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Pokyny pro realizaci

Samostatná odborná práce je součástí závěrečné zkoušky v oboru. Škola je povinna ji v realizovat jako součást
tématu praktické zkoušky.

1. Zadání SOP

Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke stanovenému tématu. Na základě
této dokumentace provedou v rámci praktické zkoušky zhotovení dámského výčesu podle vlastní p edlohy.

Název tématu

1iURĀQì YìĀHV SUR QHYďVWX

Obsah tématu SOP

Náročný výčes pro nevěstu lze vytvo it na polodlouhých a dlouhých vlasech. Podmínkou je aby tě iště
výčesu bylo umístěno u vlasového víru.

Žák má mo nost volby zda bude provádět st ih nebo pouze konečnou podobu výčesu.

lasy modelky budou barevně zpracovány. Postupy a pou ité materiály budou zaznamenány v
písemném zpracování SOP.

lasová ozdoba bude součástí výčesu. Žák popíše její výrobu a pou ití ve výčesu. lasová ozdoba
m e zakrývat ma imálně výčesu.

česu lze pou ít vlasový p íčes i vlasovou podlo ku.

íčení a společenské šaty jsou podmínkou vypracování SOP a musí být v souladu se zadaným
tématem.

. ermíny

oporučený termín zadání SOP nejd íve v lednu p íslušného školního roku

oporučená délka ešení SOP minimálně 1 měsíc

oporučený termín odevzdání SOP nejpozději do týdn p ed závěrečnou klasi ikací

editel školy stanoví vyučovací p edmět v jeho rámci bude vypracována SOP konkrétní datum zadání i
odevzdání SOP zp sob odevzdání p evzetí SOP a zabezpečení konzultací ák s vyučujícími.

. Za azení a prezentace SOP u závěrečné zkoušky

ypracování praktického kolu ze SOP i prezentace a obhajoba písemné SOP bude probíhat v rámci
praktické zkoušky. editel ka školy rozhoduje o tom zda bude za azena na začátek do pr běhu či na konec
praktické zkoušky.

Prezentace a obhajoba SOP spočívá v

p edstavení písemné SOP zkušební komisi

popisu postupu p i p ípravě výčesu kroky které byly zahrnuty v p ípravě

zd vodnění st ihu byl li nutností barvy tvorbě výčesu stylin u apod.

posouzení p ínosu práce pro pro esní uplatnění áka
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. odnocení SOP

odnotí se zejména

dodr ení jednotlivých bod zadání vypracování SOP po ormální stránce

pou ívání odborné terminolo ie

dodr ování zvoleného zp sobu vypracování praktického kolu a zd vodnění pou itých technik

čistota a náročnost zpracování výčesu dodr ování OZP a hy ienických p edpis

samostatnost projevu áka

komunikace a reakce na dotazy hodnotící komise

odnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasi ikace praktické zkoušky. e stanoveno v části
odnocení kritéria a pravidla v tématech praktické zkoušky.

. 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 e editel ka školy v od vodněných p ípadech
povolit odevzdání SOP v náhradním termínu.

estli e ák SOP neodevzdá nebude bodově hodnocen za p íslušnou část praktické zkoušky související se
zpracováním prezentací a obhajobou SOP.

. Pokyny pro  áka k vypracování SOP

sou vypracovány jako samostatná část samostatné odborné práce kterou škola ák m p edává p i
zadavání SOP.
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Pokyny pro áky

Zpracování a včasné odevzdání samostatné odborné práce SOP je nezbytným p edpokladem k spěšnému
absolvování praktické zkoušky ve ašem oboru. ěnujte proto zvýšenou pozornost následujícím pokyn m.

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

1. Název tématu SOP a pokyny k písemnému zpracování

1iURĀQì YìĀHV SUR QHYďVWX

ormální prava

a písemné zpracování daného tématu bude provedeno v rozsahu nejméně 1 stran ormátu p i
dodr ení p edepsané osnovy a musí být vypracováno ormou krok za krokem

b te t SOP zpracujte na P pou ijte typ písma imes Ne oman velikost 1 b. ádkování 1

c jednotlivé kroky vypracování česu budou zachyceny prost ednictvím oto ra ie nebo mohou být
zakresleny obě varianty musí být doplněny popisem

d práci opat ete titulním listem který musí obsahovat následující daje

název a adresa školy p íp. lo o školy

název dokumentu samostatná odborná práce

název tématu p esný název zpracovaného tématu

celkové konečné oto modelky včetně líčení a šat v pohledu na celou postavu ormát 1 cm
1 cm

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

jméno a p íjmení

ročník t ída

školní rok

e SOP musíte p edlo it v pevných nebo polopevných deskách ormátu p ípustné jsou plastové
desky krou ková 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 zahrnovat následující části

titulní list

popis modelky a dia noza vlas

popis vybraného výčesu a zd vodnění volby

popis p ípravy modelky technolo ický postup barevného zpracování vlas seznam pou itého
materiálu a pom cek

postup zhotovení výčesu včetně jednotlivých krok mo nost zaznamenání na oto ra ii nebo
zakreslením detailní oto inálního výčesu ze všech čty stran

vlasová ozdoba oto ra ie nebo nákres s popisem zhotovení z jednotlivých komponent
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líčení detailní oto modelky p ed a po líčení popis pou itých p ípravk

vypracovaný konečný výčes a celková oto ra ie modelky včetně oblečení

. Pokyny ke zhotovení dámského výčesu

P íprava modelky

áte mo nost zvolit si zda budete výčes vypracovávat z polodlouhých nebo dlouhých vlas . Návrh a zp sob
pravy výčesu je na ás a m ete pracovat libovolnou technikou.

a ozdoba bude pou ita ma imálně na výčesu

b vlasy modelky musí být p edem upraveny barevně p ípadně st ihem tak aby z estetického hlediska
nenarušovaly celkový dojem.

Povolené pom cky a materiál

není povoleno pou ití kulmo énu

všechny ostatní kade nické pom cky a ná adí techniky a technolo ie p i vytvá ení výčesu jsou bez
omezení

vlasové výplně p íčesky i barevné copánky apod. jsou dovoleny bez omezení

stylin ový materiál zvolte s ohledem na po adovaný výsledek výčesu a kvalitu vlas modelky.

. Za azení samostatné odborné práce do závěrečné zkoušky

Samostatnou odbornou práci odevzdáte v termínu který ám sdělí učitel a budete ji prezentovat a
obhajovat p i praktické zkoušce.

Prezentace a obhajoba SOP spočívá v

p edstavení písemné SOP zkušební komisi

popisu postupu p i p ípravě výčesu kroky které byly zahrnuty v p ípravě

zd vodnění st ihu byl li nutností barvy tvorbě výčesu stylin u apod.

posouzení p ínosu práce pro aše pro esní uplatnění

Součástí samostatné odborné práce je zhotovení výčesu uvedeného v písemné dokumentaci SOP.

. odnocení samostatné odborné práce

Zkušební komise zkoušející bude hodnotit zejména

u písemné dokumentace SOP

dodr ení stanoveného rozsahu ešení

dodr ení jednotlivých bod zadané osnovy a po adavk na ormální pravy

vlastní obsahové a odborné zpracování tématu

pou ití odborné terminolo ie

oto modelky

dodr ení termín stanovených pro konzultace s učiteli zpracování a odevzdání SOP

u praktického zhotovení výčesu

shoda se zadaným tématem

náročnost pou itých technik a míra kreativity p i tvorbě výčesu

čistota práce dodr ování zásad a pravidel OZP

ozdoba vhodnost jejího umístění v výčesu

kompozice soulad s oblečením líčením apod.
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p i prezentaci a obhajobě SOP

áš samostatný projev

dodr ení jednotlivých bod zadání

zd vodnění pou itých technik musíte umět vysvětlit a obhájit zvolené materiály a postupy

pou ívání odborné terminolo ie musíte nazývat kony a materiály odbornými termíny tak jak jsou v
současnosti označovány

aši komunikaci a schopnost odpovídat na dotazy zkušební komise.

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