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Téma č. 1 - Kadeřník SOP 2016/2017

Samostatná odborná práce pro školní rok 2016/2017
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Pokyny pro žáky

Zpracování a včasné odevzdání samostatné odborné práce (SOP) je nezbytným předpokladem k úspěšnému
absolvování praktické zkoušky ve Vašem oboru. Věnujte proto zvýšenou pozornost následujícím pokyn m.

Postupujte podle pokyn učitele který Vám sdělí konkrétní zp sob a termíny pro zadání i odevzdání samostatné
odborné práce a termíny konzultací k SOP.

. ázev tématu SOP a pokyny k písemnému zpracování

1iURĀQì YìĀHV SUR QHYďVWX

ormální úprava

a) písemné zpracování dané o tématu bude provedeno v rozsa u nejméně stran ormátu při
dodržení předepsané osnovy a musí být vypracováno ormou krok za krokem

b) te t SOP zpracujte na P použijte typ písma imes e oman velikost b. řádkování

c) jednotlivé kroky vypracování účesu budou zac yceny prostřednictvím oto ra ie nebo mo ou být
zakresleny obě varianty musí být doplněny popisem

d) práci opatřete titulním listem který musí obsa ovat následující údaje

název a adresa školy příp. lo o školy

název dokumentu samostatná odborná práce

název tématu přesný název zpracované o tématu

celkové (konečné) oto modelky včetně líčení a šat v po ledu na celou postavu ormát cm
cm

obor vzdělání název a k d oboru vzdělání (k d oboru vám sdělí učitel)

jméno a příjmení

ročník třída

školní rok

e) SOP musíte předložit v pevnýc nebo polopevnýc deskác ormátu (přípustné jsou plastové
desky kroužková vazba pevná vazba) čelní strana musí být kryta lií tak aby byla vidět celková
oto ra ie modelky a iniciály.

Osnova SOP

Samostatná odborná práce musí za rnovat následující části

titulní list

popis modelky a dia noza vlas

popis vybrané o výčesu a zd vodnění volby

popis přípravy modelky tec nolo ický postup barevné o zpracování vlas seznam použité o
materiálu a pom cek

postup z otovení výčesu včetně jednotlivýc krok možnost zaznamenání na oto ra ii nebo
zakreslením detailní oto inální o výčesu ze všec čtyř stran

vlasová ozdoba oto ra ie nebo nákres s popisem z otovení z jednotlivýc komponent
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líčení detailní oto modelky před a po líčení popis použitýc přípravk

vypracovaný konečný výčes a celková oto ra ie modelky včetně oblečení

. Pokyny ke z otovení dámské o výčesu

Příprava modelky

áte možnost zvolit si zda budete výčes vypracovávat z polodlou ýc nebo dlou ýc vlas . ávr a zp sob
úpravy výčesu je na Vás a m žete pracovat libovolnou tec nikou.

a) ozdoba bude použita ma imálně na výčesu

b) vlasy modelky musí být předem upraveny barevně případně stři em tak aby z estetické o lediska
nenarušovaly celkový dojem.

Povolené pom cky a materiál

není povoleno použití kulmo énu

všec ny ostatní kadeřnické pom cky a nářadí tec niky a tec nolo ie při vytváření výčesu jsou bez
omezení

vlasové výplně příčesky (i barevné) copánky apod. jsou dovoleny bez omezení

stylin ový materiál zvolte s o ledem na požadovaný výsledek výčesu a kvalitu vlas modelky.

. Zařazení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky

Samostatnou odbornou práci odevzdáte v termínu který Vám sdělí učitel a budete ji prezentovat a
ob ajovat při praktické zkoušce.

Prezentace a ob ajoba SOP spočívá v

představení písemné SOP zkušební komisi

popisu postupu při přípravě výčesu kroky které byly za rnuty v přípravě

zd vodnění stři u (byl li nutností) barvy tvorbě výčesu stylin u apod.

posouzení přínosu práce pro Vaše pro esní uplatnění

Součástí samostatné odborné práce je z otovení výčesu uvedené o v písemné dokumentaci SOP.

. odnocení samostatné odborné práce

Zkušební komise zkoušející bude odnotit zejména

u písemné dokumentace SOP

dodržení stanovené o rozsa u řešení

dodržení jednotlivýc bod zadané osnovy a požadavk na ormální úpravy

vlastní obsa ové a odborné zpracování tématu

použití odborné terminolo ie

oto modelky

dodržení termín stanovenýc pro konzultace s učiteli zpracování a odevzdání SOP

u praktické o z otovení výčesu

s oda se zadaným tématem

náročnost použitýc tec nik a míra kreativity při tvorbě výčesu

čistota práce dodržování zásad a pravidel OZP

ozdoba v odnost její o umístění v výčesu

kompozice (soulad s oblečením líčením apod.)
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při prezentaci a ob ajobě SOP

Váš samostatný projev

dodržení jednotlivýc bod zadání

zd vodnění použitýc tec nik (musíte umět vysvětlit a ob ájit zvolené materiály a postupy)

používání odborné terminolo ie (musíte nazývat úkony a materiály odbornými termíny tak jak jsou v
současnosti označovány)

Vaši komunikaci a sc opnost odpovídat na dotazy zkušební komise.

Pokud budete mít se zpracováním SOP nějaké problémy oznamte je co nejdříve konzultujícímu učiteli.
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