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Úvod 

Toto téma jsem si zvolila, protože budu studovat obor Kadeřník na střední škole ve 

Vizovicích. Přála jsem si být již od dětství kadeřnicí. S prací mi pomohla moje vedoucí 

Mgr. Zdeňka Krmášková.  

 

 

Anotace 

Moje práce udává hlavní informace o studiu.  Moje starší sestra studovala tento obor a na 

závěrečné zkoušky se pokoušela zpracovat práci účesu. Já jsem byla její modelka na 

závěrečné zkoušky a tak jsem využila toho, že mám takové téma a použít text i informace. 

Bude to velmi zajímavé. 

 

Anotation 

 This thesis show the main information about this subject. My older sister studied this 

subject and on her final exam she tried to handle the work of hairstyle. I was her main 

model for her final exam so i´ve used this theme and i´ve used my information about it. It 

will be very interesting. 
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Vzdělání 

 Je možno pokračovat maturitním studiem po dobu 2 let 

 Maturitní vzdělání se nazývá: Vlasová kosmetika 

 Důležité vyučovací předměty: výtvarná výchova, technologie, zdravověda, český jazyk, 

materiály, anglický jazyk, ekonomika 

 Týden je teoretické vyučování a týden praktické vyučování 

 Technologie - poskytuje teoretickou přípravu pro výkon kvalitních hygienicky 

nezávadných a bezpečných kadeřnických služeb 

 Je zaměřena na výchovu o hygieně a ochraně zdraví při práci k dokonalé péči o zákazníka 

– esteticky, módně, zdravotně 

 Student může vylepšit své schopnosti pomocí různých kurzů např.: líčení, nehtová modeláž 

 Své schopnosti může předvést i na různých soutěžích, které škola pořádá např.: Školní 

zrcadlo 

 Praktickou výuku se učí přímo na zákaznicích pod dohledem mistrové odborného výcviku 

 Připravuje se po dobu 3 let na závěrečnou zkoušku, která se skládá z praktické, teoretické a 

písemné zkoušky 

 Praktická část zkoušky obsahuje: pánský střih s úpravou, dámské barvení nebo melírování 

se střihem a úpravou, společenský účes dle zadaného tématu 

 Písemná a ústní zkouška se skládá ze všeho, co se student po dobu studia naučil 

 Tento obor je zakončen výučním listem 

 Po úspěšném absolvování zkoušky se žák stává Kadeřníkem, a může samostatně podnikat, 

být zaměstnán u nějaké firmy (např.:Wella), pokračovat dále v nástavbovém studiu  

     Odborné vzdělávání: 

 Péče o vzhled člověka  

 Student ke své práci potřebuje teoretické a praktické dovednosti 

 

Důležité vědomosti: 
 z technologie – zařízení, vybavení provozoven, vlastní nápady na kreativitu v účesech, 

poradenství 

 z materiálů - obsah důležitých pomocných látek obsažených v přípravcích 
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 ze zdravovědy - první pomoc při zasažení silné alkalické látky, která způsobí následné 

poleptání kůže, popálení kůže různými elektrickými přístroji např.: fén, zasáhnutí očí 

šamponem a dále 

 z ekonomiky - přehled o tom jak může student sám začít podnikat, rizika, výhody 

 

Technologie 
 

 Výkon kadeřnických služeb - kvalitní, hygienicky bez závad a bezpečné, dle 

požadavků klienta 

 Zaměření: dodržování zásad a předpisů o hygieně a ochraně zdraví při práci 

 Zařízení i vybavení provozoven, funkce pracovního nářadí, nástrojů i zařízení 

s jejich ošetřováním čištěním a běžnou údržbou 

Materiály 

 Pochopení vztahu složených látek i jejich praktické využití 

 Jejich vlastnosti, správné dávkování, běžná manipulace, skladování i jejich 

aplikaci látek obsažených v přípravcích na úpravu vlasů, regeneraci vlasů 

Zdravověda 

 Poskytuje všeobecné poznatky o zdraví při práci a péči o zákazníka 

 Seznamuje se zásadami první pomoci a vyskytujícími se kožními chorobami 

vlasů a vlasové pokožky  

Ekonomika 

 Uvádí žáky do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu 

hospodářství včetně zvýraznění problematiky drobného podnikání.  

 Umožňuje poznat základní ekonomické činnosti související s provozem 

podniků služeb  

  Vede k odpovědnému plnění pracovních úkolů jednotlivce  

  Vede k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce. 

 

 



7 
 

Odborný výcvik 

 Je významný pro přípravu žáků na kvalifikovaný a kvalitní výkon povolání, 

který plní funkci integrujícího předmětu, 

 Žáci si v něm prohlubují všeobecné a odborné vědomosti a rozumové 

dovednosti, které si osvojili v teoretickém vyučování a učí se je používat v 

praxi 

 Odborný výcvik je vykonáván ve vhodně vybavených zařízeních pod vedením 

kvalifikovaných a zkušených pracovníků. 

Odborné činnosti - služby 

 Prodlužování vlasů 

 Kreativní, módní, speciální účesy 

 Úprava i holení vousů 

 Mytí, masáže a regenerace vlasů 

 Barvení, odbarvování, melírování i tónování vlasů 

 Barvení vousů 

 Běžné účesy 

 Vytváření náročných účesů 

 Pánské, dámské, dětské účesy 

 Vytváření jednoduchých vlásenek i příčesků 

 Různé kreativní střihy dle přání zákazníka 

 Protenčující techniky za pomocí různých přístrojů : 

 např. seřezávač, efilační  nůžky, břitva 

Zdravotní podmínky 

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními: 

 Poruchy termoregulace 

 Onemocnění oběhové soustavy 

 Závažná endokrinní onemocnění 

 Závažná onemocnění dýchacích cest a plic 

 Poruchy sluchu 



8 
 

Fotografie kadeřnických pomůcek 
 

 

 

 

Společenský účes 

Příprava modelky: 

Jelikož se modelka nebarví, použijeme přeliv v podobném odstínu jako má 

modelka současnou svou barvu vlasů. Volíme přeliv, jelikož nechceme změnit 

barvu vlasů, ale jen jim dát jiný tón. Přeliv zabrání vzniku odrostů a z vlasů se 

bude postupně smývat rovnoměrně. Před samotným začátkem úkonu si 

nachystáme ochranné prádlo:  

- Malá dámská pláštěnka 

- Ručník 

- Plášť na barvení pro ochranu oblečení zákazníka 

- Buna  
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Pomůcky a materiál: 

- Štětec na barvení 

- Miska na barvení¨ 

- Plášť na barvení pro ochranu oblečení kadeřníka 

- Peroxid vodíku 1,9% 

- Přeliv 6/7 

- Rukavice 

- Hřeben 

- Ochranný krém 

 

 

 

Technologický postup barevného zpracování 
Nejprve si udělám diagnózu vlasů. Začnu vlasy pročesávat hřebenem a kontroluji stav 

pokožky a vlasů. Sleduji, zda není pokožka poškozena a jestli na ní nejsou žádné estetické 

vady.  Poté si nachystám misku, ochranné prádlo, ochranný krém, rukavice, štětec na 

barvení a materiály k práci. Domluvíme se s modelkou na cílové barvě vlasů. 
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Postup přípravy barvení vlasů 

Volím 1,9 % peroxid vodíku, jelikož přeliv budu dávat na navlhčené vlasy. Nachystám si 

misku, rukavice, štětec na barvení, 1,9 % peroxid vodíku a přeliv. Poté přeliv smíchám 

s 1,9% peroxidem vodíku 1:2. Modelce nasadím ochranné prádlo. Nanesu modelce 

ochranný krém kolem kontur obličeje. Mírně si navlhčím vlasy rozprašovačem. Nasadím si 

rukavice. Pročešu modelce vlasy hřebenem, udělám si základní rozdělení: zadní partie a 

přední partie si oddělím pěšinkou od ucha k uchu. Poté na horní partie, boční partie a 

vlasový vír. Barvu začínáme nanášet od zadních partií. Barvu nechám působit 20 - 25 

minut bez tepla, proces sleduju.  

 

 

 

Až vlasy dosáhnou požadovaného odstínu, barvu smyju. Vlasy umyju 2x šampónem a poté 

1x nanesu regeneraci do konců vlasů. Pečlivě regeneraci vypláchnu, vlasy vysuším fénem 

přes prsty, použiju sprej proti poškození vlivem tepla, abychom částečně zabránili 

poškození vlasů při fénování. 
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Popis zhotovení účesu 
Účes je vhodný na společenskou událost 

 

Pomůcky: 

         
 

 

Hřebínek
Skřipce 

Hrotník 

Uhlazovák 

Ozdoba 

Gumičky 
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Postup 
1) Rozdělení 
Vlasy jsem si rozdělila pěšinkou od ucha k uchu, na přední i zadní partie, na temeni hlavy 

před vlasovým vírem jsem si oddělila část vlasů ve tvaru obdélníku, tu si sepnu a nechám 

na později. 

 

2) Postup účesu 

- Zadní část si natupíruju od hlavy tak 4 cm po délce vlasů, poté natupírované části 

nalakuju a uhladím.  
- Vlasy si vyčešu směrem k vlasovému víru a sepnu vlásenkami. 
- Zbytek vlasů, co mi po sepnutí zbyly, si rozdělím na 3 části. Každou část si jednotlivě 

natupíruju a dám do culíků, jednotlivé culíky si natupíruju, uhladím, nalakuju a vytvořím 

z nich ruličky, které sepnu vlásenkou ( pinetkou ). 
- Poté si vezmu boční partie, které jsem si předtím oddělila a natupíruju si je od hlavy do 4 

cm, nalakuju, uhladím a připnu si ji vlásenkou k vlasovému víru a opět z nich vytvořím 

ruličky, tento postup udělám na obou stranách. 
- Poté si vezmu horní část, kterou jsem si na začátku oddělila do tvaru obdélníku, tu si 

následně natupíruju, nalakuju, uhladím a připnu ji vlásenkou k ruličkám. 
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3) Dokončující práce  
 V účesu si upravím zbylé nedostatky, nakonec zasadím do účesu ozdobu, kterou jsem si 

předtím vyrobila. 

 

Výroba ozdoby 

 Pomůcky a materiál: 
 

 

Lepidlo 

Vlásenka 

Zapalovač 

   Perly
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Vlásenku si prsty vytvarujeme do požadovaného tvaru (polokoule). Poté si vezmeme 

korálky na umělohmotném provázku, perly k sobě nalepíme lepidlem a necháme několik 

minut zaschnout. Poté vezmeme zapalovač, perly omotáme kolem vlásenky a konce umělé 

hmoty na perlách roztavíme ohněm, aby se nám korálky nemohly z vlásenky vyvléknout. 

 

Výsledek účesu 
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Závěr 

Cílem mé absolventské práce bylo shromáždit dostatek informací o kadeřnické profesi, aby 

i nezasvěcení pochopili náplň tohoto zaměstnání. Vypracování absolventské práce pro mě 

osobně bylo celkem jednoduché a díky ní jsem získala mnoho informací, které teď pro mě 

budou moc důležité. 

 

Zdroje  - (citace) 

Obrázky jsem čerpala ze svých zdrojů.  

Obr.1. – vlastní zdroje 

Obr.2. - vlastní zdroje 

Obr.3 - vlastní zdroje 

Obr.4. - vlastní zdroje 

Obr.5 - vlastní zdroje 

Obr.6. - vlastní zdroje 

Obr.7. - vlastní zdroje 

Obr.8. - vlastní zdroje 

Obr.9. - vlastní zdroje 

Obr.10. - vlastní zdroje 

Obr.11. - vlastní zdroje 

Obr.12 - vlastní zdroje 

Obr.13 - vlastní zdroje 

Obr.14. - vlastní zdroje 

Obr.15. – vlastní zdroje 
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Zdroje 

http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=1    

http://www.poznejte-remesla.cz/remeslo/kadernik/historie 

76&kod_sm1=20 

+  vlastní zdroje 

 


