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Maturitní práce (MP) - společenský účes s ozdobou

Obsah titulní strany:

Téma  práce,  údaje  o  škole,  jméno  a  příjmení,  ročník,  školní  rok,  foto  účesu  modelky
doporučeného formátu 9 × 13 cm.

Úprava práce:

Text zpracujte na PC písmem Times New Roman č. 12, okraj 2,5 cm, řádkování 1,5.

Vypracujte  v rozsahu  15-20  stran  formátu  A4.  Jednotlivé  strany  očíslujte.  Maturitní  práci
předložte 6. 4. 2018 v pevných deskách (čelní strana musí být krytá průsvitnou folií tak, aby
byla viditelná úvodní fotografie s tématem a Vašimi iniciály).

Způsob zpracování:

Vyjadřujte se odborně. Pište spisovně a pravopisně správně. Písemné zpracování musí být
provedeno krok za krokem, pracovní postupy rozepisujte v dílčích úkonech pod sebe a úkony
zdůvodňujte. Jednotlivé kroky vypracování účesu zachyťte prostřednictvím fotografie nebo
nákresu dle vlastní volby a doplňte pracovním postupem. Návrh a způsob úpravy účesu může
vycházet ze současných trendů, ale i ze společenských účesů s využitím historických prvků.
Zvolenému stylu  musí  být  přizpůsoben oděv,  líčení  a  doplňky.  Výčes  může  být  zhotoven
jakoukoliv technikou vodové ondulace. Vlasy mohou být dlouhé, polodlouhé i kratší. Může
být proveden účes pro velkou společenskou událost nebo malý koktejlový společenský účes.

Ozdoba musí  být  u  dlouhých i  krátkých vlasů.  Příprava vlasů modelky např.  permanentní
barvou nebo fyzikálním barvivem, melírováním, chemickou preparací  musí  být provedena
předem. Tento úkon nebude možné provádět při zkoušce, ale bude popsán v samostatné
odborné práci. 

Při zhotovování účesu můžete používat veškeré dostupné profesionální pomůcky.

Doporučený  obsah  osnovy  MP:  charakteristika  účesu,  osobnost  modelky,  diagnóza  vlasů
a pokožky, tvar  obličeje,  barevná typologie,  přípravné práce,  použité pomůcky a materiál,
postup  chemických  úkonů,  postup  stříhání,  pracovní  postup  vodové  ondulace,  použití
přípravků vlasové kosmetiky, poradenská služba, volba líčení a doplňků dle typu modelky. 



Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s. r. o.

MATURITNÍ ZKOUŠKA
OBOR VLASOVÁ KOSMETIKA

MATURITNÍ PRÁCE

SPOLEČENSKÝ ÚČES S OZDOBOU

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

ROČNÍK:

ŠKOLNÍ ROK: 2017/2018


