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Profesní portfolio pro žáky učebního oboru  

Kadeřník, 69-51-H/01 

 

Profesní portfolio je přehledným dokumentem o odborných schopnostech a dovednostech 

studenta a slouží jako nástroj sebeprezentace. Nepatří sice mezi standardní věci při žádání o 

pracovní místo, nicméně je to prostředek, jak se odlišit od ostatních zájemců o zaměstnání . Je 

to ukázka uplatnitelnosti na trhu práce a konkurenceschopnosti studenta. 

 

 do profesního portfolia patří fotografie s popisem, diplomy, dokumenty a různá 

ocenění, výstřižky z časopisů a veškeré úspěchy jedince 

 žák dokumentuje ve formě stručného popisu a fotografií daný kadeřnický úkon a 

dovednosti v průběhu tříletého studia 

  žáci pracují na tvorbě portfolia samostatně v průběhu celého školního roku 

 v portfoliu se může objevit i prodlužování vlasů, líčení, tvorba extravagantních účesů 

 minimální počet vytvořených fotografií jednotlivých úkonů je 3 za pololetí daného              

školního roku 

 dokumentování fotografiemi nemusí probíhat pouze na odborném či externím 

pracovišti, lze použít vhodně, esteticky vytvořené fotografie v jiném prostředí  

 veškeré fotografie se pořizují se souhlasem zákazníků či modelů 

 žáci konzultují tvorbu s učitelem praktického vyučování a učitelem odborných        

předmětů  

 portfolio bude předkládáno vždy na konci každého školního roku učiteli odborných 

předmětů  

 portfolio bude žákem předloženo při závěrečné zkoušce 

 

 

mailto:sekretariat@hssilherovice.cz
http://www.hssilherovice.cz/


 

Dolní 356                               tel.:  +420 595 054 106                                  
747 15 Šilheřovice               ID datové schránky: gm645sz                                            IZO:  110034635                 
                                                e-mail:  sekretariat@hssilherovice.cz;   
                                                web:  www.hssilherovice.cz 

 

Bankovní spojení: 66602821/0100 
IČ: 48396214, DIČ: CZ48396214 
zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, v oddíle C, vložce 10125 
 

Náležitosti profesního portfolia 
 
* forma odevzdání - pořadač A4 s vkládanými eurosložkami 
* úvodní stránka: 

- obsahuje logo a adresu školy 

- jméno a příjmení žáka 

- učební obor a kód oboru 

- datum založení portfolia   

* datum vytvoření daného úkonu  

* obrazové materiály budou použity v dostatečné kvalitě  

* stručná charakteristika vlasů (typ, hustota, pevnost, kvalita, poškození)  

* každý úkon bude opatřen fotografiemi před, postup práce a po dokončení 

* stručný technologický popis jednotlivých úkonů (typ střihu, použité techniky, volba    

   odstínu,                

   způsoby natáčení, volba koncentrace H2O2, způsoby nanášení, doba působení atd.)  

* fotografie konečného výsledku (z více úhlů)  
 
 

Vzor tvorby profesního portfolia v průběhu studia 
1. ročník  
Žáci vytvářejí fotografie s popisem těchto základních kadeřnických úkonů:  
Vodová ondulace - natáčení vlasů na natáčky, kroužkování, kladená vlna, foukaná – všechny 
techniky a jejich možné kombinace. 
Ondulace železem – všechny techniky. 
Chemická preparace – všechny metody natáčení.  
Holení vousů. 
Základní dámské, pánské a dětské střihy.  
 
2. ročník  
Dokumentace tvorby náročnějších pánských a dámských účesů včetně konečné úpravy.  
Barvení vlasů. 
Odbarvování vlasů. 
Melírování vlasů a jejich možné kombinace.  
 
3. ročník  
Žáci realizují náročné společenské účesy. 
Výroba vlasové ozdoby a její použití v náročné účesové tvorbě. 
Náročné dámské, pánské i dětské střihy, proměny.  
 
 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Pšenicová 
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