Přehled otázek pro studium vychovatelů a mistrů
Společné otázky:
1.	Povolání učitele jako zdroj zdravotních rizik			51.    Energetická a biologická hodnota stravy a metody jejich snižování					52.    Bílkoviny, tuky a sacharidy ve výživě
2.	Nejdůležitější choroby vyvolávané nebo zhoršované		53.    Vitamíny,  minerální látky a vláknina ve výkonem učitelského povolání					          výživě
3.	Přehled nejdůležitějších infekčních chorob dorostového věku	54.    Výchova protikuřácká
4.	Zákonitosti šíření infekčních chorob				55.    Choroby a úmrtnost se vztahem ke kouření
5.	Šíření infekčních chorob v podmínkách školy, učiliště, 		56.    Výchova protialkoholnípracoviště									57.    Výchova protitoxikomanická, škola,
6.	Prevence šíření infekčních chorob v podmínkách školy, 		          učiliště a drogy
učiliště, pracoviště						58.     Životní styl, vztah k úmrtnosti na choroby 
7.	Původci infekčních chorob a jejich vlastnosti			          srdečně cévního systému a novotvary
8.	Přehled respiračních infekcí
9.	Angína, spála a jejich následky					
10.	Chřipka							Zbytek navíc pro mistry odborného výcviku:
11.	Přehled alimentárních nákaz
12.	Epidemiologická hlediska hromadného stravování		59.      Pojem "ergonomie" a jeho význam	      
13.	Virové žloutenky, bakteriální úplavice				           pro odborný výcvik
14.	Salmonelosy a bakteriální otravy				60.      Pracovní prostředky a stanoviště
15.	Střevní parazité						61.      Fyziologické důvody zákazu práce 
16.	Vzteklina, klíšťový zánět mozku, lymeská boreliosa		           v některých profesích ženám
17.	Sexuálně přenosné choroby, AIDS				62.      Fyziologické zvláštnosti dorostového 
18.	Nejčastější neinfekční nemoci dorostového věku			           věku ve vztahu k pracovním podmínkám, 
19.	Prevence poškození pohybového aparátu při výuce 		           práce zakázané v dorostovém věku
a odborné praxi						63.      Pracovní výkon
20.	Srdeční vada, poruchy srážení krve, krvácivé stavy		64.      Zdravotní a sociální problematika směnné 
21.	Poruchy dýchacích cest a pracovní rizika			           práce
22.	Zubní kaz a parodontopatie, příčiny, prevence, 			65.      Pojem "riziková pracoviště"
ovlivnění školou						66.      Osobní předpoklady pracovníka 
23.	Příčiny poruch močového ústrojí a přehled jejich příznaků	           k pracovnímu výkonu
24.	Cukrovka dospívajících					67.      Osvětlení a jeho význam
25.	Alergie dospívajících 					           v pracovním procesu
26.	Režimová opatření a pracovní omezení u alergiků		68.      Mikroklima a jeho význam
27.	Neurózy a dorostový věk 					           v pracovním procesu
28.	Epilepsie a škola, epilepsie a zaměstnání			69.      Zdravotní problematika hluku
29.	Poruchy chování způsobené změnami zdravotního stavu		70.      Zdravotní problematika vibrací
30.	Smyslově postižení a výuka, smyslově postižení a zaměstnání	71.      Větrání
31.	Přehled zdravotních rizik spojených s pedagogickým procesem	72.      Systém člověk - stroj
32.	Problematika oslabených a chronicky nemocných žáků		73.      Toxické látky v pracovním prostředí
33.	Problematika a prevence úrazů					            a jejich účinky
34.	Požadavky na režim dne, biologické rytmy			74.      Základní pojmy psychologie práce
35.	Význam pohybové aktivity v dorostovém věku 			75.      Nejvýše přípustné koncentrace
a její usměrňování						76.      Technické a ekonomické podmínky 
36.	Zdravotní rizika sedavé práce					            pracovního výkonu
37.	Únava a přetěžování						77.      Osvětlení a proces vidění v ergonomii
38.	Příznaky zástavy dechu a srdeční činnosti			78.      Prevence poškození zdraví při práci
39.	Metodika umělého dýchání					           s karcinogeny a jinými faktory, 
40.	Odstranění cizího tělesa z dýchacích cest			           poškozujícími dědičnou informaci
41.	Nepřímá srdeční masáž					79.      Světelná technika v ergonomii
42.	Protišoková opatření, autotransfusní poloha			80.      Barva a její účinky na lidský organismus
43.	Stavění velkého krvácení					            a práceschopnost
44.	Poleptání a otravy
45.	Popáleniny, úrazy elektrickým proudem
46.	Zvláštnosti v postupu při úrazech oka
47.	Sexuální výchova ve škole
48.	Antikoncepce v  dorostovém věku
49.	Výchova ke správné výživě
50.	Nejčastější zdravotní důsledky nesprávné výživy,
        výživa a předčasná úmrtnost

