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Maturitní témata z předmětu KOSMETIKA 

obor 69 - 41 – L/ 01 Kosmetické služby, ŠVP Kosmetička 

školní rok 2022/2023 

 

 

1.   Anatomie kůže – pokožka, škára a podkožní vazivo  

      Význam a stavba jednotlivých částí kůže, keratinizace, kožní film.  

 

2.   Estetická úprava obličeje  

      Barvení obočí a řas, formování obočí, dekorativní úprava obličeje, dekorativní kosmetika.  

 

3.   Peeling, depilace v kosmetice, způsoby epilace  

      Druhy peelingu, přípravky určené k peelingu, způsoby depilace a epilace, kontraindikace.  

 

4.   Odborná diagnostika pleti, kartotéční záznam  

      Kosmetická diagnóza a její kritéria, popis odchylek od normy, význam kartotéčního záznamu.   

    

5.   Projevy a léčba kožních chorob  

      Subjektivní a objektivní projevy na kůži, plošné změny na kůži, výsledné stavy. Léčba    

       celková, místní, fyzikální, chirurgická.  

      

6.   Parazitární kožní onemocnění, choroby z neznámých příčin  

      Projevy onemocnění, léčba, prevence onemocnění – hygiena.  

 

7.   Pedikúra, odborná a domácí péče o nohy 

      Chorobné projevy na kůži a na nehtech, ortopedické vady, ortopedické pomůcky,   

       poradenská činnost, kosmetické přípravky k péči o nohy.  

 

8.    Přístrojová technika v kosmetické péči a novinky v péči o tělo  

       Přístroje pro péči o kůži těla a obličeje. Indikace a kontraindikace.  

 

9.   Adnexa kožní 

      Stavba, uložení, význam, poruchy a funkce adnexy kožní.  

 

10.  Vnější a vnitřní vlivy působící na stav kůže, proces stárnutí  

       Vnější vlivy mechanické, termické, klimatické, chemické, biologické, vliv teplé a studené   

        na kůži, vliv kosmetických přípravků.  

 

11.   Kosmetické masáže 

        Indikace, kontraindikace, druhy masáží a jejich technologický postup, masážní přípravky. 

 

12.   Kosmetické masky a jejich aplikace dle kosmetické diagnózy 

        Složení kosmetických masek, účinky, druhy kosmetických masek, dodržování hygienických 

         zásad při aplikaci.        

        

 

13.   Ochrana salonu před vznikem a šířením infekce, bezpečnost práce v kosmetické   

        provozovně  

        Osobní a provozní hygiena. Úklid, dezinfekce, dezinfekční přípravky sterilizace, BOZP       

         v kosmetickém salónu, ochranné pomůcky. 
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14.  Cévní choroby, dermatomykózy  

        Projevy na kůži, predilekční místa, léčba, kontraindikace v kosmetické péči, prevence.  

 

15.  Manikúra, odborná a domácí péče o ruce  

       Technologický postup manikúry, odborná a domácí péče o ruce a nehty, kosmetické přípravky 

        k péči o ruce a nehty.       

 

16.   Příprava klienta na ošetření, povrchové čištění pleti, změkčení pleti, čištění pleti  

        Kontraindikace, indikace, technologické postupy, kosmetické přípravky na povrchové   

         čištění pleti.  

 

17.   Infekční kožní choroby – kokové, virové a bakteriální 

        Charakteristika, projevy na kůži, léčba, kontraindikace v kosmetické péči.  

 

18.   Pleť suchá, pleť smíšená, pleť citlivá – péče odborná a domácí 

        Charakteristika pleti, domácí a odborné ošetření, kosmetické přípravky, význam   

         jednotlivých ošetření a stárnutí pleti.  

 

19.  Alergie, alergeny, choroby z přecitlivělosti  

       Projevy a typy alergických reakcí na kůži, druhy alergenů, prevence, léčba. 

 

20.  Pleť normální, pleť mastná, pleť mastná s komedony - péče odborná a domácí  

       Charakteristika pleti, domácí a odborné ošetření, kosmetické přípravky – péče o pleť,  

        povrchové čištění pleti.  

 

21.  Imunita, zánět 

       Druhy imunity, charakteristika, projevy zánětu na kůži, léčba, druhy zánětu, vznik zánětu. 

       

22.  Spolupráce kosmetičky s dermatologem, novinky v kosmetické péči, plastická       

       chirurgie  
       Nové způsoby ošetření v kosmetických salónech, možnosti zlepšení vzhledu klientky  

        invazivní a neinvazivní cestou.  

 

23.   Pohlavní choroby, profesionální kožní choroby  

        Charakteristika, projevy na kůži, léčba, prevence, kontraindikace.  

 

24.   Kosmetické přípravky k ošetření pleti a oddálení procesu stárnutí 

        Účinky kosmetických přípravků na pleti, složení kosmetických přípravků. 

 

25.   Choroby mazových žláz, kožní nádory 
        Charakteristika, lokalizace a projevy, léčba, kontraindikace v kosmetické péči. 

 

 
Předmětová komise:                                             Vypracovala: Mgr. Renata Richterová Tučková 
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