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Témata k maturitní zkoušce (praktická zkouška) 

1. Kompletní péče dle typu pleti modelky 

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, masáž obličeje, masáž 

dekoltu, formování obočí, barvení řas, manikúra, lakování, epilace končetin, večerní líčení, 

aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, poradenská služba, 

obhajoba praktické části. 

2. Péče o hypotonickou normální pleť 

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, masáž obličeje, masáž 

dekoltu, formování obočí, barvení řas, masáž rukou, zdobení nehtů, epilace obličeje, denní 

líčení, aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, poradenská 

služba, obhajoba praktické části. 

3. Péče o dehydratovanou pleť (věk od 30 let) 

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, masáž obličeje, masáž 

dekoltu, formování obočí, barvení obočí, manikúra, francouzské lakování, epilace obličeje, 

denní líčení, aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, 

poradenská služba, obhajoba praktické části. 

4. Proti vrásková péče (věk od 30 let) 

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, masáž obličeje, masáž 

dekoltu, formování obočí, barvení řas, manikúra, francouzské lakování, epilace končetin, denní 

líčení, aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, poradenská 

služba, obhajoba praktické části. 

5. Péče o suchou pleť 

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, masáž obličeje, masáž 

dekoltu, formování obočí, barvení obočí, manikúra, zdobení nehtů, epilace obličeje, denní 

líčení, aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, poradenská 

služba, obhajoba praktické části. 

6. Regenerační péče 

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, masáž obličeje, masáž 

dekoltu, formování obočí, barvení obočí, masáž rukou, P-Shine, epilace obličeje, denní líčení, 

aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, poradenská služba, 

obhajoba praktické části. 
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7. Péče o pleť kuperózní 

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, masáž dekoltu, masáž 

obličeje, formování obočí, barvení obočí, manikúra, lakování nehtů, epilace obličeje, denní 

líčení, aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, poradenská 

služba, obhajoba praktické části, hygiena, poradenská služba, obhajoba praktické části. 

8. Péče o smíšenou pleť  

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, hluboké čištění, masáž 

dekoltu, formování obočí, barvení řas, manikúra, zdobení nehtů, epilace obličeje, denní líčení, 

aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, poradenská služba, 

obhajoba praktické části. 

9. Péče o normotonickou mastnou pleť 

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, hluboké čištění, masáž 

dekoltu, formování obočí, barvení obočí, manikúra, zdobení nehtů, epilace obličeje, denní 

líčení, aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, poradenská 

služba, obhajoba praktické části, hygiena, poradenská služba, obhajoba praktické části. 

10. Péče o smíšenou pleť atonickou 

Uložení a příprava klientky, diagnostika pleti, povrchové čištění, masáž dekoltu, masáž 

obličeje, formování obočí, barvení řas, manikúra, zdobení nehtů, epilace obličeje, denní líčení, 

aplikace kosmetické masky, úprava žákyně, organizace práce, hygiena, poradenská služba, 

obhajoba praktické části, hygiena, poradenská služba, obhajoba praktické části. 
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Témata závěrečné práce z odborného výcviku 

 

1. Elegantní nevěsta 

2. Silvestrovská noc 

3. POP ART make-up (komiksy) 

4. GALAXY make-up 

5. Indická nevěsta 

6. Magie podzimu 

7. Miami Beach – Čas na párty 

8. Barevná 80 - léta 

9. Ples v opeře 

10. Žena Vamp 

11. Ráj květin 

12. Zlaté opojení 

13. Swingový večírek 

14. Rock 

15. Madona 

16. Znamení zvěrokruhu 

17. Flamengo 

18. Moulin Rouge 

19. Karneval v Riu 

20. Ledové království 
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HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY 

školní rok 2020 / 2021 

 Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby  

Zkouška: Praktická zkouška z odborného výcviku 
 

Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku se skládá ze dvou částí: 

ze zpracování závěrečné práce z odborného výcviku a z odborných klíčových kompetencí.   

 

1. Kritéria hodnocení závěrečné práce z odborného výcviku  

Kvalita textu (odbornost, spisovnost textu, technické náležitosti textu…) 15 bodů 

Dodržení zadání (foto, téma, vazba a její provedení, tisk, atd.) 10 bodů 

Návrh líčení a zdobení nehtů  5 bodů 

Diagnostika a příprava pleti 10 bodů 

Popis postupu líčení a korekce 10 bodů 

Zdobení nehtů 10 bodů 

Líčení versus realizace 25 bodů 

Celkový dojem 10 bodů 

Obhajoba + prezentace 5 bodů 

Celkem bodů 100 bodů 

Dne 22. 09. 2020 si žákyně vylosují téma závěrečné práce z odborného výcviku. Při praktické 

maturitní zkoušce žákyně provede líčení, které bude odpovídat závěrečné práci na své modelce, 

tzn., že k maturitní zkoušce si žákyně zajistí 2 modelky (1 modelka na kosmetické ošetření vč. 

poradenské služby a 1 modelka na realizaci závěrečné práce). Obě dvě modelky budou 

přítomny při zahájení maturitní zkoušky.  

Vedoucí i oponent hodnotí závěrečnou práci bodově, dle hodnotící škály. Tento počet bodů se 

zprůměruje.  

Za nedodržení termínu kontrol bude bodové hodnocení kráceno – za každý započatý týden 1% 

z celkového počtu získaných bodů. V případě nedodržení termínu odevzdání má možnost žák 

žádat ředitelku školy o prodloužení termínu (maximálně však o 7 kalendářních dnů). 

V případě zjištění, že student závěrečnou práci opsal, zkopíroval či jinak napodobil cizí 

závěrečnou práci, bude jeho závěrečná práce hodnocena 0 body. 

Za nedodržení termínu odevzdání kompletní svázané práce bude závěrečná práce hodnocena 

0 body. 
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2. Kritéria hodnocení klíčových kompetencí z odborného výcviku 

Úkony Body 

Uložení a příprava klientky 0-5 

Diagnostika pleti 0-10 

Povrchové čištění 0-5 

Masáž obličeje  0-10 

Masáž dekoltu 0-10 

Formování obočí, Barvení řas  0-10 

Péče o ruce 0-10 

Epilace obličeje  0-5 

Večerní líčení 0-5 

Aplikace kosmetické masky 0-5 

Úprava žákyně, čistota, organizace práce 0-5 

Hygiena, BOZP  0-5 

Poradenská služba 0-10 

Obhajoba praktické části 0-5 

Celkem bodů 100 bodů 

 

Celkové hodnocení je stanoveno podle součtu dosažených bodů v obou částech zkoušky 

podle následující tabulky: 

Celkový počet získaných bodů Výsledná známka 

200 – 180 bodů výborný 

179 – 160 bodů chvalitebný 

159 – 130 bodů dobrý 

129 – 101 bodů dostatečný 

100 – 0 bodů nedostatečný 
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Pokyny pro samostatné vypracování závěrečné práce  

Termíny zadání, průběžné odevzdávání a závěrečné odevzdání ZP v odborném výcviku 

Losování 22. 09. 2020 

1. Kontrola     03. 12. 2020 návrh líčení, zdobení nehtů, výběr modelky ke konzultaci 

2. Kontrola 08. 01. 2021 první kontrola ZP již s prvními fotografiemi 

3. Kontrola 19. 02. 2021 kontrola ZP s upravenými fotografiemi i textem 

Odevzdání závěrečné práce z OV, UOV k hodnocení nejpozději  04. 3. 2021 

Prezentace Závěrečné práce a konání praktické maturitní zkoušky 26 – 27. 4. 2021  

Požadavky 

• Vyvázání – pevná vazba s průhlednou vrchní stranou   

• Formát A4  

• Závěrečná práce musí obsahovat minimálně 25 500 znaků (včetně mezer) – obsah, 

prohlášení se nezapočítává 

• Řádkování 1,5  

• Okraje – levý 3 cm, ostatní 2,5 cm  

• Písmo Times New Roman (v předloze označené jako TNR)  

• Velikost písma 12 (u nadpisů uvedená velikost v předloze)  

• Zarovnání do bloku  

• Nastavení, grafika, číslování, odrážky, nadpisy – vše uvedeno v předloze  

• Odrážky používat pouze v nutných a odůvodněných případech, vždy upřednostnit 

souvislý, myšlenkově ucelený a strukturovaný text! 

• Obsah bude vygenerovaný NE ručně napsaný!  

• Číslování stránek začne až od strany 5 (za obsahem)!  

• V žádném případě NE – kliparty a rám stránky či podtrhnutá slova 

• Vypsané všechny přílohy 

Odborné požadavky 

• Každý postup líčení vždy doplněn fotografií (oči, nehty, rty, příprava před líčením …),  

• Při líčení podmínkou – kontura rtů, lepení řas, 

• Maximálně 2 fotografie 9 x 13 na stránku,  

• Na závěr fotografie celé postavy včetně kostýmu, účesu a nehtů (min. 2/3 postavy),  

• Vlepené nehty vložit na závěr do příloh (nutno vlepit všech 10 tipů), 

• Kopie certifikátů, vložit na závěr do příloh,  

• Použité přípravky uvést v jedné souhrnné tabulce u každé kapitoly,  

• Detailní pracovní postup popsat do očíslovaného seznamu i s použitými přípravky (nutné 

uvést přesné názvy přípravků – ne jen značku). 
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Dne 22. 09. 2020 si žákyně vylosují téma závěrečné práce z odborného výcviku. Při praktické 

maturitní zkoušce žákyně provede líčení, které bude odpovídat závěrečné práci na své modelce, 

tzn., že k maturitní zkoušce si žákyně zajistí 2 modelky (1 modelka na kosmetické ošetření vč. 

poradenské služby a 1 modelka na realizaci závěrečné práce). Obě dvě modelky budou 

přítomny při zahájení maturitní zkoušky.  

Vedoucí i oponent hodnotí závěrečnou práci bodově, dle hodnotící škály. Tento počet bodů se 

zprůměruje.  
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Struktura závěrečné práce z odborného výcviku 

Struktura práce 

1. strana  Úvodní list s iniciálami a fotografií upravené modelky  

2. strana  Prohlášení s datem a vlastnoručním podpisem  

3. strana  Hodnocení (vloženo vedoucím odborné práce) 

4. strana  Vygenerovaný obsah  

5. strana  Vlastní kapitoly, číslování stránek a následně přílohy 

Kapitoly 

1. Úvod 

• Proč jsem si vybrala dané téma 

• Možno obrázek daného prostředí 

• Možný i popis daného prostředí a jeho asociace (země – hlína, oheň – rudá) 

2. Výběr modelky 

• Vhodná modelka k tématu, proč jsem si jí vybrala 

• Popis modelky (pleť, oči, rty, postava, vlasy) i drobnosti (pihy, znaménka …) 

• Fotografie modelky bez jakéhokoliv líčení 

3. Příprava pleti modelky před líčením 

• Detailní pracovní postup ošetření a přípravy pleti  

• Fotografie modelky po přípravě (není nutná) 

• Strukturovaná tabulka se seznamem všech použitých přípravků 

4. Postup líčení 

• Kapitola rozdělena do podkapitol: Make-up, Oči, Rty, Kompletní líčení 

• Detailní pracovní postup líčení jednotlivých částí 

• Fotografie modelky po každém nalíčení jednotlivé části 

• Kompletní líčení – foto modelky a jejího celkového nalíčení (foto min. 

na 1/2 strany) 

• Strukturovaná tabulka se seznamem všech použitých přípravků 

5. Nehty 

• Typ nehtů, možné ošetření 

• Postup zdobení a barvy laku 

• Fotografie nehtů po úpravě 

• Strukturovaná tabulka se seznamem všech použitých přípravků 

  



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 
sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

  
           

10 
 

 

6. Kostým a účes 

• Popis kostýmu a proč jsem si ho vybrala 

• Účes a jeho popis 

• Fotografie celé modelky (min. 2/3 postavy)včetně nalepených tipů na modelce – 

velké foto min na 1/2 stránky 

7. Závěr 

• Zhodnocení práce, závěrečná slova, poděkování 

8. Použitá literatura a internet 

9. Povinné přílohy 

 

• Seznam příloh a jejich pojmenování 

 

1. Kreslený návrh líčení celého obličeje. 

2. Kreslený návrh jednotlivých částí líčení oči, rty, ornament. 

3. Kreslený návrh zdobení nehtů. 

4. Nalepené nehty (nutno vlepit všech deset tipů). 

5. Kopie získaných certifikátů. 

6. Další fotografie upravené a nalíčené modelky. 

 

 

 

  


