cílů, 

zda si vhodně zvolil pomůcky a dodržel správný metodický postup u zvolené metodiky.  

Kritéria komise pro hodnocení:  

 celková zdařilost výstupu;  

 vhodnost použitých metod a technik;  

 vhodnost zvolených, pomůcek, metodických postupů a správné používání 

odborné terminologie; 

 citlivý a důstojný přístup ke klientům. 

 

Součástí celkového hodnocení je portfolio dosavadní odborné praxe. 
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