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Výuková témata
Praktikum Kadeřník

1. Vizáž žáků

Časový rámec:  2 vyučovací hodiny

Anotace:  Téma se týká celkové vizáže člověka, jeho obličeje, vlasů i šatů. Žáci se 

seznámí s úpravou obličeje, vlasů. Seznámí se s módními novinkami v oblasti 

oblečení a účesů.

Klíčové pojmy: vizáž, účesy, oblečení, styling

Klíčové kompetence: k učení, pracovní

Výukové metody: instruktáž, názorně demonstrační

Forma výuky: skupinová, individuální

Pomůcky: obrázkový materiál, dekorativní kosmetika, kadeřnické pomůcky a 

kosmetika

Hodnocení: slovní hodnocení

Úvod: Téma je zaměřeno, na celkovou vizáž žáka. Jde o hodinu, kde se žák seznámí 

s rychlou úpravou vlasů, se základy péče o pleť a módními styly v odívání.

Očekávané cíle a výstupy:

Žák získá podrobnější znalosti o svých vlasech, které si dokáže sám vhodně upravit. 

Dále získá zkušenosti a návody, jak si upravit obličej líčením. A v neposlední řadě 

zjistí, jaká barva a styl oblečení se k němu hodí.

Osnova:

1) Seznámení s tématem dne

2) Diagnostika každodenní vizáže žáků – žáci ukáží jejich každodenní úpravu vlasů i

obličeje, donesou si své nejčastější oblečení i líčidla a přípravky k úpravě vlasů

3) Seznámení se s barvovou typologíí



4) Ukázky líčení a účesů na jednotlivých tvarech obličejů a typech pleti

5) Aktivita žáků – ukázka úpravy vlasů a líčení

6) Hodnocení dne

2. Kouzla žehličkou

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Téma se týká úpravy vlasů žehličkou – žehlení vlasů, tvoření vln a vlnek a 

různé další úpravy za pomoci vlasové žehličky.

Klíčové pojmy: žehlení vlasů, narovnávání, vlny, vlnky

Klíčové kompetence: k učení, pracovní

Výukové metody: instruktáž, názorně demonstrační

Forma výuky: skupinová, individuální

Pomůcky: kadeřnické pomůcky a kosmetika, žehlička na vlasy, kulma, trojkulma

Hodnocení: slovní hodnocení

Úvod: Téma je zaměřeno na úpravu vlasů žehličkou, vytváření mnoha stylů účesů a 

na péči a ochranu vlasů před požitím vlasové žehličky.

Očekávané cíle a výstupy: Žák se naučí pracovat s vlasovou žehličkou a seznámí se 

s vlasovou kosmetikou vhodnou k ochraně žehlených vlasů.

Osnova:

1) Seznámení s tématem dne

2) Instruktáž práce s žehličkou na vlasy, video

3) Aktivita žáků

4) Hodnocení dne



 3. Fígle jak rychle upravit vlasy

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Téma je zaměřeno na rychlou a nenáročnou úpravu vlasů při nedostatku 

času a kadeřnických pomůcek.

Klíčové pojmy: rychlá úprava vlasů, suchý šampon, podložky z vlasového materiálu

Klíčové kompetence: k učení, pracovní

Výukové metody: instruktáž, názorně demonstrační

Forma výuky: skupinová, individuální

Pomůcky: kadeřnické pomůcky a kosmetika

Hodnocení: slovní hodnocení

Úvod: Téma se týká rychlé úpravy vlasů doma při nedostatku času

Očekávané cíle a výstupy: Žák získá různé informace a poznatky k tomu, jak si 

rychle sám upraví  vlasy, vytvoří si jednoduchý rychlý účes pro každou příležitost, 

seznámí se s vlasovou kosmetikou.

Osnova:

1) Seznámení s tématem dne

2) Ukázka různých typů úpravy vlasů

3) Samostatná práce žáků

4) Hodnocení dne



4. Domácí regenerační výrobky 

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Téma se týká výroby domácích regeneračních výrobků z běžně dostupných

surovin.

Klíčové pojmy: regenerace vlasů, domácí masky na vlasy

Klíčové kompetence: k učení, pracovní

Výukové metody: instruktáž, názorně demonstrační

Forma výuky: skupinová, individuální

Pomůcky: kadeřnické pomůcky, běžně dostupné suroviny

Hodnocení: slovní hodnocení

Úvod: Téma je zaměřeno na výrobu domácích regeneračních masek a výrobků 

z běžně dostupných kuchyňských surovin pro každý typ vlasů.

Očekávané cíle a výstupy: Žák si sám připraví domácí regenerační  masku přímo pro

jeho typ vlasů a následně aplikuje na vlasy a vlasovou pokožku.

Osnova:

1) Seznámení s tématem dne

2) Seznámení se s různými recepturami výroby domácích produktů na vlasy

3) Individuální výběr domácího produktu pro daný typ vlasů

4) Aktivita žáků

5) Hodnocení dne



5. Módní vlásenkářské výrobky a výroba vlasových ozdob

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Téma se týká vytváření vlasových příčesků z přírodních a umělých 

materiálů. Žáci se seznámí s vlásenkářskými výrobky, které se používají k úpravě 

vlasů.

Klíčové pojmy: příčesky, klipy, kanekalon, chemlon, vlasy

Klíčové kompetence: k učení, pracovní

Výukové metody: instruktáž, názorně demonstrační

Forma výuky: skupinová, individuální

Pomůcky: obrázkový materiál, vlásenkářské (třásnící rám, model hlavy, umělé i 

přírodní vlasy) a kadeřnické pomůcky, klipy, žehličky, kulma, pérka, korálky, 

organza, zbytky látek, tavná pistole, jehla a nit na šití

Hodnocení: slovní hodnocení

Úvod: Téma je určeno k tvorbě módních příčesků pro žáky. V tomto tématu se žáci 

naučí vyrábět příčesky do vlasů a jejich následnou úpravu a zapracování do účesu.

Očekávané cíle a výstupy:

Žák ovládá postup vyhotovování vlastního příčesek do vlasů. Umí jej vhodně 

zapracovat do vlasů a dále upravovat. Umí vyrobit různé druhy a typy vlasových 

ozdob z rozmanitých druhů materiálů a pomůcek.

Osnova:

1) Seznámení s tématem dne

2) Ukázka zpracování umělých vláken, pro kadeřnický příčesek

3) Vypracovávání příčesků

4) Úprava příčesků do účesu

5) Mytí a ošetřování vlasového příčesku

6) Aktivita žáků – samotná tvorba vlásenkářských výrobků

7) Hodnocení dne



6. Dready

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Téma se týká úpravy vlasů do dreadů dočasných i trvalých. Žáci se sezná-

mí s technikami tvorby dreadů, seznámí se s úpravou a péčí o dready.

Klíčové pojmy: dready, dočasné dready, pseudodready, kanekalon, chemlon, háč-

kování vlasů

Klíčové kompetence: k učení, pracovní

Výukové metody: instruktáž, názorně demonstrační

Forma výuky: skupinová, individuální

Pomůcky: kadeřnické pomůcky a kosmetika, kanekalon, háček

Hodnocení: slovní hodnocení

 Úvod: Téma je zaměřeno na pletení dreadů dočasných i trvalých, na jejich úpravu a 

následnou péči o ně.

 Očekávané cíle a výstupy: Žák získá informace o tvorbě dreadů, bude si umět sám 

upravit vlasy do dočasných rozčesatelných dreadů, umí vyrobit dready z kanekalonu

a zapracovat je do účesu.

 Osnova:

1. Seznámení s tématem dne

2. Instruktáž tvorby dreadů, video

3. Aktivita žáků

4. Hodnocení dne



7. Barvení vlasů, melírování vlasů

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Téma se týká dočasné i permanentní úpravy vlasů barvením a melírováním

a různých technik barvení vlasů. Žáci se seznámí s prostředky na barvení vlasů.

Klíčové pojmy: barvení vlasů, melír, vlasové řasenky, barevné spreje na vlasy

Klíčové kompetence: k učení, pracovní

Výukové metody: instruktáž, názorně demonstrační

Forma výuky: skupinová, individuální

Pomůcky: barvy na vlasy, kadeřnické pomůcky a kosmetika, alobal

Hodnocení: slovní hodnocení

Úvod: Téma je zaměřeno na barvení a melírování vlasů, na dočasné barvení vlasů, 

crazy  barvení vlasů a barvení vlasů v domácím prostředí.

 Očekávané cíle a výstupy: Žák získá základní informace o barvách na vlasy a barví-

cích prostředcích. Seznámí se složením vlasu a co se děje ve vlasu při barvení. Dále 

se žák seznámí s barevnými spreji, řasenkami, přelivy. Žák získá informace o tom, 

jak správně používat barvy na vlasy a jak si obarvit vlasy v domácím prostředí.

 Osnova:

1. Seznámení s tématem dne

2. Seznámení se s barvícími prostředky

3. Ukázka barvení, melírování

4. Aktivita žáků

5. Hodnocení dne



8. Den pro chlapce

Časový rámec:  2 vyučovací hodiny

Anotace: Téma se týká chlapeckých a pánských účesů, střihů, extravagantních střihů

s ornamenty. Žáci se seznámí  se základní, ale i náročnější úpravou vlasů a péčí o 

svoje vlasy.

Klíčové pojmy: pánské střihy, pánské účesy, ornamenty, extravagance

Klíčové kompetence: k učení, pracovní

Výukové metody: instruktáž, názorně demonstrační

Forma výuky: skupinová, individuální

Pomůcky: obrázkový materiál, kadeřnické pomůcky a kosmetika

Hodnocení: slovní hodnocení

Úvod: Téma je zaměřeno na moderní pánské střihy, extravagantní střihy s ornamenty

a pánské účesy jejich úpravu.

 Očekávané cíle a výstupy: Žák získá informace o současné módě v pánské účesové 

tvorbě, zjistí, který účes se k němu hodí a naučí si upravovat vlasy pro každou pří-

ležitost.

 Osnova:

1) Seznámení s tématem dne

2)  Ukázka tvorby střihů, ornamentů, video.

3) Aktivita žáků

4)  Hodnocení dne



9. Společenské účesy

Časový rámec: 2 vyučovací hodiny

Anotace: Téma je zaměřeno na společenské, plesové a svatební účesy.

Klíčové pojmy: účes do společnosti, drdol, svatební účes,…

Klíčové kompetence: k učení, pracovní

Výukové metody: instruktáž, názorně demonstrační

Forma výuky: skupinová, individuální

Pomůcky: kadeřnické pomůcky a kosmetika

Hodnocení: slovní hodnocení

Úvod: Téma se týká úpravy vlasů na společenské události, plesy, promoce, oslavy, 

svatby.

Očekávané cíle a výstupy: Žák získá různé informace a poznatky k tomu, jak upravit

vlasy na společenské události. Žák si nově získané informace procvičí a na cvičné 

hlavě.

Osnova:

1) Seznámení s tématem dne

2) Ukázka různých typů společenských účesů

3) Aktivita žáků

4) Hodnocení dne



Přílohy

4. Domácí regenerační výrobky 

Složení domácích vlasových masek

Typ vlasů: mastné vlasy, lupy

Bílý jogurt smíchejte se lžičkou medu a před umytím vlasů aplikujte na vlasovou pokožku, 

nechejte působit 15 minut. Výborně čistí pokožku, vyrovnává pH a hydratuje ji. Látky obsa-

žené v medu a jogurtu jsou mimořádně efektivní a účinné na vlasovou pokožku. Hodí se 

hlavně pro mastné vlasy.

Typ vlasů: jemné, mastné, zplihlé a poškozené

Žloutek potlačuje produkci mazu a rovněž posiluje vlasy díky vysokému obsahu 

proteinů: 1 žloutek smícháme s 2 lžícemi bílého jogurtu a naneseme na suché vlasy. 

Necháme působit 20 minut a poté smyjeme. Oplachujte vlažnou vodou, aby se žlou-

tek nesrazil.

Typ vlasů: poškozené, bez lesku, unavené

Banánová maska navrátí vlasům lesk a hydrataci. Med rozpustíme s trochou teplé 

vody anebo teplým olivovým olejem a smícháme s rozmixovaným banánem. Masku 

naneseme na vlasy a necháme 20 minut působit. Poté důkladně opláchneme.

Typ vlasů: lupy

Mořskou sůl s velkými krystaly smíchejte s trochou olivového oleje (zhruba o ve-

likosti malé lžičky) a vatovým tamponem anebo prsty naneste na vlasovou pokožku 

a jemně promasírujte. Sůl působí jako peeling, odstraňuje lupy, hydratuje a desinfi-

kuje.



6. Dready

J  ak vytvořit dready? 

Zpětné česání:

Pomůcky:

· Hřeben - budeme potřebovat dva. Jeden s co nejtenčími zuby a rozestupy mezi 

nimi (jeho popis najdete v kapitole o pomůckách a doplňcích). Druhý s tlustšími 

zuby a většími rozestupy…

· Vosk na dredy - může být nějaký speciální, ale nám postačí včelí vosk, který se dá 

koupit snad v každém městě a městečku… nebo si ho přejte k vánocům od strýčka 

včelaře;)

· Svíčka - tu potřebujeme jenom k tomu, abyste nemuseli při tavení včelího vosku 

pořád škrtat zapalovačem…

· Horký vzduch - budete ho potřebovat k tom, abyste roztavený vosk dostali 

pořádně do dredů… k tomu vám bude stačit obyčejný funkční fén…

· Gumičky do vlasů - pro zafixování vlasů do kvadrátů. Počet dredů = počet gumi-

ček…

Výhody: Vlasy vypadají jako dredy už tentýž den a dosahují "zralosti" rychleji než 

dredy vytvořené jinými metodami. Můžete kontrolovat rozměr a zaplétat dredy růz-

ných velikostí, od hrubých a hladkých až po tenké a široké. Jedná se o zcela přírodní 

metodu. Zpětné česání umožňuje pracovat se všemi vlasy o délce asi 18 cm i 

mnohem delšími.

Nevýhody: Počáteční pletení zabere několik hodin a je dost pracné. Potřebujete k 

tomu alespoň jednoho kamaráda. Pokud si chcete vytvořit co nejhezčí dredy, musíte 

si udělat den či dva volna a snažit se vytvořit dredy co nejhladší a nejtěsnější.

Příprava: Tak den nebo dva před tím, co si chcete udělat dredy, je dobré si umýt vla-

sy, protože pár dní po zadredování by měly být v klidu. Sežeňte si někoho, kdo bude 

ochotný s vámi strávit celý den a hlavně komu věříte. Ani pro jednoho z vás to zřej-

mě nebude nejpohodlnější. Kámoš(ka) bude celý den koukat na vaší hlavu a 



''škubat'', vy budete dřepět a dřepět a dřepět. Vy budete mít akorát tu výhodu, že se 

budete moci dívat třeba na TV;) Je otázka, kdy s dredováním začít… záleží to na 

tom, kdy chcete skončit. Pokud máte jenom den volna, tak začněte už v 9 hodin ráno.

Jak dlouho dredování potrvá, záleží na vašich vlasech (délce, druhu…), počtu dredů, 

tloušťce dredů, zkušenostech. Hotovi budete asi za 8-10 hodin. Pokud to stihnete 

rychleji, tak jste to buď odflákli, nebo jste mimořádně talentovaní;)

Instrukce: Nejdříve pořádně rozčešte vlasy… No a můžeme začít. První věc, kterou 

musíte udělat, je, že si vlasy rozdělíte na tzv. kvadráty (čtverce). Jde to i tak, že vez-

mete pramen vlasů, uděláte dred, vezmete další přiléhající pramen a zase uděláte 

dred... dredy tak budou vypadat přirozeněji, ale rozplánování na části se mi zdá jis-

tější, i když výsledek pak je takový umělejší než u prvního způsobu. Kvadrantové 

sekce vytvářejí okraje dredů. Pokud děláte dredy po celé hlavě, musí být každý vlas 

součástí nějakého dredu! Pro většinu lidí jsou nejvhodnější čtverce o straně 2,5 cm až

4,5 cm. Čím budou dredy menší (např. těch 2,5 cm), budete se s nimi dělat daleko 

déle, třeba i dva dny. Jestli chcete pořádné dělo, doporučuju tak 4,5 cm - 6 cm;) Po-

mocí menších sekcí uděláte tenčí dredy. Osobně doporučuju pro kluky tlustší dredy a 

pro holky tenčí. Sekce mohou být zabezpečené gumičkami. Teď přejdeme k samotné 

tvorbě dredů. Začneme vzadu na temeni hlavy a přecházíme dopředu, co nejvíce sou-

měrně, aby to co je na levé straně, bylo i na pravé. Na temeni můžeme nechat pě-

šinku, i když to není tak důležité, jako pěšinka nahoře hlavy, kde je dobrá k tomu, 

aby vám šly vlasy buď doleva, nebo doprava a nestály jako maják někde uprostřed! 

Pořádně natáhněte vlasy, do druhé ruky vezměte hřeben (teď je vhodnější ten s větší-

mi rozestupy, ale záleží to na vás a na druhu vlasů), zasekněte ho kolmo do vlasů asi 

tak 5-10 cm od hlavy a pomalým pohybem hřebenem taháme směrem k hlavě. Celý 

trik spočívá v tom, že se vlasy chytají do hřebene, který je táhne dolů a proplétá je 

mezi ty ostatní. Tento proces několikrát opakujte. Za chvíli si najdete svůj styl a mů-

žete tak trochu experimentovat, podle toho jak vám to vyhovuje. Vlasy se začnou za-

cuchávat a vznikne kořen dredu. Je to nejdůležitější část dredu, takže si na něm dejte 

pořádně záležet! Musíte se snažit hřeben co nejvíce tlačit k hlavě, ale tak aby zase 

budoucí dredař moc netrpěl;) Kořen dredu už bychom měli hotový (tak 2-3 cm). Vez-



meme si do ruky hřeben s menšími rozestupy, s kterým pokračujeme až na konec 

dredu. Se vzdalováním od dredu snižujte vzdálenost zasekávání hřebene. Nakonec 

skončíte u zasekávání třeba jenom 2-3 cm vzdáleného. Na konci nám zbyde malý 

pramínek vlasů. Vlasy můžeme zaplést do dredu nebo je nechte jenom tak. Lepší, ale

pracnější je první způsob. Můžete také udělat to, že si rozdělíte pramínek na dvě části

a zatáhnete za ně. Tím dred trochu zpevníte (někdy se to používá při celém procesu 

tvorby dredu). Opět rozdělíte a zase zatáhnete. Zopakujte to několikrát. Snažte se 

dredy dělat co nejtěsnější. Aby měl dred šanci zrát, můžete gumičky později odstranit

(myslím ty gumičky, které jste si tam dali při fixaci kvadrátů). Každý vlas musí mít 

svůj dred a žádný nesmí koukat ven! Takže před aplikací vosku všechny toulavé vla-

sy ještě zapleťte do dredu. To uděláte tak, že vezmete třeba malý háček na háčkování 

nebo něco podobného, zachytíte vlas a protáhnete ho dredem. Když má každý vlas 

svůj dred, aplikujeme vosk! Jestli vám drží dred v pohodě, tak tam ten vosk zbytečně

nepatlejte! Aplikace vosku: Nahřejte svíčkou včelí vosk, od kořene směrem ke kon-

ci dredu ho namažte na dred (dred při tom držte natažený), hlavně na kořen, a pak 

každý dred zvlášť vyfénujte horkým vzduchem, aby se vosk dostal dovnitř! Jaké 

množství vosku použít, poznáte sami… Používejte jen dobré vosky, docílíte toho, že 

se vlasy slepí a dred drží dlouhodobě svůj tvar. Při tomto procesu ještě musíme dre-

dem rolovat (vložte ho mezi dlaně a rolujte), aby získal dobrý tvar! Dredy vytvořené 

zpětným česáním vypadají ihned po dodělání jako dredy. Časem se ještě utáhnou a 

uhladí.

Jak se o ně starat: Používejte dobrý šampon, mýdlo a vosk! Šampony používejte 

jen ty bez příměsí a různých extraktů! Hlavně nikdy nepoužívejte kondicionér… to je

pro dredy zabiják!!! Jestliže se dredy dobře udržují, mohou dosáhnout zralosti už za 

3 až 4 měsíce! V některých případech nemusíte už dále vlasům věnovat speciální 

péči, ale ve většině případů dredy budou potřebovat vaši pomoc. Můžete nosit gu-

mičku na kořeni tvrdých dredů, pomáhá jim to se zamknout. Také čas od času dredy 

rolujte (postup už jsem popisoval). Vhodné je i dření kořene… stačí chytnout kořen 

mezi prsty a otáčet s ním ve směru hodinových ručiček, to také pomáhá. Nezadre-



dované vlasy u pokožky hlavy (u kořene) se tak zacuchávají a dred už většinou roste 

sám.

Tipy: Začněte s čistými vlasy, to zjednoduší celý proces. Jakákoli chemikálie ve vla-

sech způsobuje, že se vlasy vymykají z dredu. Ujistěte se, že jsou vlasy úplně suché, 

než začnete se zpětným česáním. Jestliže nemáte žádné přátele, kteří by byli ochotni 

tohle všechno s vámi absolvovat, sežeňte si nějakého odvážného kadeřníka, který 

bude ochotný vám za nějaký ten peníz pomoci. Sice investujete do dredů více peněz, 

ale vyplatí se vám to, protože už nebudete potřebovat peníze na ostříhání;) Existuje 

mnoho pomůcek a doplňků pro dredy, které jsou uvedeny v samostatné kapitole.

9. Společenské účesy

Obrázkový návod na různé typy společenských účesů:
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