
 
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V OBORU VZDĚLÁNÍ 

69-51-H/01 KADEŘNÍK 

Závěry porady zástupců škol a CZVV 

 

Porada se uskutečnila v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání elektronickou formou přes MS Teams 

dne 27. dubna 2022. 

Zúčastnilo se jí 70 zástupců ze 78 pozvaných škol, osloveny byly všechny školy vyučující uvedený obor 

vzdělání.  

Účast za odd. závěrečné zkoušky: 

Ing. Hana Hušáková, gestor NZZ, vedoucí odd. ZZ 
Mgr. Iva Markéta Galko, editorka ZZ pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník 
Ing. Dana Kočková, metodička ZZ 

Závěry porady 

Na jednání bylo navrženo sjednocení terminologie barev na vlasy (kombinované barvení) – bezoxidační 
a oxidační. Odstranění firemních názvů výrobků. Každý výrobce má své specifické názvy, se kterými se 
žáci setkají v odborné praxi prostřednictvím odborných školení jednotlivých výrobců. Sjednocení 
terminologie bude provedeno u všech textů ZZ.  

• Termín: leden 2023 

• Autorský tým zatím nebyl určen. 

Ústní zkouška 

Školy se shodly na aktualizaci některých témat ústní zkoušky a odstranění témat, která nesouvisí 
s vlasovými kosmetickými přípravky (pleťové kosmetické přípravky, deodoranty, mýdla apod.).  Témata 
by měla obsahovat současné kadeřnické trendy a technologie. Stávající počet témat je 40, dojde tak 
k jeho snížení.  

• Autorský tým 
o Bc. Nápravová Pavla (SOU Kadeřnické, Praha),  
o Mgr. Bartošicová Pavla (SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba), 
o Bc. Císařová Lucie (SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem),  
o Mgr. Procházková Ivona (SŠ, Brno), Mgr. Suchá Kateřina (VOŠZ a SZŠ, SOŠS, Jihlava). 

• Termíny 
o červen 2022 – specifikace úpravy témat, rozdělení prací mezi členy týmu.  
o září 2022 – úprava témat. 

Témata SOP 

Byl odsouhlasen návrh na stanovení konkrétních témat SOP (minimálně 5), která se budou každý rok 
obměňovat. Podmínkou je náročná účesová tvorba (svatební, společenská apod.). Z textu bude 
odstraněn termín „výčes“ a přesně specifikována barevná úprava (změna) vlasů.  

Zástupci škol navrhují navýšit bodové hodnocení SOP na celkem 50 bodů. Žák, který SOP neodevzdá, 
by pak nedosáhl bodové hodnoty pro složení praktické zkoušky. Školy se setkávají s případy, kdy žák 
SOP neodevzdá, ale zkoušku složí, když zvládne zbývající dvě části.  



 
 

Návrh 2 témat SOP poslat na e-mail galkoi@cermat.cz do 31. 5. 2022. 

Písemná zkouška – oblast Kalkulace cen 

V oblasti Kalkulace cen budou v úkolech upraveny částky nákladových položek tak, aby více odpovídaly 
reálným cenám kadeřnických služeb.  

• Autor: Mgr. Bartošicová Pavla (SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba). 

• Termín: leden 2023 

Byl předložen návrh, aby oblast Kalkulace cen byla z písemné závěrečné zkoušky odstraněna. Tento 
návrh byl zamítnut. 

V podzimním termínu jednání zástupců škol bude projednáno: 

1. SOP – hodnocení a témata, 
2. Praktická zkouška – aktualizace, 
3. Písemná zkouška – oblast Technologie – úprava struktury oblasti, 
4. Upřesnění používané odborné terminologie, revidovaná témata ústní závěrečné zkoušky. 

 
 
 
Datum: 28. dubna 2022 
Zapsala: Iva Markéta Galko 
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