Pokyny ke zpracování závěrečné maturitní práce (ZMP)
– obor ZL a SČ
VŠEOBECNÉ POKYNY
1. Žák si volí vypsaná témata maturitní práce nejpozději v termínu stanoveném vedením školy, po
konzultaci s vedoucím práce je možné téma upravit.
2. Pokud si ve stanoveném termínu téma nezvolí, přidělí mu je vedoucí práce.
3. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
4. Vedení školy určí oponenta práce.
5. Vedoucí a oponent práce zpracují jednotlivě písemné posudky maturitní práce, které předají
žákovi a členům maturitní komise nejpozději 14 dnů před termínem obhajoby maturitní práce.
6. Obhajoba trvá nejdéle 20 minut.
7. Neodevzdá-li žák maturitní práci ve stanoveném termínu, posuzuje se, jako by danou zkoušku
vykonal neúspěšně.
8. Žák vedoucímu práce předloží dostatečné množství relevantní literatury, tj. 3 – 5 odborných
knih zabývajících se vybranou tematikou nebo dalších materiálů, na základě kterých bude téma
zpracovávat. Minimální počet odborné literatury je stanoven na 3 odborné knihy a jiné
relevantní zdroje, odborné časopisy, webové zdroje apod. U kazuistiky je součástí příloh
písemný souhlas nemocného/klienta se zveřejněním jeho dat o nemoci a o sobě.
9. Žák do konce září aktuálního školního roku podepisuje tiskopis „Zadání maturitní práce
z odborných a společenskovědních předmětů“ o volbě tématu práce a základních informacích.
10. Maturitní práci odevzdá žák v daném termínu vedoucímu práce ve dvou písemných
vyhotoveních, řádně svázanou (kroužková vazba) v jednoduchých deskách. Dále odevzdá CD
nosič, na kterém bude práce v textovém souboru a ve formě prezentace ve formátu PDF
dokument (pro obhajobu práce).
11. Rozsah ZMP činí minimálně 40 stran textu bez příloh. Stránky jsou generovány v rozměru A4.
Poměr stran textu teoretické a praktické části je 1 : 1, u specifických témat může být poměr
upraven po dohodě s vedoucím práce. Díla odevzdaná v jiných než v povolených formátech
nebudou připuštěna k obhajobě.
12. Nutno dodržovat pokyny uvedené v Manuálu pro zpracování závěrečné maturitní práce (ZMP).
13. Žák pracuje na své práci samostatně. Práce převzatá a nelegálně opsaná od jiného autora
(kompilát) bude posuzována, jako by danou zkoušku žák vykonal neúspěšně. Během práce
absolvuje nejméně 3 konzultace, na termínu konzultací se dohodne s vedoucím práce. Na
konzultace je řádně připraven, předkládá relevantní materiály dokazující práci na tématu. Tyto
3 základní konzultace jsou povinné, pokud je žák nesplní, ovlivní tím závěrečné hodnocení
práce.
14. Žák při psaní ZMP používá online google dokumenty (google disk). Žákovi stačí mít bezplatný
účet u google (například email), přepne se do google disku, založí nový online textový
dokument a nasdílí ho svému vedoucímu a oponentovi (umožní úpravy nebo dopisování
komentářů nebo jeho prohlížení). Finální podobu práce nutno uložit do PDF dokumentu, ve
kterém bude ZMP tištěna a odevzdána.

MANUÁL PRO ZPRACOVÁNÍ ZMP
1. Jazyková a grafická úprava
Text je tištěn na bílé listy formátu A4. Okraje stránky jsou stanoveny takto: levý 35 mm, pravý,
horní a dolní 25 mm. Na stránce je zpravidla 30 – 35 řádků. Do počtu znaků se počítají mezery,
tečky, čárky apod. Celý text je zarovnán do bloku, použité písmo je Times New Roman velikosti 12,
nadpisy kapitol 20 – 24, podkapitol 14 – 16 dpi, řádkování 1.5 řádku.
Titulní list, prohlášení, poděkování a anotace se nečíslují, ale do počtu stran MZP se započítávají.
Celý text musí mít jednotnou grafickou úpravu (použití stejného typu písma pro nadpisy kapitol
a podkapitol, podtrhávání textu, citace apod.). Každá hlavní kapitola začíná na nové stránce. Číslo
kapitoly a nadpis se píší na začátek řádku. Tečky neděláme za nadpisy, názvy kapitol, podkapitol, za
popisem tabulek a vyobrazení. Text je třeba před konečným tiskem pečlivě prohlédnout, neboť
někdy vznikají chyby v dělení slov apod. Text MP musí mít potřebnou jazykovou úroveň. Proto
musí autor věnovat velkou pozornost stylistické i pravopisné stránce. Pravopis musí být v souladu
s požadavky posledního vydání Pravidel českého pravopisu.
Hrubé jazykové nedostatky mohou být důvodem k odmítnutí práce či ke snížení hodnocení!!!
Viz prezentace – základy typografie a typografie (web školy). Pravidla českého pravopisu (knihovna školy).

2. Struktura práce… ještě než začneme psát…
Nejprve je nutné zamyslet se nad tím, co nás ze studovaného oboru zajímá, čemu bychom se chtěli
věnovat, popř. navrhnout vlastní téma. Následně je potřeba ujasnit si, co vlastně budeme
zpracovávat, jestli výzkum, nebo kazuistiku.. Dále je nutné zjistit, zda existuje dostatečné množství
relevantní literatury ke zpracování tématu. Následně si napíšeme pracovní název práce a cíl, ke
kterému chceme dospět. S tím souvisí u výzkumu stanovení výzkumných otázek (hypotéz), na
které navazuje zvolení odpovídajících výzkumných metod, nebo si zvolíme zpracování kazuistiky.
Pokud je toto vše zdárně za námi, vytvoříme si pracovní strukturu (obsah) MP, kterou budeme
postupně naplňovat.
Úvod
Teoretická část
Praktická část
Závěr
Použitá literatura, webové zdroje
Přílohy
= toto členění je pro všechny práce stejné, názvy kapitol a podkapitol se již liší dle žákem zvoleného
tématu.
Řazení stran:
-

titulní list (nečísluje se, vzor v příloze)

-

prohlášení (nečísluje se, vzor v příloze)

-

poděkování (nečísluje se, vzor v příloze)

-

anotace (nečísluje se, vzor v příloze)

Co je Anotace
Redukovaný text v tabulce stručně charakterizující obsah dokumentu je uveden v práci před
obsahem práce za titulním listem, poděkováním a prohlášením.
Do anotace se píše název práce, autor, škola, obor, rozsah práce a příloh, rok obhajoby, klíčová
slova a resumé = stručná charakteristika díla, jeho zaměření, určení.
Nepíše se v 1. os. č. j., např: V mé práci jsem se zaměřil..., …vycházím ze zkušenosti...atd., ale …
Práce je zaměřena na problém s odpadní vodou, vychází se zde ze zkušenosti minulých let, kdy
kanalizace nestačila. Jsou zde zpracovány tabulky množství odpadní vody na osobu a dále na celou
obec. Je poukázáno na špatný stav kanalizace a zároveň je přiložen nástin nových možností
a spolupráce s vodárnami a kanalizacemi....

Jak vytvořit Obsah práce
Pro přehlednost doporučujeme tzv. desetinné třídění. Při použití tohoto typu třídění je obvyklé, že se
používá maximálně do čtvrtého stupně, tedy např. 2. 1. 2. 3
1. ÚVOD

7

2. TEORETICKÁ ČÁST

9

2.1

Název první kapitoly

10

2.1.1

Název podkapitoly

11

2.1.1.1

Název podpodkapitoly

2.2

(rozvíjí základní kapitolu nebo ji doplňuje)

2.3

Název kapitoly

2.3.1

Název podkapitoly

2.3.2

atd.
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3. PRAKTICKÁ ČÁST
3.1

Název kapitoly

3.1.1

Název podkapitoly

atd.

(viz ukázky základních stran)

4. ZÁVĚR
POUŽITÁ LITERATURA, WEBOVÉ ZDROJE
PŘÍLOHY

40

ÚVOD
V úvodu by měla být formulována východiska práce, důvod proč si autor téma vybral, stručná
informace o dosavadním stavu zkoumané problematiky, vytýčení cíle práce, naznačení pracovního
postupu a výzkumných metod, které budou při zpracování použity. V případě kazuistiky objasní
autor svoji volbu, čím může být případová studie zajímavá a přínosná. Úvod jasně stanovuje
stěžejní problematiku práce (text v úvodu formulovat v přítomném a budoucím čase).

TEORETICKÁ ČÁST
Při zpracování teoretických částí práce vychází žák z literatury a dalších relevantních materiálů,
které analyzuje. Hodnotné je také srovnávání jednotlivých autorů a vyjádření vlastního názoru.
Jedná se tedy o jakési „teoretické zakotvení“ před realizací praktické části. Je také vhodné naznačit
historický vývoj problému. Dílčí kapitoly, eventuálně podkapitoly, by měly být opatřeny výstižným
názvem. Při zpracování jednotlivých kapitol je vhodné v jejich závěru shrnout podstatné
myšlenky. Teoretická část by měla ukázat, že se autor dobře orientuje v dané problematice.

PRAKTICKÁ ČÁST
Empirická (výzkumná) část nebo kazuistika

1.Empirická (výzkumná) část:
Obecné informace:
- je-li zvolen jen výzkum (dotazníkové šetření), musí být minimální počet respondentů 100
- je-li zvolena kazuistika a je doplněna anketou, postačí počet respondentů 20
- originální verzi dotazníku či ankety je nutné uvést v příloze
- vedoucí práce může požádat o nahlédnutí do vyplněných dotazníků
a) Vytýčení problému (formulace hypotéz)
Vytýčení problémů (eventuelně stanovení hypotéz) je vstupním krokem do empirického výzkumu.
Hypotéza je určitý předpoklad (domněnka) o kauzálním vztahu, který je výzkumem ověřován
a statisticky zpracován. Formulace problému či hypotézy je velmi důležitým krokem, neboť musí
být zcela adekvátní možnostem studenta a jeho schopnostem použít určité metody.
b) Plán provedení průzkumu (výzkumu), sdělení o výběrovém souboru, na kterém bude průzkum
(výzkum) proveden, uvedení výzkumných metod
Výzkum je nutné odlišit od průzkumu. Výzkum směřuje k objevení nových neznámých vztahů,
průzkum zjišťuje daný stav v určité oblasti. Zpravidla jsou obojí většinou výsledkem průzkumu
v terénu. Za těchto předpokladů autor musí zachovat určité zásady, např. vymezit populaci nebo
objekt zkoumání, rozhodnout o lokalitě (typ lokality, počet respondentů), organizačně zabezpečit
průzkum.

c) Výsledky průzkumu (výzkumu)
Prezentace výsledků má slovní úvod, dále obsahuje kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení
získaných údajů, jejich analýzu a interpretaci. Pro větší přehlednost se běžně používají tabulky,
grafy, které mají být očíslovány a opatřeny nadpisem (např. Tab. 1 nebo Graf 1). Tabulky a grafy
jsou doplněné komentářem vystihujícím zjištěná fakta.
d) Shrnutí výsledků, jejich analýza a interpretace, diskuse, doporučení a význam pro praxi
Závěry průzkumu (výzkumu) celkově shrnují dosažené výsledky a odpovídají na vytyčené otázky či
hypotézy. Vhodné je poukázat i na praktické využití získaných poznatků pro praxi.
Výzkumná metoda - dotazník
Dotazník je soubor specifických, předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, na něž
osoba odpovídá, nebo výpovědí, k nimž se vyjadřuje písemně. Vyplňuje se formou vypsání
odpovědi, zakroužkování, zaškrtávání, podtržení příslušné odpovědi. Jedná se o způsob písemného
kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Je nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů.
Je určen především pro hromadné získávání údajů. Považuje se za velmi ekonomický výzkumný
nástroj, díky němuž máme možnost získávat velké množství informací při malé investici času. Je to
jedna z nejefektivnějších metod sociologického výzkumu. Náročné je sestavování dotazníku. Musí
být maximálně úsporný.
Základní pojmy vztahující se k dotazníku:


respondent – osoba, která vyplňuje dotazník



otázky – jednotlivé prvky dotazníku



položka – někdy se tak označuje otázka, označení, když má výrok oznamovací formu



administrace – zadávání dotazníku

Dotazník má mít:


cíl – přesná formulace konkrétního cíle a úlohy dotazníku ve vztahu ke zvolenému problému
jsou základní podmínkou účelného koncipování dotazníku



strukturu – dotazník má mít promyšlenou strukturu; základní otázky je potřeba rozdělit do
několika okruhů; každý z nich se potom naplňuje položkami.

Části dotazníku
Dotazník má 3 části:

1) vstupní část – skládá se z hlavičky (název a adresa instituce, která zadává dotazník, anebo
jméno autorů). Vstupní část dále vysvětluje cíle dotazníku. Zdůrazňuje i význam
respondentových odpovědí při řešení dané problematiky. Obsahuje oslovení respondenta, má
motivovat k vyplnění. Obsahuje i pokyny, jak dotazník vyplňovat.
2) druhá část – obsahuje vlastní otázky. Seřazení otázek nebývá vždy tematické, pořadí otázek
neodpovídá logice. Obyčejně se nejdříve uvádějí otázky lehčí a přitažlivé, abychom respondenty
neodradili. Uprostřed jsou zařazeny otázky těžší a méně zajímavé. Ke konci se objevují otázky,
které mají důvěrnější charakter, např. i faktografické otázky.
3) konec dotazníku – na konec zařadíme poděkování za spolupráci.
Tvorba otázek
Otázka se skládá ze slov a číslic. Základní pravidla při tvorbě otázek:
1) formulovat jasné otázky, obsahově co nejpřesnější, nejjednoznačnější
2) formálně, tj. jazykově srozumitelné, bez cizích slov
3) tvořit jednoduché otázky; ne příliš široké znění
4) vyhýbat se výrazům několik, obyčejně, někdy
5) vyhýbat se dvojitým otázkám, otázka se má týkat jediné věci
6) dávat jen takové otázky, na které dovede respondent odpovědět
7) otázky musí být smysluplné, zvyšuje to zájem respondenta
8) vyhýbat se záporným výrazům, často se přehlédnou nebo se špatně interpretují
9) nepoužívat sugestivní otázky, které napovídají odpověď
10) otázky by měly být takové, aby nepřiváděly respondenta do rozpaků
11) nenáročné na paměť respondenta
Doporučuje se přezkoušet znění otázek v předvýzkumu, nejlépe formou interview. Respondent
vysvětluje, jak rozumí každé otázce.

Typy otázek
Otázky můžeme dělit podle otevřenosti:


Otázky uzavřené /strukturované/, odpovědi jsou již předem připravené – takové, které nabízí
hotové alternativní odpovědi. Úlohou respondenta je zaznačit vhodnou odpověď. Výhodou je
jejich lehké zpracování.



Dichotomická otázka – dvě volby ano/ne.



Polynomické (více odpovědí):



výběrové: vybírá se jedna z několika možností



škálové: výběr stupně hodnocení



výčtové: více odpovědí



stupnicové: určování pořadí
Obsah, který položky zjišťují:



zjišťují fakta



zjišťují znalosti nebo vědomosti



mínění, motivy, postoje – často forma tzv. nepřímých otázek (co si lidé myslí o ….)



Polouzavřené otázky – nabízejí nejprve alternativní odpovědi, potom žádají vysvětlení. Např.
ano – ne, pokud ano, proč?



Otevřené otázky – dávají respondentovi dost velkou volnost u odpovědí. Výhodou je, že
neomezují respondenta. Jsou zdrojem nových nebo neznámých údajů. Odpovídá se na ně
obtížněji než na uzavřené. Nevýhodou je to, že se pracněji zpracovávají.

Dalším typem jsou otázky škálované. Jedná se o odstupňované hodnocení jevu.
Filtry – rozdělují dotázané na ty, kterým budou položeny následující otázky, a na ostatní, kteří na ně
nebudou odpovídat.
Kontrolní otázky – ověřují se jimi údaje získané jinými otázkami.
Validita otázek - faktografické otázky mají vysokou validitu. Ty, které vyžadují odhad, nebývají
natolik přesné.
Existují tzv. L – otázky, jsou to otázky zjišťující lživost odpovědí. Jedná se o speciální metodu na
zjištění sklonu respondenta „přibarvovat“ odpovědi.
Reliabilita dotazníku je vyšší, když obsahuje více otázek, které se ptají na tutéž informaci.
Anonymní dotazníky přinášejí pravděpodobnější odpovědi než neanonymní.
Délka dotazníku má být jen taková, aby výzkumník získal všechny potřebné údaje. Nemá být tak
dlouhý, aby unavoval respondenta.
Maximální doba pro vyplňování dotazníku se doporučuje 30 minut. U dotazníků zasílaných poštou
maximálně 15 minut.
Výhody dotazníku:


možnost zkoumat velký počet lidí i na velkém prostoru



není časově náročný, uskutečnění vyžaduje relativně málo času



relativně malá organizační příprava



malé finanční náklady



dotazník je anonymní, takže respondenti jsou ochotnější ke spolupráci



respondenti mají možnost zvážit svou odpověď, takže odpovědi jsou přesnější



poměrně lehko se zpracovává

Nevýhody dotazníku:


nemůže jít do hloubky problematiky



není možné měnit jej v průběhu výzkumu, pružně reagovat na různé situace, respondenti mohou
chápat otázky rozdílně



je těžké a nemožné ověřovat platnost a správnost výzkumu

2. Kazuistika
KAZUISTIKA – pro obor ZL
Kazuistikou rozumíme popis zajímavého nebo výjimečného klinického případu (nemoci).
Kazuistiky se stávají zdrojem nových informací a mají neodmyslitelnou vzdělávací funkci. Musí
být však zajištěna anonymita pacienta.
Motivy pro psaní kazuistiky:
– neobvyklá či neznámá etiologie
– neobvyklá základní diagnóza
– neobvyklý klinický průběh
– náročná diferenciální diagnóza (dále dg.)
– chyby v dg., její příčiny a důsledky
– neobvyklý/neočekávaný následek léčby
– jiná nepředvídaná událost během dg. či léčby (náprava, řešení)
– neobvyklý způsob dg., léčby, výsledku léčby
– neobvyklé prostředí léčebné péče
– interakce a compliance (spolupráce) pacienta a zdravotníků
– jiné etnikum pacienta
– nová léčebná technologie
– potvrzení něčeho již známého nebo doplnění již publikovaného případu
Kazuistika má obvykle šest částí:
– titul (nadpis)
– abstrakt (krátké, jednoduché, jasné uvedení do problematiky)
– úvod (krátký přehled nemoci, co a proč chceme sdělit, odkazy na literaturu)
– popis samotného případu (chronologické vyprávění, psané v minulém čase)
– diskuse (interakce nových a starých informací, naše závěry versus literatura...)
– literární odkazy

Chyby při psaní kazuistik:
– nedostatečné anamnestické údaje
– chybějící výsledky některých důležitých vyšetření
– chybějící diferenciálně diagnostické souvislosti
– neúplný nebo nepříslušný přístup k vyšetření popisovaného stavu
– nevhodný výběr případu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO POTŘEBY MATURITNÍ PRÁCE OBORU ZL JE KAZUISTIKA ZAŘAZENA
DO PRAKTICKÉ ČÁSTI ZMP A DOPORUČUJEME TOTO ČLENĚNÍ:
1. Lékařská anamnéza (provádí lékař a obsahuje)
– základní iniciály (i když máme písemný souhlas pacienta s publikací jeho případu, nikdy do
práce neuvádíme celé jméno, datum narození, rodné číslo a adresu bydliště – uvádíme např.
pan Jan, paní Marie nebo pan J. K. nebo paní M. L.)
– rodinná anamnéza – informace o žijících členech nejbližší rodiny a jejich zdraví, zaměřeno
především na sledované a závažné choroby
– osobní anamnéza – informace o nemocném, jeho narození a vývoji, průběh jeho dětství –
očkování, úrazy, operace, závažná onemocnění, alergie, infekční choroby a
psychomotorický vývoj; průběh školního vzdělávání versus zdravotní stav; pracovní
zařazení s ohledem na zátěž a zdravotní stav; u žen těhotenství, porody, potraty (spontánní,
umělé přerušení), antikoncepce, klimaktérium, u mužů urologické či jiné potíže; kouření,
alkohol, jiné závislosti; chronická onemocnění a jejich léčba
– nynější onemocnění – popis příznaků vedoucích k vyhledání odborné pomoci, současný stav
chronického onemocnění (kompenzovaný, dekompenzovaný, remise, ataka)
– status preasens = současný stav – popis stavu lékařem, nález lékaře po fyzikálním vyšetření
pacienta
– diagnostický závěr – jaké diagnózy byly stanoveny a jejich uvedení
– prognóza – předpověď vědecky podložená, předpokládaný výsledek léčby, předpokládaný
čas léčby (příznivá = léčitelná a vyléčitelná, nepříznivá = neočekáváme úplné navrácení
zdraví, chronické onemocnění, dlouhodobá léčba, nepříznivá/infaustní = nevyléčitelná,
končí smrtí)
2. Ošetřovatelská anamnéza (provádí sestra a obsahuje):
– základní iniciály (opět s ohledem na identitu)
– stručný popis zdravotního stavu

– celkový vzhled (hlava, hrudník, břicho, končetiny, stav kůže a sliznic, soběstačnost, bolest,
spánek a odpočinek, váha a výška ev. BMI)
– psychický stav (vědomí, emoce, informovanost o nemoci, víra)
– sociální situace (bydlení, rodinné vztahy, škola/zaměstnání, zájmy)
– charakteristika pacienta – autorův popis pacienta (jak ho vidím já, co mě zaujalo/nezaujalo,
vyrovnání se s nemocí atd.)
3. Průběh onemocnění
– chronologicky zaznamenaný vývoj onemocnění (od prvních příznaků po současnost)
– píše se strukturovaně dle dat kontrol nebo jako vyprávění
4. Ošetřovatelský plán (krátkodobý, dlouhodobý)
– sestavuje se u těch kazuistik, kde se autor podílí na dg. a léčbě a sleduje průběh léčby
v daném časovém úseku (tzn., že v čase tvorby MP probíhá dg. a léčba nebo jen léčba)
– krátkodobý plán se tvoří na dny, např. 5 – 10 dnů (například plán péče o bércový vřed nebo
dekubit 3. stupně v křížové krajině apod.)
– dlouhodobý plán se tvoří na měsíce, např. 1 – 3 měsíce (například průběh chemoterapie,
pooperační péče u kolostomie apod.)

KAZUISTIKA - pro obor SČ
Patří mezi výzkumné metody a zabývá se popisem jednotlivých případů, např. vznikem, průběhem
a vyléčením duševní choroby apod. Stejně jako jedince se může kazuistika týkat i skupiny lidí či
instituce.
Jedná se o způsob práce s jednotlivým případem, kdy si přehledně (podle daného schématu)
uspořádáme všechna fakta, která jsou nám o případu známa a následně je analyzujeme. Díky
metodě případových studií lze postihnout některé souvislosti, které nejsou na první pohled zjevné,
a tím nám umožňují pochopit celý případ do hloubky. Následně je pak zvolen adekvátní přístup
k řešení celého případu. Zdrojem jsou v tomto případě informace od klienta a pracovníků, kteří
s klientem pracovali, pozorování, informace od rodičů, informace a záznamy průběhu celého
případu včetně použitých postupů intervencí a průběhu konzultací.

Možná osnova kazuistiky:
1) Charakteristika klienta a jeho výchozí situace
konkretizace jedince: věk, pohlaví, vzdělání, socioekonomický status, rodinná situace, pracovní
situace, zdravotní stav apod., podle toho, o jakého klienta se jedná; vše anonymně, aby nešlo
identifikovat danou osobu
2) Anamnéza


rodinná (rodiče: vzdělání, přibližný věk, stav, případné problémy, zdravotní stav
a sourozenci: počet, pohlaví, věk, případné problémy, zdravotní stav a další důležité údaje
podle okolností)



osobní anamnéza (průběh těhotenství a porodu, psychomotorický vývoj, řeč, případné
úrazy, nemoci, školní vývoj: jesle, MŠ, nástup do školy: zralost, odklad, adaptace na školní
zařízení, prospěch, problémy)

3) Výchovné poměry (=rodinné prostředí)
a) je-li klientem dítě
-

zaměřujeme se na to, jaký se v rodině uplatňuje styl výchovy (autoritativní, liberální - rodiče
neví, kde mají své děti, běhají po ulici)

-

patologie rodiny


týrání, zanedbávání, sexuální obtěžování



dítě se syndromem CAN - podezření na zneužívání



někdo z rodičů je závislý (alkohol, drogy, automaty...)



závislé dítě



někdo z rodičů /dětí je vážně nemocný (nemoc ovlivňuje chod rodiny)

-

zkoumáme, zdali je dítě vlastní/nevlastní, v pěstounské péči, adoptované

-

uvádí se pořadí sourozenců

b) je-li klientem dospělý, zjišťujeme:
-

kolikrát byl ženatý/vdaná, je-li svobodný

-

zda vyrostl v ne/úplné rodině, ústavním prostředí

-

jaký vliv na něj měli vrstevníci v období dospívání, absolvování základní vojenské služby
atd.

-

zdali byl soudně trestán (+ jaké tresty mu byly uloženy)

-

jak zvládá výchovu svých dětí (uplatňuje stejný styl výchovy, jakou měl v dětství či jinou?)

-

jestli děti utíkají z rodin, jsou agresivní, záškoláci (jestli to dělali i jejich rodiče)

4) Vzdělání klienta
a) je-li klientem dítě:
-

do jaké školy chodí



ZŠ



ZŠ praktické (zvláštní)-děti s lehkou mentální retardací



ZŠ speciální (pomocná)-děti s těžkou mentální retardací



SŠ - střední vzdělání (výuční list), úplné střední vzdělání (maturita)



VOŠ, VŠ

-

jaký má prospěch

-

v čem vyniká/zaostává

-

kolik opakoval tříd/kolik má absolvovaných tříd

b) je-li klientem dospělý:
-

jaké školy prošel, případně jaké má rekvalifikace

-

zdali má pracovní uplatnění (s ohledem na vzdělání)

5) Ekonomické poměry klienta
a) je-li klientem dítě, zjišťujeme:
-

v jaké rodině vyrůstá z ekonomického hlediska (slabá/silná)

-

je-li v ústavním prostředí, tak kolik za něj rodina platí

-

je-li zdravotně postižené, zdali dostává příspěvek na péči či má osobní asistenci

b) je-li klientem dospělý, zjišťujeme:
-

výši příjmů/výdajů

-

pobírá-li sociální dávky

-

jak rodina může uspokojovat zájmy členů rodiny (kroužky apod.)

-

zdali využívá možnosti veřejných služeb (tím si zachovává částku hmotné nouze)

-

všímat si patologických jevů při získávání peněz (lichva, prostituce, krádeže, gamblerství)

6) Zdravotní stav klienta (vycházíme z údajů od klienta)
a) je-li klientem dítě, zjišťujeme:
-

zdravotní stav, který ho vylučuje z kolektivu (tělesné, zrak., sluch. postižení)

-

má-li alergie, astma, diabetes

-

zdali má individuální vzdělávací plán

-

měl-li odklad školní docházky (může být na 2 roky)
b) je-li klientem dospělý, zjišťujeme:

-

má-li změněnou pracovní schopnost

-

je-li držitelem průkazky opravňující ho k mimořádným výhodám

-

ne/pracuje s ohledem na zdravotní postižení

-

pracuje-li v chráněných dílnách

7) Drogová kariéra klienta
-

kdy začal drogy užívat

-

jaké drogy

-

jakým způsobem drogy aplikuje

-

ve kterém prostředí se s drogou setkal

-

jak získává/l peníze na drogy (krádeže, od rodičů, ...)

-

využívá-li služeb institucí (K - Centrum) a kterých

-

léčil-li se a s jakým úspěchem (častěji s neúspěchem)

-

co mu drogy přinesly v jeho životě (ztráta rodiny, trestná činnost – TČ ...)

8) Kriminální kariéra klienta
-

píše se u klientů, kteří mají problémy s kriminalitou

-

zdali spáchali nějaké přestupky, TČ (do 18 let se TČ říká provinění)
= jaké sankce byly uděleny


dohled nad mladistvým (vykonávají ho kurátoři)



udělení alternativních trestů



umístění klienta do výchovných ústavů (normálně nařízena ústavní výchova,
je-li provinění závažné/opakované, může soud nařídit ochrannou výchovu =
= zpřísněný režim)

u dospělých sledujeme:
-

zdali byl ve výkonu trestu odnětí svobody


ve vazební věznici



ve věznici typu
o dohled (min. střežení)
o dozor (přísnější střežení)
o ostraha (závažné TČ - vražda)
o zvýšená ostraha (tresty nad 15 let, doživotí)



systém věznice (panelákový typ ...)

-

paragrafové znění TČ - za co byl odsouzen

-

délka výkonu trestu

-

zdali byl propuštěn na podmínku (za dobré chování)

-

jak odsouzený spolupracoval při plnění aktivit - "Program zacházení s odsouzeným" (dříve
Resocializační program)

9) Destruktivní zkušenosti klienta
= všechny negativní zážitky klienta, které byly příčinou jeho soc. oslabení/vykolejení (a to jak
v dětství, tak i v dospělosti)

-

deprivace v dětství (vzniká v důsledku špatných, depresivních zážitků a nedostatku
(neuspokojování základních životních potřeb = sociálních a citových)

-

výchova v patologické rodině

-

úmrtí v rodině

-

týrání členů v rodině

-

vážná nemoc/úraz klienta či někoho v rodině

-

krize/rozvod v rodině

-

změna školy/vrstevníků

-

ztráta/změna (= nucená) zaměstnání

-

frustrace - neuspokojování potřeb v dospělosti kratší dobu

-

změna/nejistota politického systému

-

ztráta bydlení -> zadluženost -> přijdou o děti, azylové domy

-

ztráta dítěte

-

povodně (přírodní katastrofy) = nečekané a nejsou na ně lidé připraveni

-

"plíživý strach" z válek, teroristických útoků

10) Způsoby vyrovnání se se sociální situací
-

jak klient jedná/chová se

-

jak reaguje na stávající situaci, ve které se ocitl


braní půjček a na splácení další půjčky



šikana



únik do nemoci



deprese



konflikty v práci, s dětmi, v manželství



alkohol, drogy, automaty ...

11) Prognóza
-

je zde popsán určitý výhled toho, jak se případ bude dále vyvíjet

-

součástí mohou být i navrhované kroky případu klienta

ZÁVĚR
Závěr obsahuje shrnutí a zhodnocení závěrů jednotlivých kapitol a uvedení výsledků práce, k nimž
autor dospěl. Hodnotí, v čem jsou výsledky přínosné, zda se podařilo naplnit cíl práce a potvrdit
nebo vyvrátit hypotézy. V případě kazuistiky čím, jak, proč byla zajímavá, přínosná, jak nás či
samotného autora a nemocného (jiné zainteresované osoby) obohatila. Je také dobré uvést příklady
využití výsledků a také uvést, jaké další podněty zpracování MP přineslo či jaké nové otázky po
jejím vypracování vyvstaly. Text formulovat v čase minulém.

Seznam literatury
Autor podle dané normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO690-2 uvede v abecedním pořadí veškeré
zdroje, ze kterých čerpal. Více viz přílohy.
Přílohy
Všechny přílohy by měly být očíslovány a seřazeny v seznamu příloh. Do příloh se zařazuje
materiál, který je důležitý pro pochopení práce – např.: použité testové techniky, kazuistiky, tabulky,
grafy, vzory dotazníků, ukázky žákovských prací, statistické údaje, pokud nebyly uvedeny v textu
MP.
Seznam citací
Pokud jsou údaje o citacích uvedeny v textu ZMP formou odkazů na seznam literatury, nemusí být
zvláštní seznam citací. Forma citací literatury je určována ČSN ISO 690 (01 0197) Bibliografické
citace, 1996. Minimální údaje jsou zachyceny tzv. zkrácenou citací, úplný rozsah je dán základní
citací (viz norma). Odkazy musí být v celé práci jednotně upraveny.

CITACE A ODKAZY V TEXTU:
Citace informačních zdrojů
Práce musí respektovat autorská práva a citační standardy. Je třeba používat odkazy na zdroje
myšlenek a citace převzatých textů v maximální míře (tzn. vše, co není vyloženě vlastní, citovat).
Citovat je třeba i převzatou tabulku, obrázek či schéma, a to i v případě, že byly autorem
překresleny či přepsány. V odkazech na literaturu je vhodné uvádět kromě pramene i číslo strany.
Příklad: jmenný odkaz na citaci zdroje [Novotný, 2011, str. 56]
nebo číselný odkaz [7, str. 56].
V práci musí být jasný původ myšlenek, což je často důležité i proto, že mnoho tvrzení má
relativní a časově i věcně omezenou platnost nebo je věcí různých názorů – ke stejnému problému
často existuje i několik protichůdných tvrzení.
Doslovně převzaté texty (přímá citace) je třeba uvádět v uvozovkách a v kurzívě s odkazem na
citaci zdroje. Doslovně převzaté texty je třeba používat jen v nutných případech, např. u citací
převzatých definic odborných výrazů, citace textu zákona, citát myslitele, apod.
V ostatních případech (nepřímá citace) autor práce text pocházející z jiného zdroje přeformuluje
vlastními slovy a uvede odkaz na citaci zdroje.
Přehled použité literatury a dalších informačních zdrojů je třeba uvádět v souladu s normami ČSN
690 (vázané tištěné zdroje) a ČSN 690-2 (elektronické zdroje).

Veškeré zdroje se uvádějí jednak v textu jednotlivých kapitol (na konci kapitoly nebo je-li více zdrojů tak
odstavce v závorce, nebo se mohou uvést jako poznámka pod čarou) a dále se musí uvádět v seznamu
literatury ZMP.
Pro odkaz na literaturu je možné využít několika možností. Jedna z nejpřehlednějších možností je odkazovat
pomocí “kulatých závorek”, které jsou v textu snadno rozpoznatelné od poznámek. V případě přímé citace
(doslovného nebo téměř doslovného převzetí část textu, tzn. kompletní zkopírování) je nezbytné uvést
i stránku, odkud autor čerpá a citovaný text vyznačit uvozovkami. V případě nepřímé citace (použitý text je
znatelně upravený, avšak je zřejmé, z jakého zdroje pisatel čerpá) se čísla stránek neuvádějí. V každém
případě je však důležité, aby bylo vždy zřejmé, ze kterého díla je text převzatý. Je také dobré si uvědomit, že
existuje při psaní odkazů jistá variabilita – není tedy třeba uvádět odkazy až na konci citovaného odstavce,
ale je možné (a z hlediska členění textu vhodné) zařadit odkazy na začátek či doprostřed písemné práce.
Považujeme za důležité připojit ještě jednu poznámku. Někdy se stává, že autoři odborných prací se snaží
v seznamu literatury uvést co nejvíce titulů, se kterými v textu ani nepracují. Na druhou stranu se stává, že
studenti zapomínají do seznamu literatury uvádět zdroje, na které odkazují v textu. Je třeba respektovat
a dodržovat zásadu, že: Vždy je třeba v textu odkázat na všechny tituly uvedené v seznamu literatury
a v seznamu literatury uvést všechny zdroje, na které je v textu odkazováno.
Příklady:
-

Klasifikace příčin nekázně existuje celá řada. B. Rotterová (1973, s. 73) rozděluje činitele, jež
rozhodují o ukázněnosti jedince, do dvou základních skupin.

-

W. Ch. Bagley se ve své práci School discipline (1915) zmiňuje přímo o funkcích školní kázně.

-

Další autoři (Kupka, 1937, Štverák, 1980, Morkes, 2000) se zamýšlejí nad tělesnými tresty ve škole.

-

„Čím mladší jsou žáci, tím více času je potřeba na zavedení a výuku pravidel a postupů na začátku
školního roku.“ (Cangelosi, 1994, s. 127).

Seznam literatury – jak ho psát
(možno najít i na http://cs.wikipedia.org/wiki/Bibliografick%C3%A9_citace)
máme několik možností například:
a.) Citace monografické (jeden autor) publikace (knihy):
VÁCLAVÍK, V. Cesta ke svobodné škole. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995.
216 s. ISBN 80-7041-229-1.
b.) Citace monografické publikace s více autory:
BARTOŠOVÁ, I., FABEROVÁ, M., VÁCLAVÍK, V. Pedagogický sešit 1. 1. vyd.
Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 74 s. ISBN 80-7041-988-1.
c.) Citace monografické publikace s více než třemi autory:
STŘELEC, S. a kol. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 1998.
189 s. ISBN 80-85931-61-3.

d.) Citace sborníku:
ZIKL, P. (ed.) Nové trendy v oblasti sekundárního a terciálního vzdělávání sluchově
postižených: sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 807041-462-6.
e.) Citace příspěvku do sborníku:
a) KOTKOVÁ, Věra, DOUBKOVÁ, Iva. Hra jako prostředek poznání pochopení
osobnosti dítěte se sluchovým postižením. In HORNÁČKOVÁ, V. (ed.) Aktuální proměny a vize
v předškolní výchově. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 175 – 179. ISBN 80-7041-930X.
b) PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická – P7. Brno: Masarykova
univerzita, 2002. s. 37 –46. ISBN 80-210-2832-7.
f.) Citace článku v seriálových publikacích:
VAŠÁTKOVÁ, Danuše, FABEROVÁ, Marta. Syndrom neklidného dítěte.
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OBHAJOBA ZMP A JEJÍ HODNOCENÍ
Datum obhajoby ZMP, která je součástí maturitní zkoušky, určuje ředitelka školy.
V den obhajoby je spuštěna prezentace z odevzdaného CD, který na obhajobu přináší vedoucí
práce. Není přípustné, aby si žák spouštěl prezentaci z jiného zdroje. Prezentace bude z CD nosiče
zkopírována do PC před zahájením bloku maturitních zkoušek.
Průběh obhajoby:
Autor nejprve představí svoji osobu, poté stručně představí svoji práci, uvede, proč si zvolil téma,
jak ho zpracovával a k jakým výsledkům dospěl. Následuje prezentace ZMP (pro dobrou čitelnost
prezentace nutno zvolit vhodně barevný podklad), která nemůže být čtena a jednotlivé slidy musí
být komentovány. Poté žák odpovídá na případné dotazy všech členů komise. Obhajoba trvá
maximálně 20 minut.
Klasifikaci ZMP a její obhajoby oznámí žákovi předseda maturitní komise nebo pověřený
místopředseda maturitní komise v den konání zkoušky.

HODNOCENÍ MATURITNÍ PRÁCE
Hodnotí se:
Formální správnost – dodržení počtu stran, rozvržení, členění, písmo ...
Jazyková správnost – gramatika, typografie, stylizace, překlepy ...
Teoretická část – členění, výstižnost tématu, citace, obsáhlost ...
Praktická část - dobře zvolená a zpracovaná technika výzkumu, stanovení hypotéz, vzorek
respondentů, tabulky, grafy a komentáře, shrnutí. Kazuistika – vystižení zdravotního problému
a jeho řešení s vlastním přičiněním.
Praktický přínos práce – nejen osobní, ale i pro ostatní populaci.
Využití informačních zdrojů – dostatečné prostudování relevantní literatury a jiných materiálů, či
zdrojů ....
Konzultace – absolvování 3 povinných v dohodnutém termínu, připravenost na konzultace
a respektování poznámek vedoucího práce.
Obhajoba maturitní práce – úroveň prezentace, rétorika prezentujícího, viditelná orientace ve
zpracovaném tématu, prezentování zpaměti (text nemůže být čten, povoluje se občasné nahlédnutí
do poznámek), schopnost diskutovat o tématu a reagovat na otázky členů maturitní komise.
Hodnotící stupnice: výborně, chvalitebně, dobře, dostatečně, nedostatečně.

UKÁZKY ZÁKLADNÍCH STRÁNEK MP:
Stránka č. 1 (tato stránka se nečísluje)

Vzor: Titulní strana

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
třída Komenského 549/23, Kyjov

Název maturitní práce
maturitní práce
např.

Dárcovství krve
maturitní práce

Autor:

Jana Malá

Obor vzdělání:

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost

Vedoucí práce:

Mgr. Marcela Klemmová

Kyjov
201x

Stránka č. 2 (tato stránka se nečísluje)

Vzor: Prohlášení

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem závěrečnou maturitní práci vypracoval(a) pod vedením vedoucí(ho) závěrečné
práce samostatně a uvedl(a) jsem všechny použité prameny a literaturu.
Souhlasím s tím, aby moje maturitní práce byla k dispozici pro účely vzdělávání žáků školy.

V Kyjově x. x. 201x

(datum ukončení ZMP)
Podpis autora modrou barvou

Stránka č. 3 (nečísluje se)

Vzor: Poděkování

Poděkování - není nutné, ale je to slušnost
Děkuji Mgr. Marcele Klemmové za odborné vedení a cenné rady, které mi při zpracování práce
poskytla.
(možná i vlastní formulace, možno i děkovat ... za poskytnutý příběh, rady, souhlas se zveřejněním
své kazuistiky apod.)

Stránka č.4 (nečísluje se)

ANOTACE

Jméno a příjmení a autora:
Název školy:

Jana Malá
Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola
Kyjov, příspěvková organizace
třída Komenského 549/23

Obor vzdělání:
Název práce:
Vedoucí práce:
Počet stran:
Počet příloh:
Rok obhajoby:
Klíčová slova:

Kyjov
Zdravotnické lyceum nebo Sociální činnost
Těhotenství a mladé ženy
Mgr. Jana Nováčková
52
2
2011
Těhotenství, příznaky těhotenství, cvičení pro
těhotné, vývoj plodu, vývojová psychologie,

Resumé:

prenatální období, kojenecké období ...
Tato maturitní práce se zabývá těhotenstvím,
vývojem plodu, vývojovou psychologií od
prenatálního po kojenecké období. V praktické
části je vyhodnocen dotazník na zdravý životní styl
v těhotenství a je sepsán příběh dvou žen, které
otěhotněly velmi mladé ...

Stránka 5. (čísluje se)

OBSAH
(uvedeno jako příklad)

1. ÚVOD

6

2. TEORETICKÁ ČÁST

7

2.1

Název první kapitoly

8

2.1.1

Název první podkapitoly

11

2.2

Název druhé kapitoly

14

2.2.1

(rozvíjí podkapitolu nebo ji doplňuje)

2.2.2

(rozvíjí podkapitolu nebo ji doplňuje)

2.3

Název třetí kapitoly

17

3. PRAKTICKÁ ČÁST (empirická nebo kazuistika)
3.1

Cíl výzkumu, hypotézy

20

3.2

Popis použitých výzkumných metod

21

3.3

Dotazník

3.3.1

Vzorek respondentů, způsob distribuce

3.3.2

Výsledky výzkumu a jejich interpretace

3.4

Tabulky a grafy

3.5

Analýza výzkumu, shrnutí, výsledky, využití

30

40

4. ZÁVĚR
SEZNAM LITERATURY, WEBOVÉ ZDROJE
PŘÍLOHY

5

PŘÍLOHY K MANUÁLU
1. Vzor dotazníku
2. Kazuistika dítěte – osnova (vzor pro obor SČ i ZL)
3. Kazuistika dívky po pádu na kole (vzor pro obor ZL)
4. Kazuistika (vzor pro obor SČ)
1.Vzor dotazníku:
Milý respondente ,
Jmenuji se XY, jsem studentkou 4. ročníku Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy
v Kyjově, obor …............. .
Prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který je určen pro mou závěrečnou maturitní práci.
Dotazník je anonymní, vhodnou odpověď označte křížkem (možno i více možností) nebo vepište.
Děkuji.
Pohlaví :

⃣

žena

⃣

muž

Jste žákem:

⃣ 1.ročníku
⃣
4.ročníku
Váš věk …………….. let
….....................................................................................................................
1. Kdy jste „ochutnali“ svůj první tabákový výrobek?
V ___________ letech

⃣

nikdy

2. Který tabákový výrobek jste zkusili jako první?
⃣
cigarety
⃣
doutník
⃣
dýmkový tabák
⃣
tabák do vodní dýmky
⃣
šňupací tabák
⃣
žvýkací tabák
⃣
kombinace jednotlivých tabákových výrobků – uveďte :
3. Jaký byl Váš pocit po zkušenosti s prvním tabákovým výrobkem?
⃣
výborné (zachutnalo mi to)
⃣
nic moc (nechutnalo mi to)
⃣
bylo mi špatně
4. S kým jste zkoušeli svůj první tabákový výrobek?
⃣
sám (a)
⃣
s kamarády, se spolužáky
⃣
s rodiči
⃣
se sourozenci
⃣
s přítelem (přítelkyní)
⃣
jiná možnost – uveďte :
5. K problematice kouření:
⃣
jsem nekuřák (nikdy jsem to nezkusil)

⃣
⃣
⃣

jsem bývalý kuřák (zkusil jsem, ale nekouřím)
jsem příležitostný kuřák (nekouřím každý den - jen příležitostně)
jsem pravidelný kuřák (kouřím každý den alespoň jednu cigaretu)

6. Který tabákový výrobek nejčastěji používáte nyní?
⃣
cigarety
⃣
doutník
⃣
dýmkový tabák
⃣
tabák do vodní dýmky
⃣
šňupací tabák
⃣
žvýkací tabák
⃣
kombinace jednotlivých tabákových výrobků – uveďte :
7. Kouříte denně cca :
⃣
1 - 5 cigaret
⃣
6 - 10 cigaret
⃣
10 - 20 cigaret
⃣
20 - 30 cigaret
⃣
30 - 40 cigaret
⃣
40 a více
⃣
jiná možnost – uveďte:
8. Nejvíc cigaret (tabákových výrobků) vykouříte :
⃣
v běžný školní den
⃣
o víkendu, diskotéka (zábava), restaurace (bar, club)
⃣
na oslavách (narozeniny, svatby, pohřby, křtiny)
⃣
na schůzce s přítelem, přítelkyní
⃣
jiná možnost – uveďte :
9. Kolik vynaložíte přibližně týdně peněz za cigarety (jiné tabákové výrobky)?
⃣
méně než 10 Kč
⃣
10 – 50 Kč
⃣
50 – 100 Kč
⃣
100 – 150 Kč
⃣
150 Kč a více
⃣
jiná možnost – uveďte:
10. Pokud kouříte – nejčastěji pijete:
⃣
pivo
⃣ víno
⃣ destiláty (vodka, …) ⃣

nepiji alkohol

11. Víte, že cigarety a jiné tabákové výrobky způsobují vážné zdravotní potíže (rakovina plic)?
⃣
vím a nevadí mi to
⃣
vím a vadí mi to
⃣
nevím
⃣
jiná odpověď – uveďte:

12. K problematice kouření:
⃣
nekouřím
⃣
kouřil(a) jsem a přestal(a) jsem
⃣
kouřím a vyhovuje mi to – chci kouřit dál
⃣
kouřím a nevyhovuje mi to – chci přestat kouřit
⃣
momentálně přestávám kouřit
13. Myslíte si, že cigarety „light“ jsou méně škodlivé?
⃣
ano
⃣
ne
⃣
nevím
14. Proč kouříte?
…................................................................................................................
15. Znáte (z TV, časopisu, lékárny atd.) nějaké prostředky – lék atd. proti kouření?
⃣
neznám
⃣
znám, ale konkrétní přípravek se mi nevybavuje
⃣
znám, který přípravek? uveďte:
16. V případě, že chcete přestat kouřit – kde vyhledáte pomoc?
…................................................................................................................
17. Co konkrétně byste navrhovali kuřákům, aby přestali kouřit :
…...............................................................................................................
Zde vyplňují pouze kuřáci - vyplňte prosím pro Váš i můj přehled - Fagerströmův test nikotinové závislosti, převzatý z odborné literatury
1.

2.

3.

4.

Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?
⃣
do 5 minut
3 body
⃣
za 6–30 minut
2 body
⃣
za 30 – 60 minut
1 bod
⃣
po 60 minutách
0 bodů
Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde je kouření zakázáno?
⃣
ano
1 bod
⃣
ne
0 bodů
Které cigarety byste se nejméně rád vzdal?
⃣
první ráno
1 bod
⃣
kterékoli jiné 0 bodů
Kolik cigaret denně kouříte?
⃣
0–10
0 bodů
⃣
11–20
1 bod
⃣
21–30
2 body

5.

6.

⃣
31 a více
3 body
Kouříte víc během dopoledne?
⃣
ano
1 bod
⃣
ne
0 bodů
Kouříte i během nemoci, když musíte ležet v posteli?
⃣
ano
1 bod
⃣
ne
0 bodů

Součet bodů hodnotí závislost na tabáku takto:

⃣

⃣

⃣

0–1 žádná nebo velmi malá závislost na nikotinu
2–4 střední
5–10 silná závislost na nikotinu
( i zde prosím označte výsledek)

2. Vzor – Kazuistika dítěte pro obor SČ (ukázky závěrečných prací obou oborů nebylo
možné opravit)

3. Vzor pro obor ZL

4. Kazuistika – vzor pro obor SČ
Osobní anamnéza(OA): JE narozen

1983, muž; ženatý, bezdětný, zemřel 18.12. 2010

Rodinná anamnéza(RA): matka (56), otec (55), dva bratři (26,24) a jedna sestra (19)
Zdravotní anamnéza(ZA): onkologické onemocnění – rakovina kostí, Ewingův sarkom,
proběhla chemoterapie, radioterapie, kombinace medikamentů
Sociální anamnéza(SA): škola- opravář zemědělských strojů, pracoval OSVČ zemědělské
služby, žil v malé vinařské obci u Kyjova s rodiči, manželkou a sourozenci v rodinném domě.

Matka ME se narodila v roce 1956 v Kyjově, bydlela v malé vinařské obci u Kyjova .Pochází
ze čtyř sourozenců. Bydlela s rodiči. Matčini rodiče neprodělali závažné zdravotní
onemocnění. Ve 27 letech si po roční známosti vzala otce svých dětí JE. Mezi tím byl na cestě
první syn J. Mateřskou školu neabsolvovala. Základní školu absolvovala . Poté se vyučila
prodavačkou textilu v Brně. Pracovala v prodejně textil a koberce v Hodoníně. Čtyři roky po
svatbě bydleli u rodičů, mezi tím stavěli rodinný domek v malé vinařské obci u Kyjova. Za
15 měsíců po prvním dítěti se narodil druhý syn M a za dva roky se narodil třetí syn L. Po
narození třetího syna se přestěhovali do nového domu. Po mateřské dovolené matka
nastoupila na místí poštu jako poštovní doručovatelka. Roku 1992 se narodilo poslední dítě,
dcera K(já) a znovu nastoupila na mateřskou dovolenou. Po 4 - leté mateřské dovolené se
znovu vrátila do práce. Jejím velkým koníčkem za svobodna bylo amatérské divadlo také
slovácký kroužek a zpěv v chrámovém sboru. Až děti vyrostli ke svým zálibám se vrátila. V
současné době pracuje jako dělnice v Delimax Hodonín. Žije pohromadě s rodinou v
rodinném domu ve společné domácnosti.
Otec JE narozen v roce 1957 v Kyjově bydlel ve XX se svými rodiči a sestrou v rodinném
domu. Jeho otec zemřel na rakovinu močového měchýře. Otcova matka žije, trpí nemocí
Diabetes mellitus. Mateřskou školu absolvoval. Základní školu absolvoval také. Vyučil se
automechanikem v Brně. Po vyučení pracoval jako opravář nákladních automobilů a za dva
roky se stal řidičem kamiónové dopravy v ČSAD . Byl členem sboru dobrovolných hasičů.
Rád navštěvoval folklorní akce, kde se také seznámil s matkou svých dětí.
Ve 26 letech po svatbě s M se přestěhoval do malé vinařské obce u Kyjova a začal pracoval
jako řidič autobusů. Tuto práci vykonává dodnes.

Všechny tři chlapce přijal s radostí, ale když čekali čtvrté dítě, protestoval, jelikož si nepřál
tolik dětí. Po narození dívky byl moc šťastný. V současné době žije v s manželkou a dětmi v
rodinném domu.
Bratr ME se narodil v roce 1985 v Kyjově jako druhé plánované dítě ve stanoveném termínu.
Porod proběhl rychle bez komplikací. Do tří let trpěl neustále na angíny doprovázené
vysokými horečkami. Ve třech letech také prodělal neštovice, od té doby neměl žádné
zdravotní problémy. Do mateřské školy nastoupil ve 4 letech v malé
Kyjova

vinařské obci u

. Základní školu absolvoval. Vyučil se pokrývačem střech. Pracuje ve svém oboru.

Jeho největší zálibou je vinohrad a produkce vína. Přítelkyni nemá. Žije s rodiči a sourozenci
ve společné domácnosti v malé vinařské obci u Kyjova .
Bratr LE třetí syn se narodil v roce 1987 v Kyjově. Narodil se ve stanoveném termínu, porod
proběhl rychle bez komplikací. Ve třech letech byl hospitalizován s dětskou infekční nemocí.
Netrpěl závažnějšími onemocněními. Mateřskou školu absolvoval od tří let. Na základní školu
chodil v malé vinařské obci u Kyjova. Ve čtvrté třídě přešel na Joklíkovu základní školu
Kyjov. Vyučil se ve Veselí nad Moravou obráběčem kovů. Již od dětství se věnoval hraní na
trubku a po chvíli vyměnil trubku za baskřídlovku. Hrával i v dechové kapele. Po vyučení se
pokoušel vystudovat konzervatoř v Brně, ale nedokončil ji. Nastoupil do ČSAD Kyjov, kde
pracoval jako řidič kamionové dopravy. Po smrti nejstaršího bratra J, přebral jeho soukromou
firmu v zemědělských službách, kterou vede dodnes. V zimním období brigádně pracuje jako
řidič kamiónu. Přítelkyni nemá. Žije s rodiči a sourozenci ve společné domácnosti v malé
vinařské obci u Kyjova.
Sestra KE se narodila v roce 1992 v Kyjově jako čtvrté neplánované dítě, v daném termínu,
zdravá bez komplikací. Ve 2 letech

prodělala plané neštovice. Žádné zdravotní potíže

nemívala. Do mateřské školy nastoupila ve 4 letech. Základní školu absolvovala malé
vinařské obci u Kyjova .
V dětství chodila do folklorního kroužku a zpívala s Milotickou schólou.
Ve 12 letech lékaři diagnostikovali zubní cystu v krční oblasti. Prodělala operaci v nemocnici
Praha Motol. O rok později objevili v oblasti trojklaného nervu (ušní oblast) ohraničený
myom.
Opět prodělala těžkou operaci v Praze Motol s rizikem ochrnutí jedné poloviny obličeje, ale
vše proběhlo dobře. Po operacích měla dlouho oslabenou imunitu. V dětství byla preferované
dítě, bratři ji měli moc rádi. Po základní škole byla přijata na Střední odbornou školu

zdravotnickou a sociální Kyjov. Ráda se věnuje přátelům a zábavě. V současné době má
přítele a žiju s rodiči a bratry v rodinném domu v malé vinařské obci u Kyjova .

JE se narodil v roce 1983 jako prvorozený syn ME a JE. JE a ME byli velmi společenští, měli
hodně společných aktivit a jednou z nich byly folklorní zábavy, kde se také poznali. Po roční
známosti, kdy otcovi bylo 26 let a matce 27 se 30.7. 1983 vzali v malé vinařské obci u
Kyjova v kostele. Oba dva rodiče jsou věřící. Po svatbě žili u rodičů ME ve společné
domácnosti. Pár měsíců po svatbě se narodil 6.12. 1983 syn JE. Porod probíhal zhruba 24
hodin bez komplikací. Otec u porodu nebyl, narodil se jako naprosto zdravé dítě. Otec byl
štastný, protože si přál chlapce. Kojení proběhlo pouze 2 měsíce, matka měla nedostatek
mléka. Syn spával společně s rodiči v ložnici v postýlce. Novorozenecké a batolecí období
probíhalo bez zdravotních problémů, avšak v osmi měsících se objevilo podezření na
vrozenou srdeční vadu, toto podezření se nakonec nepotvrdilo. Do jednoho roku býval velice
neklidné dítě, proplakával celé noci, nechtěl spávat. Rodiče ho občas vozili i do nemocnice,
zda mu není něco vážného, ale lékař konstatoval, že je jen neklidné zlobivé dítě. V dětství
žádná vážná onemocnění neprodělal, pouze občas chřipkové nemoci. Poté co se narodil 13.7.
1985 druhý syn M se J zklidnil, a byl velmi hodné dítě a rád, že má bratra. Rodiče ME chovali
spoustu domácího zvířectva. Hlavně otec M se věnoval chovu koní. Už ode dvou let děda
brával svého vnuka J ke koním a čím byl starší, bral ho sebou i na polní práce. J pomáhal
dědovi poklidit koně, čistit jim stáj a veškeré ostatní práce okolo koní. Od dětství ho děda učil
lásce k přírodě a koním. Již od útlého věku se díky tomu u něj projevila nejvzácnější
vlastnost a to píle a pracovitost. Postupně co byl starší i M se začal taktéž věnovat s dědou a J
koním. Rodiče si budovali rodinný dům v malé vinařské obci u Kyjova. V roce 1987 se
narodil poslední syn L.
Po narození L se stavba dokončila a J s M spolu s dětmi se přestěhovali do nového domu.
Hned po nastěhování se J s M osamostatnili, začali spát sami v pokoji. L byl s rodiči v ložnici.
V 5 letech J nastoupil do mateřské školy do předškolní třídy.
Školku jsme měli pár metrů od domova, matka ho vodila do školky. Rád si hrával ve školce s
kamarády, chtěl být neustále středem pozornosti. V mateřské školce prodělal neštovice. V 7
letech nastoupil na základní školu v malé vinařské obci u Kyjova. První stupeň absolvoval s
vyznamenáním, byl chytrý a bystrý žák. Po 5 letech od narození posledního syna, jsem se
narodila K 19.10. 1992 jako poslední dítě. Když jsem se narodila, celá rodiny byla moc
šťastná, jelikož se narodila očekávaná dívka. Rodiče mne a bratry od dětství vedli ke
křesťanství. Bratři mě měli moc rádi a stále se o mě starali. Po mém narození se L taky
osamostatnil začal spát v samostatném pokoji a já ho následovala už po roce. J se na druhém

stupni s prospěchem zhoršil. V pubertě zhruba 13 letech přestal mít zájem o učení a zálibu
koní vyměnil za zemědělské stroje. Se školou nerad jezdil na výlety, byl to pro něj zbytečně
zanedbaný čas. A když jsme jeli celá rodina na dovolenou, vždy jsem museli jet před sezónou
žní, aby mu něco neuteklo. V místě bydliště byl zemědělec, který měl menší soukromou firmu
se zemědělskými stroji. J si ho moc oblíbil a bral si ho za vzor. Každý den po škole za ním
běžel, sedával vedle něj v traktoru i v kombajnu a vypomáhal mu. V 15 letech se sám naučil
řídit traktor a po chvíli i kombajn. Začal s ním brigádně pracovat. Po základní škole nastoupil
do Veselí nad Moravou na učební obor opraváře zemědělských strojů. V 16 letech prodělal
velké bolesti v podbřišku, byl hospitalizován v nemocnici Kyjov, ale lékaři nestanovili
konkrétní diagnózu, domnívali se, že jde o zúženou prostatu, byl léčen antibiotiky. Nikdy
neměl dobrý vztah k lékařům, u doktora mu bylo nevolno a omdléval. J byl velice šetřivý,
když si přál jakoukoliv věc, sám si na ni vydělal. V 18 letech si udělal řidičský průkaz na
automobil a poté i na traktor. Mimo čas strávený na poli v traktoru se rád věnoval se svými
přáteli různým folklorním akcím nebo posezením u vína. Byl mezi přáteli hodně oblíbený, byl
vtipný z každé maličkosti dovedl udělat legraci. Po vyučení hned nastoupil do práce k
místnímu soukromému zemědělci. Práci se zemědělskými stroji velmi miloval, byla to pro něj
práce, kterou se živil a zároveň jeho koníček. Když jsem všichni vyrostli, už jsme neměli mezi
sebou tak dobré vztahy jako děti.
Bratr M začal mít jiné zájmy než J, já jsem přišla do puberty a zajímala jsem se jen sama o
sebe, jenom L zemědělské stroje zaujali stejně jako J. Ve 21 letech si J udělal řidičský průkaz
na autobus a nastoupil do ČSAD Kyjov. Tuto práci vykonával jen půl roku, poté se vrátil zpět
do malé vinařské obce u Kyjova k zemědělství. Téhož roku se J seznámil se svou budoucí
manželkou, 18 letou L M, na svatbě, díky svému kamarádovi. LM pochází ze V.
Studovala střední odbornou školu chemickou ve Bzenci.
Poté začala studovat veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Po 5 letém vztahu se
rozhodli 12.9. 2009 vzít a LM se přestěhovala do malé vinařské obce u Kyjova k nám do
domu. V roce 2008 si JE koupil kombajn a založil si živnost (OSVČ), soukromou činnost v
zemědělských službách. Díky nevydařeným začátkům v podnikání, byl v neustálém stresu,
což mohlo být prvotním spouštěčem rakovinového onemocnění. Již zhruba půl roku před
stanovenou diagnózou, začátkem roku 2009, se začaly objevovat první příznaky větší bolesti
zad a nohou, kterým ze začátku nepřikládal velkou váhu. Myslel si, že při této namáhavé práci
občasné bolesti zad a nohou k tomu patří. Během půl roku se bolesti intenzivně zvětšovaly, a
proto se rozhodl vyhledat odbornou lékařkou pomoc. Nejprve navštívil svoji praktickou
lékařku, která vzhledem k jeho zaměstnání usoudila, že se jedná jen o namožená záda. Na
základě toho podstoupil rehabilitace. V období léta roku 2009 v rozmezí července až září byly

bolesti tak silné, že je musel tišit analgetiky ve velmi silných dávkách. JE několikrát
upozorňoval lékaře na snadno nahmatatelné zduření v oblasti lopatky. Proto se rozhodl
navštívit ortopedickou ambulanci, kde lékař dospěl ke stejnému závěru jako praktická lékařka.
Zhruba 14 dní před svatbou navštívil několikrát pohotovostní službu, kde pacientovi
intravenózně aplikovali analgetika, a byl propuštěn k dalšímu ošetření praktické lékařky. Z
důvodu blížící se svatby nechtěl podstoupit intenzivnější léčbu, která by obnášela třeba i
hospitalizaci. Několik dní po svatbě přistoupil k hospitalizaci v nemocnici Kyjov vzhledem ke
svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Podstoupil mnoho vyšetření (rentgenová vyšetření,
podrobné rozbory krve, odběr kostní dřeně, CT). Dle prvních výsledků vyšetření lékaři
usuzovali, že by se mohlo jednat o závažné onemocnění krve. Proto byl odeslán na hematoonkologické oddělení fakultní nemocnice Brno. Tam podstoupil detailnější vyšetření krve a
biopsii zduřené tkáně v oblasti lopatky s následnou torakotomií a histologickým vyšetřením.
Při kterém vyvrátili podezření na závažné onemocnění krve, ale naopak potvrdili diagnózu
rakoviny kostí Ewingova sarkomu. Tato zpráva měla velmi silný dopad nejen na psychiku
pacienta, ale i celé blízké rodiny. I přes varování lékařů, že léčba nemusí být snadná a
dokonce ani úspěšná. JE a jeho celá rodina nepodléhala zoufalství. Věřili jsme, že se vyléčí, a
že naši rodinu nemůže potkat smrt, tak blízké osoby. JE i manželka byli optimističtí a doufali,
že se z toho dostane. Smrt si nepřipouštěl. LM při zahájení manželovi léčby přerušila studium.
Pacient byl následně předán do péče lékařů Masarykova onkologického ústavu Brno.
Pro zjištění rozsahu postižení skeletu mu byla vykonáno vyšetření pozitronová emisní
tomografie (PET).
Primární ložisko bylo na jednom z žeber s výskytem metastází na obratlech páteře. Pacientovi
byla nastavena intenzivní léčba chemoterapií. V říjnu 2009 mu lékaři operativně zavedli
intravenózní port v oblasti podklíčkových prostor. Od října 2009 do dubna 2010 proběhla
chemoterapie v šesti sériích, zhruba každý měsíc jedna dávka. Jedna série trvala tři dny.
Pacient chemoterapii snášel poměrně dobře, měl případné nevolnosti a zvracení, lékaři mu
nasadili medikamenty, které zmírnily obtíže. Také mu vypadaly vlasy i řasy a veškeré
ochlupení. Zároveň probíhala analgoterapie, kdy pacientovi byla nastavena velmi silná léčba
analgetiky (Transtec) v kombinaci s dalšími medikamenty (Sevredol, Paralen). Z důvodu
narušení obratlů nosil speciální ortézu. Po druhé sérii chemoterapie mu lékaři odebrali
krvetvorné buňky (PBSC). 18.5. až 11.6. 2010 nastoupil na interní onkologickou kliniku
fakultní nemocnice Brno za účelem podání vysokodávkové chemoterapie s následnou
autologní transplantací krvetvorných buněk. Během léta 2010 byl téměř bez potíží, vše
vypadalo, že je na dobré cestě a že se z toho dostane. Cítil se dobře, snížili se mu dávky
analgetik, zapojil se do „normálního života“. Lékaři pro jistotu zařadili od 26.7. do 3.9. 2010

Radioterapii. Ozařovali oblast hrudní stěny a páteře. Od září 2010 JE začali znovu velké
bolesti v žebrech. Lékaři mu provedli rentgenové vyšetření, které potvrdilo recidivu
(navrácení) onemocnění. Ve dnech 20.9 až 11.10 2010 podstoupil další paliativní radioterapii.
Od října 2010 se znovu vrátily silné bolesti a vysoké teploty, proto mu byly opět podávány
analgetika a další medikamenty. 22.11. 2010 během čekání na vyšetření na Masarykově
onkologickém ústavu v Brně, zkolaboval a upadl do bezvědomí. Proto byl přijat k
hospitalizaci. Lékaři mu zjistili hematom na mozku a vyšetření CT potvrdilo velké krvácení
do mozku. Poté proběhl následný převoz do fakultní nemocnice Brno, kde bylo operativně
zastaveno krvácení.
Po operaci lékaři konstatovali, vzhledem k závažnosti poškozenému mozku se pacient
neprobudí, nebo nebude sám dýchat, či bude odkázán na pomoc druhých. Tehdy nám začalo
být jasné, že to mohou být jedny z posledních dní jeho života a hodně to celou rodinu zasáhlo.
Ale předpovědi lékařů se zázrakem nepotvrdily. Objevilo se částečné oslabení pravé části těla,
byla nasazena rehabilitace a obtíže postupně mizely. 9.12. 2010 byla ukončena onkologická
léčba, vzhledem nepříznivému stavu J nebylo možno léčbu pokračovat. Bral pouze silná
analgetika na utišení bolesti. Byl propuštěn do domácí péče.
Při příjezdu domů jsem byla moc šťastná, že se vrátil, utíkala jsem za ním a dala mu velkou
pusu a věřila, že tu s námi ještě dlouho zůstane. JE i naše rodina jsme byly informováni o
možném rychlém zhoršení stavu a taky se tak stalo.
Ale stále si nikdo z nás nechtěl připustit, že by mohl v brzké době zemřít, očekávali jsme
zázrak. Další dny došlo u bratra k velké celkové slabosti, únavě, ztrátě pohyblivosti, proto
jsme zapůjčili od charity Kyjov polohovací postel. Byly mu nasazeny opiáty ve formě náplastí
(Matrifen, Oxicontyn). Během týdně se jeho stav velice zhoršoval, sám pociťoval smrt a přál
si už zemřít. 17.12. 2010 večer upadl do bezvědomí. Byl převezen rychlou záchrannou
službou do nemocnice Kyjov na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO). Byla mu
zajištěna základní péče. Hned po odvezení do nemocnice, jsem jeli za ním celá rodina. V
nemocnici nám oznámili, že už můžeme pouze očekávat smrt. Po dvou hodinách já, otec a
bratři jsme jeli domů. Manželka s matkou zůstali v nemocnici přes noc. Ráno se rozhodli jet
domů si odpočinout. 18.12. 2010 v 11:30 lékař manželce telefonicky oznámil, že došlo k
úmrtí (exitus letalis). Tato zpráva nás naprosto zdrtila. Já, bratři, rodiče a manželka jsme za
ním jeli do nemocnice se naposledy rozloučit. Byla to nepřekonatelně emocionální situace,
která mi dodnes nejvíce utkvěla v paměti. V nemocnici jsme všichni dostali léky na uklidnění.
Hodně mě to zasáhlo a poznamenalo na celý život. Měsíce po úmrtí jsem proplakávala večery
a v noci se mi o něm zdály sny. Hodně jsem se změnila a rozhodně mě a moji celé rodině to
dalo nový pohled na život. Dodnes, když si vybavím jeho poslední chvíle a smrt cítím úzkost,

rozbuší se mi srdce a mám slzy v očích. Mamka začala brát antidepresiva a bere je dodnes,
také začala chodit na psychoterapie. Taťka pobírá antidepresiva občas také. Bratr L po JE
přebral jeho firmu v zemědělských službách.
V současné době tuto práci úspěšně vykonává, dokonce se ji snaží pomalu rozšiřovat a kupuje
nové zemědělské stroje. Manželka L, po manželově smrti se zpátky přestěhovala do V. Pobírá
vdovský důchod po dobu jednoho roku. Nastoupila zpátky do školy v Brně, kde studuje
poslední ročník magisterského studijního programu na veterinární farmaceutické univerzitě.
Smrt svého manžela nečekala v tak brzké době, byl to pro ni velký šok a rána, navíc, když to
proběhlo v období Vánoc, kdy má být celá rodina pohromadě. Vše je pro ni pořád živé,
postupem času se s tím snaží statečně vyrovnávat.

