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Kadeřník/Kadeřnice 

Pokyny pro žáky 
 
Zpracování a včasné odevzdání samostatné odborné práce (SOP) je nezbytným 
předpokladem k úspěšnému absolvování praktické zkoušky ve Vašem oboru. Věnujte proto 
zvýšenou pozornost následujícím pokynům. 
 
Postupujte podle pokynů učitele, který Vám sdělí konkrétní způsob a termíny pro zadání i 
odevzdání samostatné odborné práce a termíny konzultací k SOP. 
 

1. Název tématu SOP a pokyny k písemnému zpracování 
 

Dámský společenský výčes ve stylu StarDance 

 

 Formální úprava: 
 

a) Písemné zpracování tématu proveďte v rozsahu nejméně 10 stran formátu A4, 
přičemž z toho bude minimálně 5 normostran textu ( normostrana má 1800 
znaků, což je zhruba 250 slov). Do znaků se započítávají i mezery a poznámky pod 
čarou při dodržení předepsané osnovy. Součástí musí být nákres výčesu. 

b) Zpracuje výčes formou krok za krokem a jednotlivé kroky vypracování výčesu 
zachyťte prostřednictvím dostatečně ostrých fotografií. 

c) Text SOP zpracujte ne PC, použijte typ písma Times New Roman, velikost 12 b., 
nadpisy 14. b., řádkování 1,5, text bude zarovnán do bloku. 

d) Práci opatřete titulním listem, který musí obsahovat následující údaje: 
 

  název a adresa školy, příp. logo školy 

  název dokumentu – samostatná odborná práce 

  přesný název zpracovaného tématu 

  celkové( konečné) foto modelky vč. Líčení nebo zhotovené masky 
        formát 10cm x 15 cm 

 obor vzdělání – kód a název oboru vzdělání ( kód oboru vám sdělí                        

 učitel) 

  jméno a příjmení 

  ročník, třída 

  školní rok 
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e) SOP musíte předložit v pevných nebo polopevných deskách formátu A4 
                       (kroužková pevná vazba), čelní strana musí být kryta fólií tak, aby byla         
                       vidět fotografie modelky a iniciály. 
 

 Osnova SOP: 
 

 Samostatná odborná práce musí zahrnovat následující části: 
 

 titulní list 

 podepsaný souhlas modelky GDPR 

 popis modelky a diagnóza vlasů 

 popis vybraného výčesu a zdůvodnění volby 

 nákres výčesu 

  popis přípravy modelky – technologický postup barevného zpracování       
                 vlasů zaznamenaný na fotografiích před a po úkonu                                            
                 formát 9 cm x 13 cm, seznam použitého materiálu a pomůcek, BOZP a  
                 dodržení  hygienických  předpisů             

  postup zhotovení výčesu včetně jednotlivých kroků, zaznamenaných  na           
                fotografiích – formát 9 cm x 13 cm, v počtu minimálně 6 snímků, detailní  
                foto finálního výčesu ze všech čtyř stran –formát 10 cm x 15cm 

 vlasová ozdoba- fotografie nebo nákres s popisem zhotovení z jednotlivých 
komponentů. 

 líčení – detailní foto modelky před a po líčení: 
                 obličejová maska – detailní foto modelky bez masky a s vyhotovenou  
                 maskou, popis použitých přípravků a materiálu. 
 

● Obsah tématu SOP: 
 

▪ Výčes lze vytvořit z polodlouhých a dlouhých vlasů. 

▪ Typ účesu, který bude zpracováván, není určen, ale ve zpracování SOP musí 
být popsán. 

▪ Jako předloha k tvorbě účesu bude sloužit vlastní návrh (nákres), který 
bude součástí SOP. Nelze použít fotografii. 

▪ Žák má možnost volby, zda bude provádět střih nebo pouze konečnou 
podobu výčesu. 

▪ Vlasy modelky budou barevně zpracovány. Způsob provedení 
barevné změny je v kompetenci žáka. Postupy a použité materiály 
budou zaznamenány v písemném zpracování SOP. 

▪ Modelka nesmí být mladší 15 let. 

▪ Ve výčesu lze použít vlasový příčes, vlasovou podložku a ozdobu. 

▪ Pokud žák použije ozdobu, popíše její výrobu včetně materiálu a 
použití. Vlasová ozdoba může zakrývat maximálně 20 % výčesu. 

▪ Postupy líčení budou zaznamenány v písemném zpracování SOP. 

▪  



2.     Pokyny ke zhotovení dámského výčesu 
   Příprava modelky: 
Máte možnost zvolit si, zda budete výčes vypracovávat z polodlouhých nebo 
dlouhých vlasů. Návrh a způsob úpravy výčesu je na Vás a můžete pracovat 
libovolnou technikou. 
 
a) Ozdoba bude použita maximálně na 20% výčesu 
b) Vlasy modelky musí být předem barevně upraveny a změna barvy musí být 

znatelná, alespoň na 1/3 vlasů; způsob provedení barevné změny  je na Vás 
 
Povolené pomůcky a materiál:  

 Není povoleno používání kulmofénu 

 Všechny ostatní kadeřnické pomůcky a nářadí, techniky a technologie při vytváření 
výčesu jsou bez omezení  

 Vlasové výplně, příčesky (i barevné), copánky apod. Jsou dovoleny maximálně do 20% 
výčesu 

 Stylingový materiál zvolte s ohledem na požadovaný výsledek výčesu a kvalitu vlasů 
modelky. 
 

3.  Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky 
 

 Samostatnou odbornou práci odevzdáváte v termínu, který Vám sdělí učitel, a budete 
ji prezentovat a obhajovat při praktické zkoušce. 

 Prezentace a obhajoba SOP spočívá v: 
 

 Představení písemné SOP zkušební komisi 

 Popisu postupu při přípravě výčesu – kroky, které byly zahrnuty v přípravě 

 Zdůvodnění provedení barevné změny, tvorby výčesu, stylingu apod. 

 Posouzení přínosu práce pro Vaše profesní uplatnění 
 

 Součástí samostatné odborné práce je zhotovení výčesu uvedeného v písemné 
dokumentaci SOP. 

  
4. Hodnocení samostatné odborné práce 
 
Zkušební komise/zkoušející bude hodnotit zejména: 
 

 U písemné dokumentace SOP:  
 
 Dodržení stanoveného rozsahu práce 
 Dodržení jednotlivých bodů zadané osnovy a požadavků na formální úpravy 

včetně nákresu 
 Vlastní obsahové a odborné zpracování tématu 
 Použití odborné terminologie 
 Fotografie modelky, vlasové ozdoby, obličejové masky, líčení, barevného 

provedení  



 Dodržení termínu stanovených pro konzultace s učiteli, zpracování a odevzdání 
SOP 
 

 U praktického zhotovení výčesu: 
 
 Shodu se zadaným tématem 
 Náročnost použitých technika míru kreativity při tvorbě výčesu 
 Čistotu práce, dodržení BOZP a hygienických předpisů  
 Ozdobu nebo obličejovou masku, vhodnost jejího umístění v účesu nebo na 

obličeji modelky  
 Kompozice ( soulad s líčením, obličejovou maskou apod. ) 

 

 Při prezentaci a obhajobě SOP 
 

 Váš samostatný projev 
 Dodržení jednotlivých bodů zadaní  
 Zdůvodnění použitých technik (musíte umět vysvětlit a obhájit zvolené materiály 

a postupy)  
 Používání odborné terminologie (musíte nazývat úkony a materiály odbornými 

termíny tak, jak jsou v současnosti označovány)  
 Vaši komunikaci a schopnost odpovídat na dotazy zkušební komise. 

 
Pokud budete mít se zpracováním SOP nějaký problémy, oznamte je co nejdříve 
konzultujícímu učiteli.  
 

TERMÍNY: 

Práce musí být odevzdána do 13. 5. 2022 
Možnost konzultace do 6. 5. 2022 
Místo odevzdání  - ředitelna- dle podpisu žáka 
 
Obhajoba práce SOP je součástí ZZK – praktická část – Prezentace a obhajoba práce SOP 
-HODNOTÍ SE SAMOSTATNÝ PROJEV ŽÁKA PŘI PREZENTACI SVÉ PRÁCE S ZHOTOVENÍ U ZZK 

 

  

                

  

   

 

 

 


