1. Zadání samostatné odborné práce (SOP)
Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke stanovenému tématu. Na základě
této dokumentace provedou v rámci praktické zkoušky zhotovení společenského účesu.
éma SOP
Žák má právo volby zda bude účes vypracovávat na krátk ch polodlouh ch nebo dlouh ch vlasech.
Podmínkou e aby inálním v sledkem byl ori inální ele antní dámsk účes určen ke konkrétní
společenské události a byl viditelně odlišn od denního účesu modelky. tomu bude také vhodně
zvoleno oblečení a líčení modelky včetně vlasové ozdoby.
ytvo ení ozdoby e součástí samostatné odborné práce. Žák ozdobu navrhne zvolí materiál a následně
vyrobí (mo ností e v roba ze zakoupen ch komponent ).
lasy modelky budou barevně p ipraveny st ih není podmínkou.
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Písemné zpracování daného tématu bude provedeno v rozsahu ne méně 1 stran ormátu
dodr ení p edepsané osnovy a musí b t vypracováno ormou krok za krokem.
e t práce bude vypracován na P
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pi
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itulní strana bude obsahovat úda e o škole včetně e í adresy téma SOP ročník školní rok a méno
áka. ude zde umístěno celkové (konečné) oto modelky včetně líčení a šat v pohledu na celou
postavu. ormát 1 cm 1 cm. Samostatná odborná práce musí b t p edlo ena v pevn ch nebo
polopevn ch deskách ormátu
(p ípustné sou plastové desky krou ková vazba pevná vazba).
elní strana musí b t kryta lií tak aby byla vidět celková oto ra ie modelky a iniciály.
ednotlivé kroky vypracování účesu budou zachyceny prost ednictvím oto ra ie nebo mohou b t
zakresleny. Obě varianty musí b t doplněny popisem.
Návrh a zp sob úpravy účesu e v kompetenci áka. Žák m e pracovat libovolnou technikou
podmínkou e aby inálním v sledkem byl ori inální ele antní dámsk účes určen ke konkrétní
společenské události a byl viditelně odlišn od denního účesu modelky. rátké vlasy budou
zpracovány z mokré ormy (tzn. umyté) polodlouhé a dlouhé mohou b t p edem p ipraveny nap .
natočením ehlením krepováním a inální účes bude zpracováván ze such ch vlas . Není povoleno
pou ití kulmo énu ako nepro esionálního ná adí. Ostatní ná adí techniky a technolo ie p i vytvá ení
účesu ke konkrétní společenské události sou bez omezení. ovoleny sou také vlasové v plně p íčesky
(i barevné) bez omezení.
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souladu s ZZZ stanoví editel školy vyučovací p edmět v eho rámci bude vypracována SOP konkrétní
termín zadání i odevzdání SOP zp sob odevzdání p evzetí SOP a zabezpečení konzultací ák s vyuču ícími.
. Za azení a prezentace SOP u závěrečné zkoušky
Prezentace a obha oba SOP bude probíhat v rámci praktické zkoušky. editel ka školy rozhodu e o tom zda
bude za azena na začátek do pr běhu či na konec praktické zkoušky.
. Zp sob hodnocení kritéria hodnocení SOP
dodr ení ednotliv ch bod zadání
pou ití odborné terminolo ie
čistota vypracování SOP
Prezentace a obha oba SOP spočívá v
p edstavení písemné SOP zkušební komisi (hodnocení verbálního pro evu áka)
popisu postupu p i p ípravě účesu

kroky které byly zahrnuty v p ípravě

zd vodnění st ihu (byl li nutností) barvy natáčení tvorbě účesu stylin u apod.
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odnotí se
samostatn pro ev áka
dodr ení ednotliv ch bod zadání
zd vodnění pou it ch technik ( ák musí umět vysvětlit a obhá it zvolené materiály a postupy)
pou ívání odborné terminolo ie ( ák musí naz vat úkony a materiály odborn mi termíny tak ak sou v
současnosti označovány)
komunikace a reakce na dotazy hodnotící komise
. Zp sob ešení v p ípadě e ák neodevzdá práci ve stanoveném termínu p íp. v bec
estli e ák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu m
povolit odevzdání SOP v náhradním termínu.

e editel ka školy v od vodněn ch p ípadech

estli e ák SOP neodevzdá nebude bodově hodnocen za p íslušnou část závěrečné zkoušky souvise ící se
zpracováním prezentací a obha obou SOP.
. Pokyny pro áka k vypracování SOP
e stanovenému tématu vypracu ete písemnou dokumentaci kterou budete prezentovat a obha ovat p ed
zkušební komisí. Na e ím základě provedete v rámci praktické zkoušky zhotovení společenského účesu.
itulní list bude obsahovat následu ící te t (s doplněním úda ) a oto ra ii
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Podrobnosti k osnově a ormální úpravě samostatné odborné práce vám up esní vyuču ící.

P íprava modelky
Žák má právo volby zda bude účes vypracovávat z krátk ch polodlouh ch nebo dlouh ch vlas .
Podmínkou e aby inálním v sledkem byl ori inální ele antní dámsk účes určen ke konkrétní společenské
události a byl viditelně odlišn od denního účesu modelky. Návrh a zp sob úpravy účesu e v kompetenci
áka. Žák m e pracovat libovolnou technikou tak aby byla splněna v še uvedená podmínka e inálním
v sledkem bude ori inální ele antní dámsk účes určen ke konkrétní společenské události kter bude
viditelně odlišn od denního účesu modelky. rátké vlasy budou zpracovány z mokré ormy (tzn. umyté)
polodlouhé a dlouhé m ou b t p edem p ipraveny nap . natočením ehlením krepováním a inální účes
bude zpracováván ze such ch vlas . Není povoleno pou ití kulmo énu ako nepro esionálního ná adí. Ostatní
ná adí techniky a technolo ie p i vytvá ení účesu ke konkrétní společenské události sou bez omezení.
ovoleny sou také vlasové v plně p íčesky (i barevné).
Ozdoba musí b t pou ita v ka dém účesu a musí b t v souladu s oblečením a líčením tak aby
korespondovala se zvolen m stylem.
lasy modelky musí b t p edem upraveny barevně p ípadně st ihem tak aby z estetického hlediska
nenarušovaly celkov do em.
Povolené pom cky a materiál
šechny kade nické pom cky a ná adí sou povoleny. Pouze pou ití kulmo énu není povoleno.
ovoleny sou také vlasové v plně p íčesky (i barevné) konstrukce copánky apod. bez omezení.
Stylin ov materiál volí ák s ohledem na po adovan v sledek účesu a kvalitu vlas modelky.
odnotí se
návrh versus realizace t . shoda navr eného účesu s realitou
shoda se zadan m tématem společenského účesu
náročnost pou it ch technik a míra kreativity p i tvorbě účesu
čistota práce
ozdoba vhodnost e ího umístění v účesu
kompozice (soulad s oblečením líčením apod.)
odnocení SOP e součástí celkového hodnocení a klasi ikace praktické zkoušky dle pravidel uveden ch v
ZZZ.

