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POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE 

 

1  Téma Samostatné odborné práce  

Dámský společenský výčes ve stylu Star Dance 

 

2  Termín odevzdání Samostatné odborné práce 

 Do 13. 05. 2022 jeden originální výtisk v pevných nebo polopevných deskách formátu 

A4 (kroužková pevná vazba), čelní strana musí být kryta fólií tak, aby byla vidět 

fotografie modelky a iniciály + poslat v elektronické podobě (1x ve formátu Word, 1x 

ve formátu pdf.) 

 V elektronické podobě žáci zašlou emailem na adresu: dana.hudeckova@bossmb.cz 

(Mgr. Dana Hudečková). Do předmětu zprávy napíší Samostatná odborná práce – 

odevzdání. 

 

3  Formální stránka samostatné odborné práce 

Písmo 

Názvy kapitol 

 typ písma: Times New Roman 

 velikost písma: 14b, tučně, nepodtrháváme 

Názvy podkapitol 

 typ písma: Times New Roman 

 velikost písma: 12b, tučně, nepodtrháváme 

Text 

 typ písma: Times New Roman 

 velikost písma: 12b  

 zarovnání do bloku 

 

Řádkování – řádkování 1,5; zarovnání do bloku 

 

Mezery v textu 

Mezera mezi textem a názvem kapitoly 

 dvě odskočení při řádkování 1,5 a velikosti 12b 

Mezera mezi názvem kapitoly a následným textem 

 jedno odskočení při řádkování 1,5 a velikosti 12b 

 

Vzhled stránky - okraje   
Horní  2,5 cm 

Spodní  2,5 cm 

Levý  2,5 cm  

Pravý  2,5 cm 
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Formální úprava: 

a)  Písemné zpracování tématu proveďte v rozsahu  nejméně 10 stran formátu A4, přičemž 

z toho bude  minimálně  5 normostran textu (normostrana má 1800 znaků, což je zhruba 

250 slov). Do znaků se započítávají i mezery a poznámky pod čarou při dodržení 

předepsané osnovy. Součástí musí být nákres výčesu. 

b) Zpracujte výčes formou krok za krokem a jednotlivé kroky vypracování výčesu 

zachyťte prostřednictvím dostatečně ostrých fotografií. 

c) Text SOP zpracujte na PC. 

 

 

OSNOVA: 

SOP musí zahrnovat následující části: 

 titulní list: 

o název a adresa školy, popř. logo školy 

o název dokumentu – samostatná odborná práce 

o přesný název zpracovaného tématu 

o celkové (konečné foto modelky včetně líčení – formát 10 x 15 cm 

o obor vzdělání – kód a název oboru vzdělání 

o jméno a příjmení 

o ročník, třída 

o školní rok 

 

 podepsaný souhlas modelky GDPR 

 popis modelky + diagnóza vlasu 

 popis vybraného výčesu a zdůvodnění volby  

 nákres výkresu 

 popis přípravy modelky – technologický postup barevného zpracování vlasu 

zaznamenaný na fotografiích před a po úkonu (formát 9x13cm, seznam použitého 

materiálu a pomůcek, BOZP a dodržení hygienických předpisů)   

 postup zhotovení výčesu včetně jednotlivých kroků, zaznamenaných na fotografiích 

(9x13cm, detailní foto finálního výčesu ze všech 4 stran – formátu 10 x 15cm) 

 vlasová ozdoba - fotografie nebo nákres s popisem zhotovení z jednotlivých 

komponentů  

 líčení – detailní foto modelky před a po líčení, popis použitých přípravků a materiálů 

 

Závěr:  

  přínos pro kadeřnickou praxi 

 

 

 

 

Dne 18. 1. 2022 

Vypracovala: Mgr. Dana Hudečková 

 


