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Samostatná odborná práce 
KADEŘNÍK 69-51 H/01 2018- 2019 

 
Varianta A: Pánské zadání - klasický pánský střih - střih profesionála 

Varianta B: Dámské zadání - mikádo představuje klasiku 
 
Pokyny ke zhotovení Varianty A – pánského účesu 
 
Model bude mít délku vlasů před úpravou na temeni 7 cm, u uší a na krku alespoň 1 cm. 
 

a) Vlasy budou ostříhány do klasického pánského střihu s precizním výtratem na krku a u uší. Kotleta u 
uší libovolné délky, při vousu plynulá návaznost na střih, 

b) vlasy modela musí být barevně upraveny (oxidační barvou, přelivem, melírem maximálně 30% na 
temeni hlavy, nebo jejich kombinací), 

c) konečná úprava bude zpracována precizní foukanou pánským kartáčem nad čelem bombáž bez 
pěšinky nebo s pěšinkou.  

 
Povolené pomůcky a materiál  
 

 není povoleno použití kulmofénu, žehličky, kulmy, strojku 

 žák smí používat pouze břitvu, nůžky a efilační nůžky 

 stylingový materiál zvolte s ohledem na požadovaný výsledek účesu a kvalitu vlasů modela. 
 
Pokyny ke zhotovení Varianty B – dámského účesu 
 
Příprava modelky – máte možnost zvolit si, zda budete účes vypracovávat na krátkých, nebo středně 
dlouhých vlasech (maximálně po výši ramen). 
 

 Délka vlasů bude viditelně zkrácena minimálně o 3 cm. Provedení střihu ve tvaru mikáda provede 
žák dle vlastního uvážení nůžkami, efilačními nůžkami, seřezávačem, břitvou. Vlasy budou 
odlehčené a sestříhané. Krční partie může být vystříhaná, dovolena je i asymetrie střihu.  
 

 Vlasy modelky musí být barevně upraveny od hlavy oxidační barvou, nebo přelivem a minimálně na 
30% bude provedeno zesvětlení – melír, baleage, ombré tak, aby výsledný efekt byl v souladu 
s barvou. Zesvětlené části vlasů mohou být natónované do netradičních odstínů. 
 

 Vlasy budou zpracovány precizní foukanou jen pomocí kulatých kartáčů. 
 

 Povolené pomůcky a materiál 
 

 Není povoleno použití kulmofénu, žehličky, kulmy, 
 Není povoleno používání barevných sprejů 
 Stylingový materiál zvolte s ohledem na požadovaný výsledek účesu a kvalitu vlasů modelky. 
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Formální úprava SOP  
 

 10 stran formátu A4  

 Minimálně 5 normostran textu ( normostrana má 1800 znaků což je zhruba 250 slov) 

 Vypracováno formou krok za krokem  

 Písmem - Times New Roman velikost 12b., řádkování 1,5  

 Titulní strana –  
 
Název, adresa a logo školy  
Samostatná odborná práce  
Přesný název tématu  
Foto modelky formát 10 x 15 cm  
Celková fotografie včetně šatů, líčení  
Název a kód oboru  
Jméno a příjmení  
Ročník, třída  
Školní rok  
 

 Práce bude předložena v polopevných deskách – plastové,  

 Práce musí být svázána, čelní strana musí být kryta folií  

 Všechny fotografie musí být doplněny podrobným popisem (nelze vložit fotografii na celou stránku)  

 Předloha účesu může být z knih, fotografií, časopisů internetu – vždy řádně uveden zdroj  
 
 
 
OSNOVA SOP  
 
Titulní strana  
1. Popis modelky a diagnóza vlasů  
2. Popis vybraného účesu a zdůvodnění volby  
3. nákres účesu včetně fotografie modela / modelky před  úpravou  
 
4. Popis přípravy modelky –(technologický postup přípravy modelky – barvení střih, pomůcky, nástroje, 
materiál)  
5. Postup zhotovení  střihu a konečné úpravy účesu – „krok za krokem“:, jedna fotografie musí být detailní – 
konečný účes, popis všech čtyř stran  
 
6. Líčení  u varianty  B– detailní foto před a po líčení, popis postupu  
7. Konečný účes, včetně oblečení  u varianty B – košile + motýlek  nebo kravata a společenské kalhoty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky 
 

 Samostatnou odbornou práci odevzdáte 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 účesu – kroky, které byly zahrnuty v přípravě, 
 Zdůvodnění provedení barevné změny, tvorby účesu, stylingu apod., 
 Posouzení přínosu práce pro Vaše profesní uplatnění. 

 

 Součástí samostatné odborné práce je zhotovení účesu uvedeného v písemné dokumentaci SOP. 
 
 
 
 
TERMÍNY  
 
Práce musí být odevzdána do   24.5.2019 

Místo odevzdání – ředitelna – dle podpisu žáka  
Možnost konzultace zpracovaná práce : PhDr. Alena Švepešová do 3.5.2019 
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  
 


