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 Témata k závěrečným zkouškám z předmětu TECHNOLOGIE 

obor 69 - 51- H/ 01 Kadeřník, ŠVP Kadeřník 

školní rok 2022/2023 

 

1. PRACOVIŠTĚ KADEŘNÍKA – vybavení, rozdělení pracovišť, hygienické zásady, údržba 

pomůcek a nářadí, výběr lokality, větrání, vytápění, osvětlení, provozní řád, základní péče o 

kadeřníka 

    

2. PÉČE O VLASY-mytí, regenerace, masáž, péče o bílé vlasy, mytí, kartáčování, diagnóza vlasů, 

padání vlasů, lupy 

 

3. HOLENÍ VOUSŮ- úprava vousů, historie, změkčování, napínání pokožky, ošetření po holení 

 

4. VODOVÁ ONDULACE- techniky, nářadí, pomůcky, sušení, konečná úprava vlasů 

 

5. ONDULACE ŽELEZEM – historie, techniky, pracovní pomůcky, nové metody 

 

6. STŘÍHÁNÍ VLASŮ- druhy, techniky, nářadí, pomůcky, pánské, dámské, dětské střihy, postupy 

střihů 

 

7. PREPARACE VLASŮ-historie – termická, vlažná, chemická, pracovní postupy, nářadí, 

přípravky, ošetření po preparaci, zkouška citlivosti pokožky, neúspěchy, nové techniky, narovnání 

vlasů 

     

8. VLÁSENKÁŘSTVÍ – rozdělení pracoviště vlásenkář – vlasař, materiál, druhy třásní, vlasové 

doplňky, čištění a úprava a skladová 

 

9. ODBARVOVÁNÍ VLASŮ- podstata, pomůcky, odbarvovací přípravky, melírování druhy, 

postupy, nekvalitní odbarvování, moření 

 

10. VLASOVÁ KOSMETIKA – přípravky, masáž, ošetření vlasu, padání vlasů, vlas zdravý a 

poškozený, suché mastné poškozené vlasy a jejich následná péče 

 

11. PÉČE O RUCE A KADEŘNÍKŮV ZEVNĚJŠEK – anatomie nehtu, manikúra, ošetření 

rukou, jak mám vypadat z profesionálního hlediska já, péče o nohy 

 

12. BARVENÍ VLASŮ – zkouška citlivosti pokožky, rozdělení barviv, podstata barvení, pracovní 

postupy, předpigmentace, přelivy, pastely, nářadí, pomůcky 

 

13. NÁROČNÁ ÚČESOVÁ TVORBA – techniky, společenské účesy, soutěžní účesy, vlasové 

doplňky a ozdoby 

 

14. SOUČASNÁ ÚČESOVÁ TVORBA – pracovní postupy, barvení, střihy, poradenská služba, 

účesy pro mládež 

 

15. ZÁSADY KOSMETICKÉ PÉČE O PLEŤ – význam kosmetiky, druhy pleti a jejich  

ošetřování, vady pleti, léčivé byliny, líčení 

 

16. TVARY OBLIČEJE A VHODNÉ ÚČESY 
 

17. MELÍROVÁNÍ VLASŮ – techniky postupy, poškození, ošetření vlasů, nové techniky 
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18. DĚJINY VÝVOJE ÚČESU 
 

19. BARVENÍ A ÚPRAVA OBOČÍ A VOUSŮ 
 

20. KADEŘNICKÉ POJMY 
 

 

    

  

 

Předmětová komise:                                                   vypracovala: Mgr. Markéta Záplatová 
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