
Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

Profilová část maturitní zkoušky 

 

Obor vzdělání 69-41-L/52  Vlasový specialista     škol. rok 2020/2021 

 

Témata ústní zkoušky zkušebního předmětu VLASOVÁ KOSMETIKA 

1. Základní technologický postup manikúry. Vady a choroby rukou a nehtů, péče o ruce. 
2. Základní pracovní postup klasické pedikúry. Vady a choroby nohou, péče o nohy, 

ortopedické pomůcky. 
3. Správné držení těla, vady držení těla, péče o správné držení těla. Poruchy barevnosti vlasů. 
4. Anatomie a fyziologie kůže, péče o kůži těla. 
5. Anatomie a fyziologie kožních adnex. Choroby mazových a potních žláz, vrozené a získané 

poruchy vlasů. 
6. Zásady poskytování první pomoci v běžném životě a v kadeřnické praxi. 
7. Správná životospráva a její vliv na zdraví kadeřníka. Kosmetické suroviny z ropy. 
8. Kožní choroby – příčiny, rozdělení, přenos infekčních chorob, choroby vlasové pokožky. 
9. Antioxidační a konzervační látky v kosmetických přípravcích. pH a jeho význam. 
10. Silikonové oleje a biologicky aktivní látky v kosmetických přípravcích. 
11. Alkoholy a látky tukové povahy v kosmetických přípravcích. 
12. Vonné látky. Přípravky osobní hygieny s obsahem vonných látek. 
13. Posouzení pleti. Přípravky k povrchovému čištění pleti.  
14. Charakteristika jednotlivých typů pleti. Péče o pleť. Pleťové krémy a masky.  
15. Emulze a emulzní přípravky. Depilační a epilační prostředky. Přípravky na opalování a po 

opalování. 
16. Přípravky dekorativní kosmetiky. Základní technologický postup tvorby make-upu. 
17. Přípravky k péči o vlasy – mycí a regenerační přípravky. Tenzidy. 
18. Fixační přípravky na vlasy. Přípravky k vlasové preparaci. 
19. Přípravky k odbarvování a barvení vlasů. 
20. Vlasová alopecie, přípravky proti vypadávání vlasů, vlasová transplantace. Charakteristika 

tvorby lupů a přípravky proti lupovitosti. 
 
  
zpracovala  PK Kadeřník 
 
Vizovice 30. 9. 2020 
            
         Mgr. Eva Solnařová v.r. 
         ředitelka školy 
 



 
 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinná zkouška 

 

Obor vzdělání 69-41-L/52  Vlasový specialista     škol. rok 2020/2021 

 

 Témata ústní zkoušky zkušebního předmětu ÚČETNICTVÍ A DANĚ 

1. Právní úprava účetnictví 
2. Účetní dokumentace 
3. Majetek podniku, zdroje financování majetku, rozvaha 
4. Účet, účetní zápisy, druhy účtů 
5. Pořizování a oceňování dlouhodobého majetku 
6. Opotřebení a odpisování dlouhodobého majetku 
7. Vyřazení dlouhodobého majetku 
8. Účtování zásob materiálu a zboží 
9. Zvláštní případy při účtování zásob 
10. Zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky 
11. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
12. Mzdové účetnictví 
13. Daňová soustava ČR, daně nepřímé 
14. Daně přímé 
15. Náklady a výnosy 
16. Inventarizace 
17. Účetní uzávěrka a závěrka 
18. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
19. Hospodářský výsledek, jeho struktura a rozdělování 
20. Daňová evidence příjmů a výdajů 

 

 
  
zpracovala  PK ekonomických předmětů 
 
Vizovice 30. 9. 2020 
            
         Mgr. Eva Solnařová v.r. 
         ředitelka školy 
 



 
Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinná zkouška 

 

Obor vzdělání 69-41-L/52  Vlasový specialista     škol. rok 2020/2021 

 

 Témata ústní zkoušky zkušebního předmětu MATEMATIKA 

1. Mocniny a odmocniny 
2. Výrazy, početní výkony s výrazy 
3. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 
4. Rovinné obrazce 
5. Kružnice 
6. Funkce 
7. Aritmetická posloupnost 
8. Lineární rovnice 
9. Kvadratické rovnice 
10. Logaritmus 
11. Řešení obecného trojúhelníku 
12. Kombinatorika a pravděpodobnost 
13. Komplexní čísla 
14. Vektory 
15. Přímka 
16. Geometrická posloupnost 
17. Kuželosečky 
18. Vzájemná poloha kuželosečky a přímky 
19. Řešení soustavy rovnic 
20. Povrchy a objemy těles 
21. Nerovnice 
22. Goniometrické rovnice 
23. Logaritmické rovnice 
24. Exponenciální rovnice 
25. Binomická věta 
       

 

zpracovala PK přírodních věd 

Vizovice 30. 9. 2020 
            
         Mgr. Eva Solnařová v.r. 
         ředitelka školy 


