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Teoretické znalosti:
-

anatomie – kosterní a svalová soustava – uložení, funkce, popis rovin a směrů
terminologie
popis daného typu masáže nebo techniky , indikace, kontraindikace, účinky, zařazení do
regeneračního plánu

Praktické dovednosti:
-

komunikace s klientem
příprava klienta a pracovního místa
provedení masáže – přístup ke klientovi, technika hmatů, pořadí hmatů, popis hmatů nebo
dané techniky
odborná terminologie
pohotovost reakce na doplňující otázky z oboru

Hodnocení:
výborný – žák uceleně mluví o vybrané otázce, zařadí všechny podotázky i témata z ostatních
předmětů, dokáže jasně komunikovat s klientem, přesně popíše danou masáž nebo techniku, dobře
formuluje a užívá odbornou terminologii, manuální technika má přesné a správné provedení, dokáže
udělat doporučení pro klienta

chvalitebný – žák plynule mluví o vybrané otázce, zařadí všechny podotázky s drobnými
nepřesnostmi, které je po upozornění schopen opravit, komunikuje s klientem, popíše danou masáž
či techniku s drobnými nepřesnostmi, dobře formuluje a užívá odbornou terminologii, manuální
technika má správné provedení, udělá doporučení pro klienta

dobrý – žák mluví o vybrané otázce, zařadí podotázky, odpovědi jsou nepřesné nebo špatné, ale po
upozornění je schopen se opravit, pro ucelení odpovědí je potřeba klást otázky, na které dokáže
odpovědět, komunikuje s klientem, popíše danou masáž nebo techniku, popis není ucelený a je
nepřesný jak v pořadí, tak v popisu, nepoužívá odbornou terminologii, nebo ji užívá špatně, manuální
technika nemá přesné provedení

dostatečný – při odpovědích žák nemluví uceleně, řídí se pouze podotázkami, nedokáže
problematiku spojit a souvisle navazovat na jednotlivá témata, odpovědi jsou strohé, nepřesné nebo
špatné, nedokáže komunikovat, popíše danou masáž nebo techniku nepřesně nebo špatně, při
pomoci se základním nastavením je schopen navázat a techniku dokončit správně nebo
s nepřesnostmi, manuální technika nemá správné provedení

nedostatečný – nedokáže souvisle mluvit a spojit jednotlivé podotázky, odpovědi jsou nepřesné
nebo špatné, musí se klást otázky, které nejsou správně zodpovězeny, komunikace a přístup ke
klientovi je velmi neosobní, není schopen klientovi vysvětlit jeho přípravu a polohu potřebnou pro
provedení masáže nebo techniky, popis, pořadí a provedení masáže nebo techniky je nepřesné nebo
špatné a ani po upozornění nebo pomoci při základním nastavení nedokáže udělat správné
provedení, nepoužívá odbornou terminologii a názvosloví, na doplňující otázka jsou špatné nebo
žádné odpovědi, manuální technika je nedostatečná – v přístupu a v provedení, kdy je riziko i
poškození klienta
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