
OTÁZKY K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE 

Z PŘEDMĚTU MASÁŽE (MAE) 

 

 

Třída: 4. MA                                                               Školní rok: 2022/2023 
 

 

 

Ambulance  

 

1/ Aplikace sportovní masáže hrudníku a břicha 

2/ Aplikace sportovní masáže zad a šíje v praxi 

3/Aplikace sportovní masáže horní končetiny v praxi  

4/ Ošetření klienta s artrózou kyčelního kloubu  

5/ Ošetření klienta s artrózou kolenního kloubu  

6/ Ošetření klienta s vertebrogenním algickým syndromem cervikokraniálním (VAS CC)  

7/ Ošetření klienta s vertebrogenním algickým syndromem cervikobrachiálním (VAS CB)  

8/ Ošetření klienta s vadným držením těla (VDT)  

9/ Ošetření klienta s degenerativním onemocněním páteře  

10/ Aplikace sportovní masáže dolní končetiny v praxi 

 

 

 

Oddělení následné péče  

 

11/ Péče o pacienta v rámci následné péče s cévní mozkovou příhodou  

12/ Péče o geriatrického pacienta v rámci následné péče  

13/ Péče o pacienta v rámci následné péče s artrózou kyčelního kloubu  

14/ Péče o pacienta v rámci následné péče s algickým syndromem ramenního kloubu  

15/ Péče o pacienta v rámci následné péče po amputaci části dolní končetiny  

16/ Péče o pacienta v rámci následné péče s vertebrogenním syndromem krční páteře  

17/ Péče o pacienta v rámci následné péče po operaci kloubů dolních končetin  

18/ Péče o pacienta v rámci následné péče s onemocněním průdušek  

19/ Péče o pacienta v rámci následné péče s artrózou kolenního kloubu  

20/ Péče o pacienta v rámci následné péče po zlomenině na dolní  nebo horní končetině 

 

 

 

 



 

 

 

Dětské oddělení 

 

21/ Ošetření dítěte s  vadným  držením těla (VDT) 

22/ Využití ontogenetické řady při ošetření dětí 

23/ Ošetření plochonoží u dětí 

24/ Ošetření a manipulace s dítětem 1,5 - 3  roky 

25/ Ošetření a manipulace s dítětem  ve věku 0 - 9 měsíců 

26/ Ošetření a manipulace s dítětem ve věku 9 -18 měsíců 

27/ Ošetření  dítěte ve věku 3 - 5 let 

28/ Využití znalostí z psychomotorického vývoje při ošetření dětí jakéhokoli věku 

29/ Ošetření dítěte s mentálním handicapem 

 

 

 

 

V Turnově dne 30. 09. 2022 

 

Vypracovaly: Mgr. Jitka Pospíšilová 

Mgr. Zuzana Hoetzelová 

Mgr. Romana Vacardová 

 

 

Schválila: Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy 

 


