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„Analýza vzdělání žákyň v oboru kosmetička se  zaměřením na oblast pedikúry“ 

Anotace 

Cílem této bakalářské práce je analýza vzdělání žákyň v oboru kosmetička se zaměřením 

na oblast pedikúry. 

Toto téma jsem si vybrala záměrně, a to z toho důvodu, že jsem absolvovala studijní obor 

kosmetička a pedikúře se stále aktivně věnuji. Rozhodla jsem se tuto analýzu provádět na 

střední škole ve středočeském kraji, kde jsem také studovala. Jak jsem již uvedla, tato 

práce se zabývá pedikúrou a jejím zastoupením v praktické výuce. Dále se zabývá tím, zda 

je přímá úměra ve znalostech s počtem absolvovaných roků na ve škole a v praxi. V práci 

rozebírám myšlenku, zda dochází k prohlubování znalostí a učiva žákyň s jejich postupem 

do dalších ročníků a osvojování si práce v  praxi. Dále mě zajímalo, zda tento obor naplnil 

očekávání absolventek tohoto studijního oboru a zda by se chtěly i po studiu této profesi 

aktivně věnovat. 

Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. První, teoretická část se zabývá rámcovým 

vzdělávacím programem daného oboru a blíže popisuje jeho obsah. Po úvodu, jenž 

zahrnuje histori péče o nohy, dále řeší rozdělení ošetření nohou dolních končetin, možné 

kontraindikace ošetření společně s nemocemi nohou a  jiné. V neposlední řadě je zde 

popsána anatomie dolní končetiny, kterou by měla každá pedikérka velice dobře ovládat. 

V druhé části se zabývám právě znalostmi žákyň. Tyto znalosti jsem ověřovala pomocí 

dotazníků, které byly rozdány všem žákyním od prvního do čtvrtého ročníku. Tento 

dotazník je rozložen do tří kapitol. První kapitola je obecně o osobě každé z absolventek, 

druhá o vědomostech a třetí o domněnkách a spokojenosti, či nespokojenosti se školou. 

Následně provádím analýzu, zda vědomosti a schopnosti, které žákyně mají, jsou alespoň 

dostatečné pro uplatnění na trhu práce. 

Klíčová slova – pedikúra, kosmetička, znalosti, učivo, praxe. 

 



„Pedicure and orientation of pupils in this problematics“ 

Annotation 

The aim of this bachelor essay is analysis of education of pupils in branch – beautician 

with focusing on pedicure. 

I chose this topic intentionally due to that I graduated field of study called beautician and 

I am still interested in pedicure. I decided to make tis analysis at secondary school in 

a  Cental bohemian region where I studied. Ad I said, this essay deals with pedicure and 

it´s representation in a practical training. 

This essay deals with whether is direct proportion in knowledge with count of geaduated 

years at school and in practical training. In this essay  I analyse idea whwther there is 

increasing of knowledge and pupil´s curriculum with their progress to next grades and 

learning of work in practical training. I was intersted in whether this branch fullfilled the 

would like to be interested in this proffesion active after their study. 

Essay is devided into two main parts. The first teoretical part dues with the general 

educational program of this branch and describes closer its  content. After introduction 

which deals with history of care about legs, this part solves care ´s deviding of legs, 

possible containdications of care together with  

Leg´s disases and so on. There is described  anatomy of lower limb and every pedicurist 

should know this very well. 

Key words – pedicure, beautician, knowledge curriculum, practice. 
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1 Úvod 

Vzdělávání v kosmetických oborech, zejména v oboru pedikúra, je zásadní pro vstup do 

praxe a provádění této činnosti s klienty. Bez řádných znalostí, bez propojení teoretických 

znalostí a dobře vedené praxe, bez zájmu o obor a další vzdělávání v nových trendech, je 

uplatnění absolventů problematické.  
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2 Výzkumná škola, její historie a současnost 

Škola, na níž byl prováděn výzkum pro výše uvedenou bakalářskou práci se jak bylo již 

výše uvedeno nachází ve Středních Čechách.  

Tato škola, která se v roce 1991 zrodila původně jako hornické učiliště, je nyní moderní 

školou, která poskytuje vzdělávání v 10 oborech řemesel a služeb v denní formě 

a v nástavbovém oboru podnikání v dálkové formě studia.1 

Škola má vlastní jídelnu, ve které mimo jiné vaří a obsluhují žáci studijního oboru Kuchař 

– číšník. Provozuje vlastní kiosek s občerstvením a žákům z vzdálenějších míst nabízí 

ubytování v domě mládeže, který je součástí areálu školy.2 

Škola pořádá a zúčastňuje se soutěží odborných dovedností i všeobecných znalostí, 

sportovních soutěží a kulturních akcí. V odpoledních hodinách nabízí škola širokou škálu 

kroužků a další aktivity. Spolupracuje i se zahraničními školami, kde nabízí stáže a praxe.3  

Jak jsem již uvedla v úvodu této bakalářské práce, na této střední škole jsem také 

studovala, a proto se domnívám, že mám vcelku objektivní náhled na situaci. V době mého 

studia se na odborném výcviku oboru kosmetička nacházely tři učitelky odborného 

výcviku. Všechny tyto učitelky měly bohaté zkušenosti jak v praxi, tak i po pedagogické 

stránce. V té době byl tento studijní obor velmi žádaný. V každém ročníku bylo ke studiu 

přijato kolem třiceti dívek, kdy většinou k maturitě se dostaly kolem 2/3 z nich. Tato škola 

byla velmi oblíbená a to nejen pro své výhodné umístění, ale také pro svůj zájem o žáky. 

Během posledních let se ovšem na škole spoustu věcí změnilo. Zásadní změnou byla 

změna vedení školy, kdy na místo ředitelky nastoupila nová osoba. Následně ze školy 

začalo odcházet spoustu kvalitních kantorů, kteří na této škole měli bohaté zkušenosti. 

Tento fakt se odrazil i na oboru kosmetička. Třídní učitelka většiny ročníků oboru 

kosmetička ze školy odešla a na její místo byla dosazena učitelka odborného výcviku. 

Z toho plyne, že místo hlavní učitelky odborného výcviku muselo být také nahrazeno 

někým jiným. Na toto místo byla dosazena osoba, která v minulosti s touto školou neměla 

nic společného. Následně odešly další dvě učitelky odborného výcviku. Na praxi tedy 

                                                           
1 Střední škola služeb a řemesel Stochov. Historie a současnost školy. Ssars.cz [online]. Stochov: SŠ služeb a 

řemesel Stochov, 2019 [online]. Dostupné z: https://www.ssars.cz/cz/skola/historie-a-soucasnost-skoly/ 
2 Střední škola služeb a řemesel Stochov. Historie a současnost školy. Ssars.cz [online]. Stochov: SŠ služeb a 

řemesel Stochov, 2019 [online]. Dostupné z: https://www.ssars.cz/cz/skola/historie-a-soucasnost-skoly/ 
3 Střední škola služeb a řemesel Stochov. Historie a současnost školy. Ssars.cz [online]. Stochov: SŠ služeb a 

řemesel Stochov, 2019 [online]. Dostupné z: https://www.ssars.cz/cz/skola/historie-a-soucasnost-skoly/ 
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zůstala jedna učitelka odborného výcviku a jedna hlavní učitelka  odborného výcviku, 

která je společná pro obory kosmetička a kadeřnice. Tento stav učitelek škola nějakou 

dobu ponechala, jelikož na studijní obor kosmetička se hlásí čím dál méně uchazeček. 

V posledním roce se opět počet žákyň zvýšil. Škola proto přijala další učitelku odborného 

výcviku, avšak pouze na výpomoc. Tato také zastupovala stávající učitelku odborného 

výcviku v době její dlouhodobé nepřítomnosti. 

Jak již bylo zmíněno obor kosmetička je studijní obor, zakončený maturitní zkouškou. 

V oboru je zahrnuta péče o ruce – manikúra, péče o nohy – pedikúra, péče o pleť – 

kosmetika a sportovní masáže. Odborná výuka v prvním ročníku probíhá pouze v pondělí. 

Ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku probíhá výuka od úterý do pátku jednou za čtrnáct 

dní. V prvním ročníku se dívky učí pedikúru a manikúru, ve druhém ročníku se poté učí 

kosmetiku. Ve třetím ročníku vše neustále opakují a dochází na odloučené pracoviště a do 

soukromých kosmetických salonů. Ve čtvrtém ročníku jsou už pouze umístěny 

v kosmetických salonech a na odborný výcvik docházejí na kontrolní práce. Masáže se 

vyučují průběžně první tři roky a neustále se opakují. 

Soukromé salony, v nichž provádí dívky svou praxi, zajišťuje škola, avšak pokud si žákyně 

zajistí salon sama, škola toto velice ráda uvítá a žákyni umožní provádět praxi v daném 

salonu. Každý salon se může zaměřovat na něco jiného. Některé salony mají ve své 

nabídce služeb všechny obory, což znamená pedikúru, manikúru, kosmetiku i masáže, 

a některé kombinují pouze některé ze služeb. Toto má samozřejmě obrovský vliv na to, 

jaké zkušenosti a praxi dívky získají.  
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3 Vzdělávání žáků střední školy se zaměřením na obor kosmetické 

služby 

Vzdělávání žáků na této úrovní je řízeno státem. Každá vzdělávání instituce musí 

dodržovat předpisy, které organizují obsah vzdělávání, jeho směřování a výstupy. 

3.1 Středoškolské vzdělávání v legislativě České republiky 

Cíle středního odborného vzdělávání Koncepce středního vzdělávání, tedy i odborného, 

vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu 

vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Jako 

teoretické východisko pro koncipování struktury cílů středního vzdělávání byl použit 

známý a respektovaný koncept čtyř cílů vzdělávání pro 21. století2 . V souladu s tím je 

záměrem (obecným cílem) středního odborného vzdělávání připravit žáka na úspěšný, 

smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se 

světa, tzn.:  

a) Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti 

potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky 

o světě a dále je rozšiřovat.  

b) Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky 

obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, 

být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován.  

c) Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu 

s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní 

zodpovědností. 

d) Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být 

schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. 

e) Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního 

odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní 

vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, 

následující klíčové a odborné kompetence.  
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3.2 Klíčové kompetence 

a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni 

efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat 

potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. 

b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli 

schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, 

c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli 

schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních 

i pracovních situacích. 

d) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli 

připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního 

rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat 

s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby 

absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické 

společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali 

hodnoty národní, evropské i světové kultury, 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání 

směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých 

osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro 

budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního 

učení,  

g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni 

funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích,  

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali 

s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale 

i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně 

pracovali s informacemi. 



14 

3.3 Rámcový vzdělávací program pro obor Kosmetické služby 

Také obor Kosmetické služby, tedy i podobor Pedikúra, je vymezen v rámcovém 

vzdělávacím programu pomocí odborných kompetencí, které vymezují oblasti vzdělávání 

studentů.   

V současné době je vzdělávání kosmetiček zajišťováno na středních školách a učilištích ve 

čtyřletém maturitním oboru denního studia, (obor Kosmetické služby (69-41-L/01), vydán 

MŠMT dne 28. 6. 2007) a je zakončeno maturitní zkouškou.4  

3.4 Odborné kompetence 

a) Vykonávat odborné činnosti při poskytování kosmetických služeb, tzn. aby 

absolventi: 

 zvolili vhodný způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním 

stavem pleti, požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, 

technologickými postupy a estetickými zásadami, základními znalostmi 

z dermatologie, módními trendy a novými vědeckými poznatky; − kvalifikovaně 

prováděli ošetření pleti, samostatné kosmetické úkony, manikúru a pedikúru; 

 prováděli denní, večerní a slavnostní líčení s ohledem na osobnost zákazníka 

a v souladu s módními trendy;  

 obsluhovali dokonale přístrojové vybavení provozovny a prováděli běžnou údržbu 

používaných zařízení a pomůcek;  

 poskytovali poradenskou službu, propagovali nové postupy a přípravky pro 11 

kosmetické ošetření, zdravý životní styl a správnou výživu;  

 dodržovali pracovní kázeň, samostatně organizovali svou práci;  

 zvyšovali si soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury 

a časopisů, návštěvami předváděcích akcí a soutěží v kosmetice a manikúře.  

b) Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy, tzn. aby 

absolventi:  

 vhodně volili přípravky podle jejich vlastností a možností použití s ohledem na 

aktuální stav pleti;  

                                                           
4 MŠMT ČR. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby [online]. Praha: 

MŠMT, 2007 [online]. Dostupné z: http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206941L01%20Kosmeticke%20 

sluzby.pdf 
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 bezpečně manipulovali s přípravky a volili vhodné podmínky a způsoby jejich 

uskladnění; − dodržovali správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné 

likvidace po skončení jejich životnosti;  

 sledovali průběžně nové technologie, nabídku nových přípravků a možnosti jejich 

použití a vhodným způsobem doporučovali nové přípravky zákazníkům;  

 motivovali zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeby 

každodenní domácí péče o pleť, ruce a nohy.  

c) Uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování 

kosmetických služeb, tzn. aby absolventi: 

 rozpoznali závažné onemocnění kůže, nehtů na rukou a nohou a chorobné stavy 

horních a dolních končetin a včas doporučili návštěvu lékaře;  

 posoudili vhodnost poskytnutí kosmetické péče z hlediska vyskytujících se 

chorob kůže, nehtů a celkového interního onemocnění;  

 dodržovali zásady osobní a provozní hygieny;  

 důsledně dodržovali zdravotně-hygienické přepisy;  

 rozvíjeli vlastní výtvarné činnosti a zdokonalovali se v provádění návrhové kresby 

denního, večerního a fantazijního líčení;  

 rozvíjeli estetické cítění a uplatňovali estetická hlediska při poskytování 

kosmetických služeb i v každodenním životě.  

d) Jednat se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery, tzn. aby absolventi: 

 vystupovali profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, 

spolupracovníkům a obchodním partnerům; 

 vhodně navazovali kontakt se zákazníky, uměli s nimi hovořit a naslouchat jim, 

vytvářeli přátelskou atmosféru; − 

 řešili nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i 

obchodními partnery;  

 uměli se vyrovnat se stresovými situacemi, regulovali své chování, aby 

nedocházelo ke konfliktům a napětí mezi lidmi, pečovali o své duševní zdraví;  

 pečovali soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu;  
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e) Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v kosmetických službách, tzn. aby 

absolventi:  

 využívali marketingových nástrojů k prezentaci firmy a nabídce kosmetických 

služeb, organizovali průzkum trhu a výsledky vyhodnocovali a aplikovali; 

 orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu; 

 sjednávali nákup přípravků používaných ke kosmetické péči;  

 zhotovovali ceníky úkonů a kalkulovali spotřebu a prodejní cenu nabízených 

přípravků; 

 prodávali kosmetické přípravky;  

 vyhotovovali obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou;  

 využívali počítačové programy vytvořené pro oblast kosmetických služeb.  

f) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:  

 chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i 

spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, 

zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání 

či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;  

 znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární prevence;  

 osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti 

včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami 

(monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení 

zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;  

 znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);  

 byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém 

onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.  

g) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:  

 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

podniku;  

 dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 

jakosti zavedeným na pracovišti; 
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 dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo 

služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).  

h) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby 

absolventi:  

 znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení; − zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním 

procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní 

prostředí, sociální dopady;  

 efektivně hospodařili s finančními prostředky;  

 nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky 

a s ohledem na životní prostředí.5  

  

                                                           
5 MŠMT ČR. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby [online]. Praha: 

MŠMT, 2007 [online]. Dostupné z: http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206941L01%20Kosmeticke%20 

sluzby.pdf 
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4 Uplatnění absolventa  

Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování 

profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích 

a salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit vhodné 

technologické postupy a bude je důsledně dodržovat. Přípravky bude vybírat a aplikovat 

v souladu s odbornou diagnostikou ošetřovaných částí lidského těla a s přihlédnutím 

k individuálním požadavkům zákazníka. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska 

ošetřování pleti obličeje, krku, dekoltu, poprsí i ostatních částí těla.  

4.1 Školní vzdělávací program pro obor Kosmetické služby 

Rámcový vzdělávací program je potom vždy rozpracován do Školního vzdělávacího 

programu, který požadavky vzdělání konkretizuje a rozpracuje v kontextu možností 

a specifik každého vzdělávacího zařízení.  

Bohužel na stránkách školy, jež jsem prováděla průzkum, ačkoliv by měl být volně 

přístupný školní vzdělávací program není k dispozici. Když jsem osobně jednala s vedením 

této školy, bylo mi opakovaně řečeno, že se v tuto chvíli pracuje na předělání programu 

a z tohoto důvodu není volně k nahlédnutí a to přes fakt, že program by měl být veřejnosti 

přístupný. 

Jediné co se mi povedlo získat jsou osnovy pro odborný výcvik oboru kosmetička viz 

příloha č. 2 

Rámcový vzdělávací program a osnovy pro odborný výcvik tedy budou výchozími 

materiály pro můj výzkum výsledků vzdělávání studentů oboru, jejich zájmu o obor 

a individuálního dalšího vzdělávání.   

Jak lze vyčíst z osnov, které byly poskytnuty školou, výuka pedikúry probíhá na odborném 

výcviku v prvním ročníku. V dalších ročnících dochází k opkovaní, upevňování 

a prohlubování doposud získaných znalostí a dovedností. Ve vyšších ročnících mohou 

dívky nové poznatky z oblasti pedikúry získat zejména na odloučených pracovištích 

a kosmetických salonech, ve kterých jsou umístěné na praxi. 
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V následující části práce se budu věnovat oboru pedikúry, jeho historii a především 

přehledu důležitých znalostí a dovedností v oblasti pedikúry, kterou si studenti během 

studia mají osvojit. Jedná se o zásadní poznatky, bez kterých je velmi obtížné vykonávat 

praxi na dobré úrovni. 
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5 Pojem pedikúra 

Pojem pedikúra označuje péči o nohy, ošetření kůže a nehtů nohou včetně poradenství 

v této problematice. Proto je důležité, aby se pedikér neustále vzdělával ve svém oboru 

a mohl tak vhodně pomoci zákazníkovi. Samozřejmostí je absolutní znalost základů. 

Takový profesionál umí správně vyhodnotit stav končetin a poskytnout zákazníkovi 

odpovídající ošetření. Je nezbytné, aby pedikér do své práce zahrnul poradenskou činnost 

a dokázal odpovědět na otázky svých klientů.  

Pedikúra byla a stále někdy je poněkud podceňována. Chodidla jsou jen malou částí 

lidského těla a většinu času bývají uzavřena v obuvi, takže spousta problémů je očím 

skryta. Většina lidí si neuvědomuje, že nohy nás nosí celý den a díky nim se můžeme 

pohybovat. Podle statistiky za svůj život člověk oběhne přibližně 2–4krát zeměkouli. Proto 

bychom neměli zapomínat na správnou péči o chodidla a nohy, včetně důležitého 

odpočinku. 

5.1 Dějiny očisty a péče o tělo a pedikúry 

Původ slova pedikúra tkví ve spojení latinských slov PED – noha a CURARE – péče, 

starat se. Dějiny péče o tělo sahají až do nejstarších údobí lidských dějin. Je samozřejmé, 

že se během doby měnily i její metody, formy a náplň, a to v závislosti na rozvoji vědy 

a techniky a také změnách společenského života. V některých dobách péče o tělo 

vzkvétala, v jiných byla naopak zatlačována do pozadí. Hygienická očista těla a péče o něj 

nebyla rozšířena mezi všechen lid, ale byla výsadou jen určitých vrstev. 

5.1.1 Starověké východní národy 

Lidé starověkých východních národů používali různé obklady z rostlin, oleje a vonné masti 

z rostlinných a živočišných produktů. Ve starověkých otrokářských státech byla vysoká 

osobní kultura dostupná jen vládnoucím třídám. Většina zotročeného obyvatelstva živořila 

v nelidských podmínkách. Péči o tělo využívali hojně nejen ženy, ale i muži, kteří se stejně 

jako něžné pohlaví líčili, barvili si vlasy a podobně. 

5.1.2 Starý Egypt 

Péče o tělo ve starém Egyptě dosahovala vysoké úrovně. Dokladem toho jsou rozmanité 

archeologické nálezy a písemné záznamy objevené v egyptských hrobech a pyramidách. 
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Nejstarší lékařský spis – Papyrus Ebers – obsahuje mimo jiné předpisy kosmetických 

přípravků, které si vyráběli egyptští kněží z olivového oleje, včelího vosku, mošusu 

a jiných, dnes běžně používaných materiálů. Na jednom obraze z roku 2400 př. n. l., který 

byl nalezen v egyptské hrobce, je vyobrazena péče o nohy.  

5.1.3 Starověký Řím a Řecko 

V tomto období měla hygiena lidského těla vysokou úroveň. Staré Řecko bylo proslulé 

kultem klasické krásy lidského těla a péče o tělo se stala významnou součástí osobní 

hygieny. Koupele, masáže a vonné oleje osvěžovaly znavená těla gymnastů a závodníků. 

Byly taktéž nabízeny hostům ze vzdálených obcí, než zasedli k pohoštění. Později se 

používání parfémů a vonných mastí tak přehánělo, že bylo dokonce v jednom údobí 

zákonně omezováno a veřejně potíráno. Voda přicházející do styku s tělem byla uznávána 

i jako léčebný prostředek. Oblíbeným místem očisty, odpočinku a zábavy se staly lázně. 

Veřejné lázně byly stavěny i v menších koloniálních osadách. 

5.1.4 Středověk 

Počátky středověku byly ve znamení nadvlády křesťanské mystiky. Náboženství popíralo 

význam života na zemi, a tak byla i péče o tělo zatlačována do pozadí. Úroveň odívání 

a obouvání byla velice nízká. Závadná obuv zhoršovala anatomický tvar nohy 

a poškozovala její funkci. Později, s rozvojem měst, se budovaly městské lázně, kde bylo 

návštěvníkům kromě péče lazebníků a ranhojičů postaráno i o dobrou zábavu. A právě 

v tomto období výše uvedení lazebníci a ranhojiči, kteří se zabývali hygienou celého těla, 

začali věnovat zvýšenou péči nohám. Již tenkrát používali léčebné koupele s různými 

přísadami bylin solí a odvarů. 

5.1.5 Konec 18. a začátek 19. století 

V tomto období proběhla v Evropě vlna buržoazních revolucí, která umožnila rozvoj 

nových způsobů výroby i přírodních věd. Původní mydlářské malovýrobny, které vznikaly 

již ve středověku, se rozrostly v chemické továrny a do výroby byly zaváděny nové 

kosmetické přípravky. Obzvláště v Německu, ve Francii, ale později i v ostatních zemí 

Evropy se začala rozvíjet skutečně léčebná péče o lidskou nohu. Ve větších městech se 

objevovaly živnosti zabývající se péčí o dolní končetiny. 
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Zakladatelem moderní pedikúry byl Dr. Scholle. Zavedl a rozšířil pedikérská pracoviště 

prakticky po celém světě. Pracovali zde dokonale vyškolení pedikéři, kteří ovládali péči 

o nohy jak po stránce teoretické, tak hlavně po stránce praktické. Svým klientům mnohdy 

doporučovali ortopedické pomůcky, které vyráběl sám Dr. Scholle. V péči o nohy 

zaznamenalo toto období obrovský pokrok. 

5.1.6 20. století 

U nás došlo k rozmachu pedikúry v době výstavby Baťových obchodních domů a prodejen 

obuvi, což datujeme zejména do první poloviny 30. let 20. století. Byla zde kopírována 

škola Schollovy pedikúry. V 70. a 80. letech 20. století se péče o nohy zhoršila, ubylo 

pracovišť pedikúry a osvěta byla jen velmi malá. K výraznému zlepšení došlo až po roce 

1990, kdy začaly být opět vhodné podmínky pro zakládání nových pracovišť pedikúry. 

Byla založena Asociace pedikérů České republiky, která na svých sjezdech seznamuje 

členy s novinkami v péči o nohy a pořádá rekvalifikační kurzy.  
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6 Historie obuvi 

6.1 Pravěk 

První obuv byla zhotovena k ochraně nohou před úrazem, zimou, horkem, vlhkem a všemi 

dalšími nepříznivými vnějšími vlivy. Naši předkové nosili primitivní obuv jen z těchto 

důvodů. Až později se obuv stala otázkou módy a určitých společenských práv. Primitivní 

obuv byla zhotovena obyčejně z kusu zvířecí kůže nebo z jiného přírodního materiálu, 

v místě kotníku byla převázána šňůrkou opět z přírodního materiálu. 

6.2 Starověk – antická řecko-římská kultura 

V otrokářské společnosti byla obuv výsadou otrokářů. Nohy otroků musely být bosé 

a nechráněné. Řecko-římská kultura vyzdvihovala harmonii mezi tělem a oděvem a také 

obuví. Obuv v této době měla stélku odpovídající anatomickému tvaru nohy a prakticky 

vždy měla volné prsty. Již tehdy se nosila vysoká obuv do poloviny lýtka. Byla to tedy 

obuv z dnešního hlediska zdravotně nezávadná, tedy obuv, která respektovala tvar nohy, 

a volnost prstů umožňovala jejich trvalý pohyb a tím dokonalé procvičování svaloviny 

nohou.  

6.3 Středověk – období gotiky 

V době středověku se obuv vyvíjela zcela jinak. Zbytky vlivu této epochy přetrvávají 

dodnes. Období gotiky ovlivnilo svým architektonickým směrem odívání i obouvání. 

Nosila se obuv velmi dlouhá a úzká. Její dlouhá špička se přivazovala řemínkem nebo 

řetízkem pod koleno. Mívala nesmyslné tvary, byla fantasticky zdobená, zakrývala celou 

nohu a potlačovala veškeré anatomické a fyziologické požadavky na obouvání. 

6.4 Novověk – Období renesance 

Móda opět začala respektovat tvar nohy. Protože byly oděvy i obuv nadměrně široké, 

dochází i zde opět k extrému. Obuv byla ve tvaru kachního zobáku, zvaná také volská 

tlama. Nebyla sice v rozporu s anatomickým tvarem nohy, ale porušovala odvíjení nohy od 

podložky. Vojáci a pracující lid se obouvali prostě. Používali obuv jednoduchou, obyčejně 

z jednoho kusu usně nebo z lýtkového pletiva. 
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V době novověku došlo v odívání i v obouvání k největším změnám. Způsobila to nejen 

měnící se móda, ale i nové materiály. V obouvání však přetrvávaly prvky, které byly 

ze zdravotního hlediska nevhodné. Začátkem minulého století se rozmohla tovární výroba 

obuvi a postupně se začaly objevovat obuvnické stroje. Na kopytech konstruovaných podle 

souměrné stélky se vyráběla obuv, která se mohla nosit jak na pravé, tak na levé noze. Tvar 

této obuvi rozhodně neodpovídal fyziologickým požadavkům nohy. 
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7 Osobnost pedikéra 

Pracovník pedikúry musí mít určité vlastnosti, které jsou pro vykonávání jeho povolání 

nezbytné. Především musí být taktní. Jako klienti k němu přicházejí lidé různého věku, 

v různém psychickém rozpoložení a s různými zdravotními potížemi.  

Pedikér se dostane do bližšího fyzického kontaktu s osobami druhého pohlaví. Nutno 

podotknout, že v České republice je značná převaha žen – pedikérek. Z hlediska muže je 

nutné se naprosto odosobnit a nedat na sobě znát ani nadšení nad fyzickými půvaby 

klientky, ale stejně tak opovržení nad mnohdy znetvořeními končetinami. V rámci 

povolání pedikéra, stejně jako u většiny jiných zaměstnání, není dovoleno intimnější 

sblížení s klientkou. Při práci na noze klientky je nepřípustné, aby pedikér prováděl jiné 

než základní úkony pedikúry a masáže maximálně ke kolenům. To samozřejmě platí 

i u pedikérek. Přijde-li zákazník na pedikúru s nohama nedostatečně čistýma, vyzve ho 

pedikér, aby si nohy umyl sám. Je-li zákazník postižen takovou nemocí nohou, která 

nespadá do kompetence pedikéra, šetrně klienta upozorní na důvody, proč není možné 

pedikúru provést, a odešle jej k lékaři.  

Další nezbytnou vlastností pedikéra je ohleduplnost. Někteří klienti mohou být velmi 

citliví na bolest, a dokonce mohou mít z pedikérského ošetření strach. Tak jako u lékaře je 

i zde nutný správný psychologický přístup. Před výkonem pedikér zákazníkovi vysvětlí, co 

může očekávat a jaký bude následující postup. Další nezbytnou vlastností pedikéra je 

osobní hygiena, která musí být na vysoké úrovni, jelikož v pedikérské praxi může hrozit 

zvýšené riziko infekce. Nejvíce jsou infekci vystaveny ruce, proto si pedikér před a po 

každém výkonu musí pečlivě umýt ruce mýdlem a vydezinfikovat si je. Stejně tak není 

vůbec tabu používání ochranných pomůcek, jako jsou rukavice či štít nebo brýle na 

ochranu zraku.  
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8 Zásady hygieny a bezpečnost práce v provozovnách pedikúry 

Hygiena je nauka, která se zabývá vlivy prostředí na zdraví člověka. Kladné vlivy je 

potřeba podporovat, záporné vylučovat nebo alespoň potlačovat.  

Hygienické zásady pro provoz pedikérské provozovny jsou stanoveny ministerstvem 

zdravotnictví. Dohled nad provozovnami provádí okresní hygienická služba. 

Vybavení kabiny pro mokrou pedikúru 

Jelikož je více způsobů, jak lze pedikúru provádět, lze odvodit, že i vybavení pracovní 

kabiny bude u jednotlivých typů ošetření odlišné. Jelikož v běžné praxi stále převládá 

mokrá pedikúra, budeme se zabývat především pracovní kabinou určenou k tomuto 

ošetření. 

 Křeslo pro klienta – musí být dostatečně pohodlné, aby zákazníkovi nebylo sezení 

a následné ošetření nepříjemné. 

 Vanička pro nožní koupele – opatřena vodovodní baterií. Po každém klientovi musí 

být řádně vydezinfikována. 

 Podnožka nebo podstavec pod nohu. 

 Otáčecí pracovní židle pro pedikéra. 

 Pedikérský stolek – hlavní vybavení tohoto stolu má být takové, aby pedikér od 

práce nemusel odbíhat a mohl se plně věnovat zákazníkovi. 

 Krytá odpadková nádoba, do níž je ukládán použitý materiál. 

 Osvětlovací lampa. 

Pokud má pedikér speciální pedikérské křeslo, nepotřebuje k němu podnožku na nohu. 

Nábytek umístěný v pracovní kabině musí být konstruován tak, aby vyhovoval 

nejen z hlediska technického, ale i z hlediska hygienického, to znamená, že musí být 

z omyvatelných materiálů a odolný dezinfekčním prostředkům. 

Použité prádlo musí být umisťováno do krytého koše a každý den odváženo na vyprání. 

V žádném případě nesmí být jeden ručník použit vícekrát – to znamená, že na každého 

zákazníka se používá čistý ručník. Nutné je rovněž vyvařování prádla. Čisté prádlo musí 

být uloženo v samostatné skříňce. 
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8.1 Dezinfekce a sterilizace 

Jelikož se bakterie, plísně a viry nachází všude v okolním světě člověka, je samozřejmé, že 

se mohou nacházet i v pedikérské pracovně. Důležité je, aby při návštěvě pedikúry klient 

nepřišel do přímého kontaktu s choroboplodnými organismy, které by mohly vyvolat další 

onemocnění.  

8.1.1 Dezinfekce 

Dezinfekce je záměrné ničení choroboplodných zárodků a virů. Je součástí boje proti 

nakažlivým nemocem. K dezinfekci používáme různé prostředky, které volíme tak, aby 

dezinfikovaný předmět nebyl poškozen, či dokonce znehodnocen.  

Dezinfekční prostředky dělíme na fyzikální a chemické. Výrazem dezinfekce obvykle 

vyjadřujeme činnost, kdy k ničení choroboplodných zárodků používáme chemické 

prostředky. Musíme si vždy být vědomi toho, že možnosti použití dezinfekčních 

prostředků s mohutným účinkem nás nikdy nesmí odvést od dodržování běžných 

hygienických zásad, jako je osobní čistota, čistota obleku i pracovního prostoru nebo 

nástrojů a zařízení. Jak je výše uvedeno, dezinfekci dělíme na: 

 Fyzikální: 

o používání tepla: 

̶ teplo suché (+120 °C); 

̶ teplo vlhké (+90 °C); 

o používání záření – průmyslový způsob – vata, obvazový materiál. 

 Chemickou: 

o sprej – postřik očištěných a suchých nástrojů a pomůcek; 

o lázeň – ponoření nástrojů do chemické lázně určité koncentrace; 

o mycí roztok – omytí očištěných a osušených nástrojů dezinfekčním roztokem. 

8.1.2 Sterilizace 

Sterilizace slouží k ničení mikrobů na nástrojích, přičemž se ničí zárodky choroboplodné 

i zdánlivě neškodné. Sterilizace se provádí: 

 Horkým vzduchem – při 180 °C stačí 20 minut. 

 Parními autoklávy – neničí ostří nástrojů; stačí 10 minut. 

 Plynem – plamenem, jehož teplota je 700 °C. 



28 

9 Kontraindikace pedikúry 

Pokud mluvíme o kontraindikaci, máme na mysli situace, kdy se pedikúra neprovádí vůbec 

nebo s určitým omezením. To znamená, že se jedná o stavy či choroby, které zabraňují 

provedení ošetření nebo u nich musíme dbát zvýšené opatrnosti. Abychom správně 

pochopili kontraindikaci, je zapotřebí znát lidské tělo a jeho anatomii. U každého klienta se 

individuálně provádí osobní anamnéza, díky níž získá pedikér potřebné informace. 

9.1 Částečná kontraindikace 

Jedná se o např. vysoký krevní tlak, křečové žíly, cukrovku a jiná onemocnění. V tomto 

případě můžeme provádět mokrou pedikúru, kdy použijeme vlažnější vodu a zkrátíme 

dobu namáčení, nebo zvolíme polosuchou nebo suchou metodu. U těchto chorob je nutné 

dbát zvýšené opatrnosti, jelikož může dojít ke komplikaci v souvislosti s konkrétním 

onemocněním. Klientovi je potřeba vysvětlit, proč se u něho provádí vybraný druh 

pedikúry.  

9.2 Absolutní – úplná kontraindikace 

Zde platí zákaz provádění jakýchkoliv pedikérských úkonů. Jedná se o přenosné choroby, 

jako je např. růže, mykózy, virové bradavice, akutní forma bércového vředu, tromby a jiné. 

Dochází zde k akutnímu ohrožení klienta, pedikéra či následných zákazníků. 

Pedikúra není vhodná u některých typů onemocnění a pedikér by měl vždy správně 

vyhodnotit situaci a podle toho volit dané ošetření a úkony. Některá ošetření jsou na 

zvážení pedikéra, který musí jako odborník ve svém oboru stanovit, zda je ošetření vůbec 

vhodné, popřípadě zvolit správnou metodu ošetření. 

V případě nejasností je vhodná konzultace s lékařem. Vždy volíme bezpečnější a šetrnější 

metodu ošetření. Záleží na zdravotním stavu klienta a jeho doprovodných chorobách, které 

mohou úsudek ovlivnit. V případě ošetření klienta s přenosnou chorobou hrozí nákaza 

nejen rukou pedikéra, ale i ostatních zákazníků. Jestliže si sám klient není jistý ošetřením, 

je vhodné pedikúru přesunout na pozdější termín. 

Vzhledem k možnostem nákazy je vhodné využívat ochranných prostředků, jako jsou 

rukavice, roušky a jednorázové pomůcky. Tato opatření je vhodné volit převážně 

v situacích, kdy se pracuje s rizikovými klienty jako např. v domovech seniorů či 



29 

nemocnicích. Použití rukavic a roušky je samozřejmostí při suché metodě pedikúry, kdy 

dochází k vyšší prašnosti během pracovní činnosti.  
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10 Druhy pedikúry 

Podologické ošetření můžeme provádět několika možnými způsoby. Lze je shrnout do 

dvou typů pedikúry, které se liší postupem i indikacemi. Jedná se o mokrou pedikúru 

a suchou přístrojovou pedikúru. 

Společným jmenovatelem obou typů pedikúr je zbavení chodidla odumřelých kožních 

buněk – odumřelé rohoviny, správné ošetření nehtů a úleva dolních končetin. Každá 

z možností má svá specifika, klady i zápory. 

Při suché přístrojové pedikúře se využívá fréz různých hrubostí a typů. Jedná se o velmi 

šetrné ošetření pokožky vhodné u velkých zdravotních komplikací. 

Pojem suchá pedikúra neznamená, že nohy nepřijdou vůbec do styku s vodou. Nohy 

klienta se musí samozřejmě očistit a omýt. Název suchá pedikúra znamená, že se nohy 

nenamáčí po dobu 10–15 minut. Pouze se důkladně omyjí dezinfekčním mýdlem 

a kartáčkem.  

10.1 Potup suché pedikúry 

1. Omytí nohou v lavůrku pomocí dezinfekčního mýdla a kartáčku. 

2. Osušení a dezinfekce celých chodidel. 

3. Pomocí přístroje na ošetření nohou suchou metodou a k tomu určených fréz 

postupné odstraňování ztvrdlé kůže. 

4. Očištění kůže okolo nehtů přístrojem se správnými nástavci. 

5. Zkrácení délky nehtů a jejich ošetření. 

6. Očištění nohy, odstranění zbytků kůže, nehtů a prachu z nohou. 

7. Nanesení krému. 

8. Nadstandardní služby – lakování, masáž, peeling a jiné. 

10.2 Mokrá pedikúra 

Mokrá pedikúra se provádí namáčením končetin v lázni a za použití koupelových přísad. 

Následně se za použití speciálního náčiní a nářadí odstraňuje z plosek nohou zrohovatělá 

kůže a provádí se její další ošetření. 
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Postup mokré pedikúry: 

1. Koupel nohou a jejich dezinfekce. 

2. Ošetření mozolů, zrohovatělé pokožky a puchýřů. 

3. Ošetření kuřích ok. 

4. Ošetření nehtů. 

5.  Nanesení krému. 

6. Nadstandardní služby, lakování, masáž, zábaly a jiné. 

10.3 Koupele nohou 

Podle účelu rozlišujeme koupele nohou na: 

 Očistné. 

 Odmáčecí. 

 Osvěžující. 

 Perličkové. 

 Dezinfekční.  

Očistná koupel 

Připravuje se pro každého klienta před ošetřením nohou. Pokud klient protestuje, že má 

nohy umyté již z domova, je zapotřebí mu vysvětlit, že pedikér musí dodržovat hygienické 

předpisy, s nimiž je spjato mytí nohou. Tato koupel se provádí kartáčkem a mýdlem, kdy 

se řádně omyjí a očistí nohy až ke koleni.  

Odmáčecí koupel 

Následuje po umytí dolních končetin. Přidávají se do ní různé koupelové soli pro změkčení 

a zjemnění rohové vrstvy pokožky nohu.  

Osvěžující koupel 

Připravuje se převážně v letních měsících především pro klienty s plochou nohou. Do 

koupele se přidávají speciální osvěžující přípravky k uvolnění napětí a únavy nohou. 

Perličková koupel 

Provádí se ve speciálních vaničkách, kdy vzduch vháněný do vody vytváří vzduchové 

perličky, čímž docílíme šetrné masáže obzvláště plosek nohou. 
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Dezinfekční koupel 

Připravuje se u potivých nohou, popřípadě při výskytu drobné povrchové plísně. Do vody 

s mýdlem se přidává několik vloček hypermanganu, který má dezinfekční účinek. Je však 

třeba dbát opatrnosti, jelikož může dojít k povrchovým popáleninám kůže. 

10.4 Ošetření mozolů, zrohovatělé pokožky a puchýřů 

Po koupeli následuje osušení chodidel a jejich dezinfekce dezinfekčním roztokem na kůži. 

Před samotným ošetřením je potřeba, aby byla celá plocha nohy, na níž se bude pracovat, 

důkladně dezinfikována. K tomu se používají dezinfekční postřiky vhodné na kůži. 

Odstranění zrohovatělé kůže se provádí skalpelem nebo krédem.  

Při práci je potřeba používat obě ruce. Levá ruka neustále napíná a odtahuje kůži, zatímco 

pravá ruka opatrně po tenkých vrstvičkách strouhá zrohovatělou pokožku. Kůže se napíná 

z toho důvodu, aby skalpel nebo žiletka nezajela do záhybu a nezranila tím klienta.  

Při práci pedikér neustále zrakem a hmatem kontroluje svou práci. Kůže na chodidle musí 

být stejnoměrně vláčná a zbarvená, což se dá lehce zjistit přejížděním prstů po 

ošetřovaných plochách. Pokud je někde stále pohmatem cítit tvrdost mozolu, musí se 

skalpelem opakovaně přes místo přejet a odstranit tím přebytečnou kůži. 

V žádném případě není přípustné, aby pedikér strouhal normální rohovou vrstvu, nýbrž 

odstraňuje pouze tu část, která vyčnívá nad její úroveň. Po sestrouhání nesmí být kůže 

růžová, jelikož by se klientovi špatně chodilo. Po ošetření mozolů a zrohovatělé pokožky 

je potřeba opět celou ošetřovanou plochu nohy vydezinfikovat. Následuje odstranění 

kuřích ok. 

10.5 Ošetření kuřích ok 

Ošetření kuřích ok patří k nejčastějším výkonům v pedikúře. Kuří oko je onemocnění, 

které vzniká velice nenápadně, aniž by si toho klient povšiml. Obuv tlačí na určitou oblast, 

kde nejprve dochází k tvorbě mozolu, z něhož se následně vytvoří kuří oko. Příčina vzniku 

kuřího oka je vždy tlak proti kosti. Vzniká výhradně nevhodným obouváním. Pokud se 

chce klient zbavit kuřího oka, musí v první řadě odstranit jeho příčinu, jíž je nevhodná 

obuv. Pokud nedojde k vyrušení toto faktoru, nelze ani předpokládat úplné zmizení kuřího 

oka. 
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Kuří oko může mít velikost sezamového semínka, ale i zrnka čočky. Může reagovat i na 

změny počasí. Chůze bývá bolestivá a obtížná. Klient většinou našlapuje na chodidlo 

velice opatrně, čímž může docházet k většímu zatěžování druhé nohy a následně tvorbě 

puchýřů. 

10.5.1 Dělení kuřích ok 

Kuří oko tvrdé  

Tento typ kuřího oka je žlutavé barvy uprostřed s nahnědlým středem – čepem. Nejprve se 

provede důkladná dezinfekce a následně se opatrně pomocí skalpelu ostrouhává 

zrohovatělý útvar, dokud nezůstane samotné tvrdé jádro – čep. Následně se pomocí malého 

skalpelu po okrajích uvolní kuří oko, tvrdý střed se vyjme pomocí štipek na kuří oka. 

Vzniklý dolík se opět vydezinfikuje a přelepí náplastí. 

Měkké kuří oko 

Je nahnědlé barvy a mívá mokvavý okraj. Je povrchní a snadno zranitelné. Nejčastěji se 

nachází mezi čtvrtým a pátým prstem, mohou být i dvě kuří oka naproti sobě. Jeho 

odstranění je stejné jako odstranění kuřího oka tvrdého. Opět se nesmí zapomenout na 

dezinfekci po zákroku. 

Cévnaté kuří oko 

Vytváří se z neošetřovaného kuřího oka tvrdého. Je žlutavé barvy, lesklé a nachází se na 

něm růžové jizvičky, mezi kterými je nažloutlá rohová vrstva. Po řádné dezinfekci se 

odstraňují pouze zrohovatělé částečky mezi jizvami. Jelikož odstranění takového kuřího 

oka je velice složité a může snadno dojít k jeho zranění a následnému krvácení, je z tohoto 

důvodu lepší odeslat klienta k lékaři. 

Nejčastěji se vyskytuje na kloubech kladívkových prstů a na venkovní straně první a páté 

kosti nártní. 

Zrnité kuří oko 

Tvoří se nejčastěji na plosce nohy. Jedná se o maličké tvrdé útvary – zrnka černé barvy. 

V některých místech se jich může nacházet i více pohromadě. Odstraňují se skalpelem jako 

zrohovatělá kůže. Po některých zrnkách se mohou tvořit růžové dolíčky, které se opět 

dezinfikují. Typ tohoto kuřího oka nebolí, ale ve většině případů se tvoří opakovaně.  
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Podnehtové kuří oko 

Je tvořeno tlakem obuvi na nehtovou ploténku, která poté tlačí na kost. Je velice bolestivé 

a jeho odstranění provádí lékař. 

10.6 Ošetření nehtů 

Jsou-li nehty dlouhé, stříhají se kleštěmi na nehty přiměřeně, podle tvaru prstů. Palec se 

stříhá na tři až čtyři střihy, a to z důvodu, aby se se nehet nerozštípl. Nikdy se nehty nesmí 

stříhat do kulata a vyřezávat boční okraj nehtu. Mohlo by docházet k zarůstání nehtu. 

O tomto je důležité poučit i klienta. 

Následně se obvod nehtu dočišťuje pilníkem, aby se odstranily případné nerovnosti. 

Žlábkovou škrabkou se odstraní vzniklé nečistoty a drť kolem nehtového valu a pod 

volným okrajem nehtů. Kůžička na nohou se nezatlačuje ani nestříhá.  

Pokud je okolí nehtů zanícené, pedikér odkáže klienta k lékaři, aniž by na nehtu něco 

upravoval. 

Ošetření zarostlého nehtu 

Nejčastější příčinou zarůstání zejména palcových nehtů bývá vyřezávání bočních okrajů 

nehtové ploténky, stříhání nehtů do kulata a dlouhodobé, celodenní nošení úzké obuvi 

s vysokým podpatkem. 

Po řádné dezinfekci okolí zarostlého nehtu a vyčištění nehtové rýhy přechází pedikér 

k samotnému ošetření zarostlého nehtu. Zarostlý nehet se ošetřuje pomocí proužku náplasti 

o šířce zhruba 4 mm. Okraj proužku náplasti zasune pedikér pod okraj ploténky. Následně 

přitlačí náplast do nehtové rýhy, aby přečnívala cca 1 mm pod okraj ploténky, a následně 

táhne proužek náplasti směrem od ploténky a přitlačí jej na kůži na prstě. Tímto dojde 

k rozšíření nehtové rýhy. V případě potřeby to lze učinit z obou stran nehtu. 

Samozřejmostí je, aby pedikér poučil klienta o správné domácí péči o zarostlý nehet. Ta 

zahrnuje používání speciálních změkčujících prostředků v okolí zarostlého nehtu a také 

nošení široké obuvi. Je třeba klientovi zdůraznit, aby si nehet v žádném případě nestříhal 

sám a ponechal to na pedikérovi, který provede správné ošetření nehtu. 
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Ošetření ztluštělého nehtu 

Ztluštělý nehet je poměrně častá vada nehtu, která může být způsobena nedostatečnou péčí. 

Pokud není ztluštělý nehet pravidelně zkracován, může se časem měnit na nehet drápovitý. 

Ztluštělý nehet může vzniknout také jako následek poranění nehtu, nehtového lůžka nebo 

kořene nehtu. V neposlední řadě je to také následek stárnutí organizmu – proto má velká 

část populace seniorů ztluštělý nehet. V častých případech se jedná zejména o nehty 

u palců nohou. Tloušťka nehtové ploténky při tomto postižení může být až 1 cm. 

Stříhání takového nehtu může být velmi obtížné, protože může snadno dojít k jeho 

prasknutí. Proto je zapotřebí jej před stříháním zeslabit pomocí pilníku. Stejně tak musí být 

před samotným ostříháním nehet perfektně změkčen pomocí změkčující lázně. Následně se 

přechází ke stříhání nehtu, které probíhá tak, že jedním palcem pedikér tlačí nehet 

k nehtovému lůžku a opatrně několika střihy odstraní kleštěmi volný okraj nehtu. Ošetření 

nesmí být bolestivé. 

Každý odborník si vytvoří svůj vlastní postup. 

Postupy pedikúry jsou pouze rámcové a v některých bodech se mohou mírně odlišovat. 

Záleží na individuálním přání klienta a také na úrovni profesionála – pedikéra. Cílem 

každé pedikúry je však odstranění přebytečné rohoviny, úprava nehtů a případně další 

doplňkové nadstandardní služby. 

Účinky masáže nohy a dolní končetiny 

Masáž se prováděla již dávno ve starověku a zmínky o ní nacházíme i v prvních písemných 

památkách z Číny, Egypta a Řecka.  

Slovo masáž je odvozeno od řeckého slova massó – hníst. 

Účinek masáže je mnohostranný. Masáž především urychluje mízní a krevní oběh. Tím 

zrychlí též odstraňování různých škodlivin z organismu (výpotků a podobně). Zlepšuje se 

též výživa příslušných tkání. Má také účinek chemický, jelikož se při ní ve tkáni uvolňují 

zvláštní látky, chemicky podobné histaminu, které způsobují rozšíření cév, a tím dochází 

k lepšímu prokrvení. 

Masáž také působí na kůži, jíž zvláční a zvýší její pružnost a odolnost proti změnám 

teploty, povětrnostním podmínkám a jiným vlivům. Masáží také dochází k prohřátí kůže 

a tím ke zrychlení krevního oběhu. Velmi dobře působí rovněž na svaly. Masáží se sice 
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neovlivní přímé zbytnění svalů, ale připraví se nejvhodnější podmínky pro jejich správnou 

činnost. Svaly se masáží dobře prokrví, čímž dojde k jejich zahřátí, dále dochází 

k odstranění škodlivých látek a upraví se svalové napětí.  

Na klouby má mírná masáž rovněž blahodárné účinky, především je-li prováděná nad 

kloubem.  
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11 Nástroje na pedikúru 

Jak bylo výše uvedeno, mokrá a suchá pedikúra jsou dvě rozdílné techniky, při kterých je 

zapotřebí různých přístrojů a nástrojů. 

11.1 Suchá metoda 

U této metody ošetření se používají podologické vysokoobrátkové přístroje – frézky 

s různými typy nástavců – fréz. Tyto přístroje bývají nenáročné na údržbu i servis. Jsou 

spolehlivé a vysoce účinné. 

Sací výkon a rychlost otáček za minutu jsou dány podle typu přístroje. Většinou se rychlost 

otáček pohybuje v rozmezí 5 000–42 000 ot./min. Jsou vybaveny bezpečnostní a tepelnou 

pojistkou, světlem na rukojeti a odsavačem nečistot a prachu. 

Typy fréz: 

 Diamantové. 

 Ocelové. 

 Karbidové. 

 Korundové. 

 Silikonové. 

Tvary fréz: 

 Kulové. 

 Špičaté. 

 Duté. 

 Oválné. 

 Kuželové. 

Hrubost fréz se pohybuje v rozmezí od jemných po silně hrubé. Těmito nástroji lze 

s úspěchem ošetřit jak zrohovatělou kůži, tak nehty. Kůže je poté příjemně měkká.  

Jak bylo uvedeno, každá fréza se liší hrubostí, tvarem a zářezy. Podle toho se určuje jejich 

použití. Duté frézy se používají většinou při odstraňování kuřích ok, avšak lze je aplikovat 

i při odstranění přebytečné rohoviny na chodidlech. Frézy se zářezy se využívají při 

odstranění rohoviny a opracování ztluštělých nehtů. Lešticí frézy se používají k závěrečné 

úpravě – doleštění nehtů. 
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Již výše bylo uvedeno, že suchá metoda je velice bezpečná, účinná a efektivní a přináší 

úlevu končetin. Z tohoto důvodu je stále vyhledávanější. Největším pozitivem je fakt, že se 

může uplatňovat i u zdravotních komplikací, u kterých by se dělala mokrá varianta velice 

těžko. 

11.2 Mokrá metoda 

Při mokré variantě provedení pedikúry se nepoužívají přístroje, ale pouze nástroje. 

Skalpely – nožíky 

V dnešní době se používají násady s jednorázovými čepelkami, což je velice výhodné. 

Jelikož se na každého zákazníka používá nová násada – čepelka, může si být klient jist, že 

jeho kůže přichází do kontaktu se sterilním náčiním. Dále zde odpadá nutnost broušení, 

je tedy jisté, že nová čepelka bude vždy ostrá. Na trhu je k dostání několik velikostí a tvarů 

čepelek. 

Creda – seřezávače 

Jedná se o škrabku se žiletkou. Ostrá žiletka ve tvaru čtverce se vkládá do speciální 

rukověti tak, aby vyčníval pouze její kousek. Tento nástroj by se dal přirovnat ke škrabce 

na brambory. Neopatrným zacházením lze klienta dosti zranit. Stejně jako u čepelek se do 

skalpelu žiletky používají jednorázově a klient si může být jistý jejich sterilitou. 

Žlábkové škrabky 

Slouží k vyčištění nehtového valu. 

Zahnuté škrabky 

Slouží k čištění volného okraje nehtu. 

Štipky na kuří oka 

Měly by být ve dvou velikostech. Lze je využít i k odstranění cárů pokožky a drobných 

záděr. 

Kleště na nehty 

Jedná se o velké celokovové kleště s pružinou, které je potřeba občas brousit. Pedikér by 

měl mít alespoň dvě velikosti. 
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Pilníky 

Používají se k závěrečné úpravě nehtu, především k zacelení otřepů volného okraje nehtu 

po jeho ostříhání. Existují různé typy a různé hrubosti pilníků. Pilník bývá označen dvěma 

čísly, která označují jeho hrubost z každé strany. Číslo označuje množství brusných 

kamínků na milimetru. 

Pinzety 

Pinzety bývají dvojí – špičaté a tupé. Oba typy jsou používány při odstraňování kuřích ok. 

Manikúrní nůžky 

Manikúrní nůžky slouží k zastřižení kůžičky. Používají se tam, kde nelze použít štipky.  

Pilník na paty 

Používá se k dočištění ošetřovaných míst plosky nohy. Odstraňuje otřepy pokožky 

a sjednocuje ji. 
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12 Ortopedické vady nohou 

Velkou část vrozených vad pohybového ústrojí tvoří vady dědičné, mohou vzniknout ale 

rovněž působením zevních vlivů. Na vzniku získaných deformit má největší podíl trvalé 

přetížení, svalová nevyváženost a kontraktura, ale také metabolické poruchy. Ortopedické 

vady tedy dělíme na vrozené a získané. 

12.1 Vrozené vady 

Kososvislá noha  

Noha je vtočená dovnitř, je ve svislém postavení a při zatížení se opírá o zevní hranu. Pata 

je odlehčená. Měkké tkáně, hlavně vazy, jsou zkrácené na vnitřní straně a v plosce. 

U nemocných s touto vadou nohy je její funkce velmi postižená. Chůze je nejistá 

s poruchou rovnováhy. S léčením této vady je zapotřebí začít ihned po narození. Léčba 

spočívá v korekčních cvicích, přikládání sádrových obvazů. Těžší formy, které nelze 

těmito způsoby vyléčit, lze operovat. 

Vrozená kolébkovitá noha 

Jedná se o poměrně vzácnou deformitu nohy. Podélná klenba nožní je v tomto případě 

klenutá opačným směrem a vytváří jakousi kolébku. Léčba je v tomto případě možná 

pouze cestou operace. 

Noha hákovitá 

Noha hákovitá bývá často vrozená deformita. Vzniká po dětské obrně ochrnutím svaloviny 

lýtka, ale také neošetřeným přetržením či přetnutím Achillovy šlachy. Noha je v hákovitém 

postavení a nelze ji převést přes pravý úhel. Jedná se o opak nohy svislé. Při tomto 

onemocnění se hřbet nohy přibližuje k přední straně bérce a s podložkou se dostává do 

kontaktu převážně patní částí plosky nohy.  

Léčba je u mírnějších forem prostřednictvím cvičení, masážemi, popřípadě sádrováním 

nohy do správné polohy. U vážnějších forem onemocnění se přistupuje k operaci, která je 

však zpravidla prováděna v pozdějším věku dítěte.  
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12.2 Získané vady nohou 

Podélně plochá noha 

Podélně plochá noha je nejrozšířenější ortopedickou vadou. Při tomto onemocnění dochází 

k poklesu vnitřních a vnějších nožních kleneb. K tomuto poklesu dochází při nedostatečně 

vyvinutých nebo ochablých svalech, které nedokážou nožní klenby udržet ve správném 

postavení. Získaná plochá noha může u člověka vzniknout kdykoliv, v raném dětství i ve 

stáří.  

Klenby nožní se začínají modelovat teprve od doby, kdy se dítě učí chodit. Nejhůře na 

dětskou nohu působí předčasné stání dítěte, kdy svaly dolních končetin, které jsou schopny 

udržet nožní klenby ve správném postavení, nejsou ještě dostatečně vyvinuty. Prevencí této 

vady je umožnit dítěti chodit hodně naboso po hrubých a nerovných podložkách, aby 

potřebné svaly dostatečně zesílily a správně se vyvinuly. 

Podle velikosti poklesu klenby nožní se rozlišují čtyři stupně podélně ploché nohy. 

 1. stupeň – vbočení patní kosti 

Vbočení je jediným viditelným znakem této vady. První stupeň ploché nohy způsobuje 

zvýšenou unavenost nohou. Léčba spočívá v nošení korekčních vložek v obuvi, masáži 

nohou, cvičení svalů nohy, střídavé koupele apod. 

 2. stupeň – pokles podélné klenby nožní jen při jejím zatížení 

Jakmile se noha odlehčí, vrací se pokleslá klenba nožní zpět do původního postavení. 

Nezáleží na tom, jak moc klenba nožní poklesla, ale na tom, zda je schopna se sama vrátit 

do původního postavení. Tento stupeň ploché nohy způsobuje stejně jako stupeň první 

zvýšenou únavu. Po delším zatížení dochází i k bolestivosti, která však po odpočinku 

ustává.  

Léčba je totožná jako u stupně prvního, tj. nošení ortopedických vložek, masáže nohou 

apod.  

 3. stupeň – trvalý pokles podélné klenby nožní 

Třetí stupeň se objevuje bez ohledu na zatížení nohy. Opět nezáleží na velikosti poklesu 

klenby, ale na tom, zda je natolik měkká, aby bylo možno ji pasivně vrátit do původní 

polohy. U tohoto stupně se zvyšuje únavnost nohou při chůzi i stání a prodlužuje se doba 
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bolestivosti, která však následně mizí po odpočinku. Navíc se objevuje zvýšená potivost 

kůže nohou a bérců, někdy se objevují i otoky.  

Léčba je pomocí gumových ortopedických vložek do bot, u kterých lze postupným 

zasouváním klínů zvyšovat vyklenutí klenby nožní, a dále masáže a podobné procedury 

jako u prvního stupně. 

 4. stupeň – plochá noha tuhá 

Tento stupeň se vzhledově neliší od stupně třetího. Rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm 

je ten, že nožní klenba u čtvrtého stupně je tuhá a na každý pokus o modelování nebo 

navrácení do původního stavu odpovídá velice silnou bolestivostí. Zde jsou již patrné 

deformativní změny na kostech, které kromě tuhosti nohy způsobují její trvalou 

bolestivost.  

Léčí se ortopedickými vložkami, které ordinuje ortoped, a procedurami, jež napomáhají 

prokrvení tkáně nohy. 

Příčně plochá noha 

Příčně plochá noha vzniká poklesem příčné klenby nožní neboli poklesem hlaviček 

nártních kostí. Jako samostatná vada se vyskytuje pouze zřídka. Nejčastěji doprovází 

podélně plochou nohu, nohu vyklenutou a nohu svislou. Častěji se objevuje u žen, které 

stále nosí vysoké podpatky. Při zvýšení patní části nohy je přetížena přední část nohy, která 

tomu není uzpůsobena, a proto dochází k poklesu hlaviček nártních kostí. V závislosti na 

stupni postižení příčné klenby přední rozeznáváme dva typy vady: 

 Měkkou, při níž je možno klenbu velmi lehce vymodelovat zpět do správného 

klenutí. 

 Tvrdou, kdy dochází k vrásnění kloubních pouzder hlavních kloubů prstů 

a vymodelování zpět do původního stavu je buď prakticky nemožné, nebo silně 

bolestivé. 

Postižení si většinou stěžují na bolesti na bříšku nohy, mají pocit, „jako by cítili každý 

kamínek“, později je bolest trvalá. Tito lidé chodí nepružně, těžce. Kůže na plosce pod 

hlavičkami nártních kostí se uprostřed mění, tvoří se mozoly, kůže rohovatí, vznikají 

otlaky a kuří oka. V krajních případech se může bolest stupňovat do té míry, že ztěžuje až 

zabraňuje chůzi.  
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Léčba spočívá především ve správném obouvání, ve volbě ortopedických bot s nízkým 

podpatkem. Toto může být zpočátku provázeno i značnějšími bolestmi v oblasti lýtka, 

které se však musí překonat. Vhodné je také nošení ortopedických srdíčkových vložek, 

které však musí být v botě správně umístěny.  

Podobně jako u podélně ploché nohy je velmi vhodné další léčení, koupele, masáže, 

cvičení a obklady. Pokud dojde k operativnímu odstranění, zmenšují se většinou hlavičky 

u druhé, třetí a čtvrté nártní kosti. 

Noha svislá 

Noha svislá nedovoluje došlápnutí na patu. Vzniká nejčastěji trvalým nošením vysokých 

podpatků, které má za následek zkrácení ohýbačů na lýtkové straně bérce. Téměř každá 

tato získaná vada je doprovázena vznikem příčně ploché nohy. Noha svislá se objevuje  

i u osob, které mají dlouhodobě zasádrovanou nohu v nepříznivém postavení, a dále 

u dlouhodobě ležících nemocných, kde přikrývka tlačí na špičku nohy.  

Léčba spočívá v masážích a protahování zkrácené svaloviny, avšak často bývá neúspěšná. 

Následně se může přistoupit k operativnímu odstranění, kdy dochází k prodloužení 

Achillovy šlachy. Zvýšená únavnost a bolestivost lýtek se odstraňuje procedurami 

zlepšujícími prokrvení, jako jsou masáže, střídavé používání studené a teplé vody 

a podobně. 

Noha vbočená 

Jiný název pro nohu vbočenou je noha valgózní. Lidově se říká noha do X. Při této 

deformitě je celá kostra nohy včetně patní kosti ve vbočeném postavení. Obyčejně bývá 

následkem ochrnutí předního svalu holenního. Velmi rychle se k této deformitě přidává 

podélně plochá noha.  

Léčba této vady probíhá pomocí korekční vložky, která upravuje rovnošlap, popřípadě 

zvýšením vnitřní strany podpatku. Ostatní obtíže způsobené touto vadou, jako je zvýšená 

únavnost a bolestivost nožní klenby, jsou odstraňovány procedurami zlepšujícími 

prokrvenost nohou. 

Noha vybočená 

Noha vybočená, jiným názvem noha varózní, lidově nazývaná noha do O, je opakem nohy 

vbočené. U tohoto onemocnění je patní kost a celá noha ve vybočeném postavení. 
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Nejčastěji vzniká po ochrnutí lýtkových svalů a po špatně zhojených zlomeninách 

v hlezenním kloubu.  

Léčba nohy vbočené je opět pomocí korekční vložky, která upravuje rovnošlap, avšak se 

vkládá opačně než u nohy vbočené. Navíc se u tohoto postižení velmi často objevují 

bolestivé mozoly na zevní straně nohy. 

Noha vyklenutá 

Při tomto onemocnění je podélná klenba nohy zvýrazněna. Nejlehčím stupněm je takzvaný 

vysoký nárt. Vzhledem k tomu, že zvýšení nártu znamená značné přetížení příčné klenby 

nohy, dochází velmi často následně k jejímu poklesu, a tedy ke vzniku příčně ploché nohy.  

Léčba je obdobná jako u výše zmiňované ploché nohy, tedy nošení ortopedických 

srdíčkových vložek společně s procedurami, které zlepšují prokrvení. 

12.3 Vady prstů 

Deformity prstů mohou být stejně jako deformity nohou buď vrozené, nebo mohou 

vzniknout působením zevních vlivů – tyto deformity označujeme jako získané vady. 

12.3.1 Vrozené vady prstů 

Srůst prstů 

Srůst prstů se projevuje vzájemným srůstem dvou až čtyř prstů. Nejčastěji dochází 

ke srůstu druhého a třetího prstu, palec nebývá postižen. Toto onemocnění se velice často 

projevuje posunutím kožní řasy k prvnímu mezičlánkovému kloubu.  

Léčba u tohoto onemocnění není nutná. Jedná se především o estetickou vadu, na 

funkčnost prstů toto onemocnění nemá zásadní vliv. Pokud však člověk s tímto 

onemocněním na léčbě trvá, přistupuje se k chirurgickému odstranění.  

Zmnožení prstů 

U onemocnění, které je nazýváno zmnožení prstů, se nachází na malíkové nebo palcové 

hraně nohy přespočetné prsty. Tyto „prsty“ mohou být různého tvaru. Může se jednat 

o kožní bradavku, kožní přívěsek, prst bez kostěného podkladu nebo o dokonaný prst. 

Léčba náznaků prstů se aplikuje ihned po narození, a to jejich chirurgickým odstraněním. 

Přespočetné prsty se odstraňují až po prvním roce života, a to z toho důvodu, aby pro 
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plastickou operaci byl dostatek kožního materiálu. Pokud nedojde k jejich odstranění, 

dochází k rozšíření nohy a musí být používána ortopedická obuv. 

Zmenšený počet prstů 

Zmenšený počet prstů je jedna z nejčastějších vrozených vad prstů a nohou. Obvykle se 

objevuje jen na jedné noze. Chybí vždy jen prst uprostřed nohy, nikdy prst krajní. 

S chybějícím prstem chybí i kost nártní, což je příčinou zúžení nohy. 

Léčba tohoto typu onemocnění probíhá nošením ortopedické obuvi. Opět se jedná spíše 

o estetickou záležitost, funkčně ztráta prstu nepůsobí potíže. 

Chybění všech prstů 

Chybění všech prstů je nejtěžší z vrozených vad prstů. Na pahýlu nohy jsou viditelné 

pouze náznaky zbytků prstů. 

 Léčba této vady je pomocí speciální ortopedické obuvi s plstěnou výplní špičky. Tato vada 

zhoršuje odraz nohy od podložky a plstěná výplň obuvi nahrazuje prsty. 

12.3.2 Získané vady prstů 

Vbočený palec 

Vbočený palec je nejčastější deformitou nohy vůbec. Při tomto onemocnění dochází 

k vychýlení základního kloubu palce směrem dovnitř. Toto je způsobeno vybočením první 

nártní kosti. Příčiny vzniku tohoto onemocnění mohou být různé. Nejčastěji se jedná 

o dědičnost, nošení nevhodné obuvi – zejména špičaté a krátké, vrozenou vadu, 

revmatizmus či ochabnutí vazivového nebo svalového systému. V mnoha případech 

dochází k vzájemnému spolupůsobení více příčin.  

Následkem tohoto onemocnění může být také takzvaný kostěný výrůstek. Ten vzniká 

postupně zvyšujícím se tlakem obuvi na vnitřní stranu první kosti nártní. Vytvářený tlak 

dráždí okostici hlavičky kosti nártní, okostice se tomuto tlaku brání tvorbou nových 

kostěných buněk, ze kterých následně vzniká kostěný výrůstek. Tím dochází k rozšíření 

prstové části nohy a zpětně se tak zvyšuje tlak na místo tvořícího se kostěného výrůstku. 

Vbočováním palce se postupně protahuje šlacha krátkého odtahovače prstu, sklouzává pod 

kostěný výrůstek a ztrácí svou původní funkci, a to držet palec ve správném postavení.  

Léčba se většinou doporučuje individuálně. Vždy záleží na píli a péči o chodidla 

postiženého. Nejčastěji jsou používány korektory prstů, jejichž používáním především 
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v počátečním stadiu onemocnění lze deformitu výrazně ovlivnit. U lehčích stupňů se 

doporučují masáže krátkého odtahovače palce. V případě silné bolestivost se přistupuje 

k operativnímu zákroku. Ten se provádí většinou v těžkých případech a úspěšnost operace 

bývá kolem 50 %.  

Vybočený malík 

Vybočený malík je obdobnou vadou jako vbočený palec. Vyskytuje se u příčně ploché 

nohy a u osob, které často nosí krátkou a špičatou obuv. U postižené nohy se malík 

uchyluje k ostatním prstům, někdy se zvedá nad prst, nikdy ne pod prst. Podobně jako 

u vbočeného palce se zde může tvořit kostěný výrůstek. Často se na tomto místě také tvoří 

kuří oko, které bývá velmi bolestivé.  

Léčba probíhá jako u většiny ortopedických vad pomocí speciálních ortopedických 

pomůcek, v tomto případě nošením srdíčkových vložek. Dále přináší úlevu nošení 

nadměrně široké obuvi. Dokonalé vyléčení je však možné pouze operativním zákrokem. 

Vybočený palec 

Vybočený palec je poměrně vzácná deformita, při níž dochází k odchylování palce od 

ostatních prstů. Většinou vzniká po kožních poraněních v místě hlavního kloubu palce 

svrašťováním jizevnaté kůže. 

Jediná možná léčba je operativní. Bez operativního zákroku musí postižená osoba používat 

speciálně upravenou ortopedickou obuv.  

Ztuhlý palec 

U ztuhlého palce dochází k omezení pohyblivosti v kloubu tvořeném hlavičkou první kosti 

nártní a základním článkem palce. Toto onemocnění často doprovází vbočený palec. 

Možná příčina může být i traumatické poškození výše uvedeného kloubu s následnou 

neshodností kloubních plošek. 

Na takovém kloubu se velmi brzy objevují deformativní změny, zejména nerovné plošky, 

které omezují pohyblivost kloubu, jenž se následně stává více bolestivým. Nejvíce 

bolestivé bývá zpravidla zvednutí palce směrem nahoru, což vede k bolestivosti chůze.  

Bolest lze odstranit nebo přinejmenším zmírnit klidovým režimem a studenými obklady. 

Většinou však tato úleva bývá pouze přechodná. K umožnění chůze se v akutním stadiu 

používá takzvaný přední podpatek. Jedná se o zvýšení podešve obuvi v místě kloubů palce 
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a ostatních prstů. Tento zvýšený podpatek přejímá funkci kloubů prstů, včetně kloubu 

palcového, čímž dochází k menší bolestivosti během chůze. Nejlepší léčbou této deformity 

jako u většiny ostatních deformit prstů bývá operativní zákrok. 

Kladívkové a drápovité prsty 

Kladívkové a drápovité prsty jsou získanou vadou prstů, která vzniká především u žen, a to 

v důsledku nošení úzké krátké obuvi na vysokém podpatku. Prsty se dostávají do 

specifického tvaru vlivem zkracování jejich šlach. Toto může být doprovázeno bolestivostí 

a nepříjemnými pocity. U kladívkových a drápovitých prstů se objevují tyto změny:  

Kladívkové prsty – mají první článek zvednutý směrem nahoru, druhý článek směrem dolů 

a poslední článek je vodorovný. 

Drápovité prsty – mají první dva články vodorovné, poslední článek je směrem dolů.  

Zpočátku jsou kladívkové a drápovité prsty měkké, takže po vyzutí boty si postižená osoba 

často neuvědomí, že prsty v obuvi jsou takovýmto způsobem deformovány. Tyto prsty 

bývají po vyzutí často zarudlé a nad jejich mezičlánkovými klouby se tvoří otlaky. 

Postupem času dochází ke zkrácení šlach ohybačů prstů, ke ztuhnutí deformit a následně 

bývají prsty deformovány i po vyzutí obuvi. Postupně se k těmto změnám přidávají i další 

potíže. U kladívkových prstů vznikají tlakem na zvýšené mezičlánkové klouby otlaky 

a kuří oka. U drápovitých prstů se objevují podnehtová kuří oka, která jsou způsobena 

zvýšeným tlakem na bříško skrčeného prstu.  

Léčba je nejúčinnější, pokud je nemoc zachycena již v počátečním stavu. V první řadě je 

důležité nošení správné obuvi, tedy dostatečně dlouhé. Následně, dokud jsou prsty ještě 

měkké, se provádí jednoduchá cvičení zaměřená na protahování šlach ohýbačů prstů, což 

zabraňuje jejich zkracování a výrazně ulevuje od bolesti a napětí. Dále se provádí bandáže, 

které se proplétají střídavě mezi prsty. Tyto bandáže jsou vhodné hlavně na noc. 

Ve vážných případech se provádí operace, při nichž se zruší mezičlánkový kloub 

a zůstávají pouze pahýly článků, které následně srostou, a vytvoří se tak prst pouze se 

dvěma články.  
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13 Aseptické nekrózy kostí na noze 

Aseptickými nekrózami kostí rozumíme kostní odúmrť, která není způsobena infekcí. Jsou 

to onemocnění, jejichž příčina není zatím úplně známa. Tato onemocnění vznikají 

nejčastěji v pubertě, ale mohou se objevit i dříve, nejdříve však mezi třetím a šestým 

rokem života. Tato onemocnění mají název podle autora, který je poprvé popsal. Změny na 

kostech se objevují většinou tam, kde je kost vyživována konečnou tepénkou. Jde tedy 

pravděpodobně o přerušení tohoto tepenného zásobení. 

Köhlerova choroba I. 

Jedná se o onemocnění člunkové kosti nohy. Nejčastěji se vyskytuje u chlapců, a to kolem 

pátého roku. Prvním příznakem bývá náhlé kulhání a šetření postižené nohy. Později se 

přidává bolestivost provázená zarudnutím či zduřením nártu nohy v místě člunkové kosti. 

Přesnou diagnózu lze určit podle rentgenového snímku, kde se v začátku ukazuje 

zmenšená, zhutnělá člunková kost, která se postupně zmenšuje a v pozdějších stádiích 

může vymizet úplně. Průběh onemocnění je velice zdlouhavý a může trvat až tři roky. 

K úpravě stavu dochází spontánně. Při léčbě se odborníci zaměřují především na to, aby 

nedocházelo k poruše podélné nožní klenby a následně nevznikala plochá noha. Většinou 

se u této nemoci používají ortopedické vložky, u těžších případů se užívá sádrového 

obvazu. V dospělosti se při správné léčbě nesetkáváme s následky tohoto onemocnění. 

Köhlerova choroba II. 

Jedná se o onemocnění hlavičky druhé nebo třetí kosti nártní. Nejčastěji vzniká u mládeže 

mezi desátým až osmnáctým rokem věku, především však u děvčat. Stejně jako 

u Köhlerovy choroby I. je prvním příznakem kulhání. Dále se přidává zduření a bolestivost 

nad postiženou hlavičkou. Pohyblivost kloubu v místě postižení je značně omezena. Na 

rentgenovém snímku lze u tohoto onemocnění vidět hlavičku kosti nártní rozšířenou, 

zploštělou, někdy může být i rozdrobena. Opět dochází k samovolnému vyléčení, avšak 

u tohoto onemocnění zůstávají následky. Hlavička kosti nártní a oblast příčné klenby 

zůstává značně deformovaná. Léčba opět tkví v nošení ortopedických pomůcek, konkrétně 

srdíčkových vložek, jejichž nošením je zmírňována bolest. Pokud je nošení ortopedických 

pomůcek neúčinné, přistupuje se k operaci, při níž je prováděno zmenšení či úplné 

odstranění hlavičky klenby. 



49 

Toto onemocnění se může často zaměnit s příčně plochou nohou. Každé onemocnění má 

však odlišné typické příznaky. 

 U tuhé příčně ploché nohy se při pokusu o nadzvednutí příčné klenby zvyšuje bolestivost. 

Při pohmatu jsou hlavičky všech kostí nártních hladké a kulaté. 

 U Köhlerovy choroby II. se naopak při pokusu o nadzvednutí příčné klenby bolestivost 

snižuje. Postižená hlavička kosti nártní je hrbolatá a zvětšená. Tato deformace bývá často 

vidět pouhým okem. 

Kostěné výrůstky 

Kostěné výrůstky vznikají tlakem na okostici, kdy vytvářený tlak dráždí okostici dané 

kosti, okostice se tomuto tlaku brání tvorbou nových kostěných buněk, ze kterých následně 

vzniká kostěný výrůstek.   

Kostěný výrůstek podnehtový 

Tento výrůstek, též nazývaný jako podnehtový nádorek, se objevuje nejčastěji u palce nohy 

pod okrajovou částí nehtu. Vzniká nošením krátké, ve špičce nízké obuvi. Zvýšením tlaku 

na okraj nehtu je drážděna okostice na konci konečného článku prstu, kde pak směrem 

nahoru vzniká kostěný výrůstek. Při přetrvávání tlaku se výrůstek zvětšuje, proráží kůži, 

dostává se na její povrch a dochází k nadzvedávání nehtu.  

Je-li kostěný výrůstek malý, může se podobat podnehtovému kuřímu oku. Léčba je možná 

pouze operativním odstraněním. 

Kostěné výrůstky na hřbetu nohy 

Také na hřbetu nohy se objevují kostěné výrůstky. Jednak na místech tuhých nártních 

kloubů, jednak nad klouby mezi kostmi nártními a zánártními. Příčinou bývá tlak obuvi při 

zvýšeném nártu a dále tlak na hřbet nohy pevným šněrováním obuvi u lyžařů, bruslařů 

a podobně.  

Drážděním okostice na hřbetu nohy vznikají zobákovité výrůstky. Někdy se po 

přechodném vymizení tlaku na nárt nohy může zdát, že se kostěné výrůstky zmenšují. 

Ve skutečnosti se však pouze zmenšují tíhové váčky, které bývají nad těmito výrůstky. Ty 

se nemohou samovolně zmenšit, zůstávají stejně velké. Jedinou jejich možnou léčbou je 

operativní odstranění. 

  



50 

Dvojitá pata 

Jedná se o velmi nepříjemné onemocnění paty, při němž vzniká kostěný výrůstek na zadní 

zevní straně paty, v místě, kde do patní kosti vrůstá mohutná Achillova šlacha. Jedná se 

o onemocnění způsobené nošením nevhodné obuvi, jako jsou lodičky nebo baleríny. Obuv, 

která drží na noze pouze tlakem, dráždí okostici, a dochází tak k tvorbě kostěného hrbolu 

vlivem nadprodukce kostní tkáně. 

Nejdůležitějším léčebným ošetřením je nošení takové obuvi, která v opatkové části 

nedráždí nemocné místo, nejlépe nosit obuv s volnou patou. Dále se doporučuje vkládání 

podpatěnky do patní části obuvi, která patu nadzvedne tak, že vytvořená dvojitá pata je 

mimo okraj podpatku. U nadměrně velkých kostěných výrůstků se opět přikročí 

k operativnímu odstranění. 

Patní ostruha 

Častým místem, kde se tvoří kostěný výrůstek, je dolní hrbol patní kosti. Zde se tahem 

dlouhého podélného vazu plosky nohy při počínajícím poklesu nožní klenby vytváří patní 

ostruha. Na rozdíl od ostatních kostěných výrůstků nevzniká tlakem na okostici, nýbrž 

tahem. Patní ostruha není bolestivá. Bolestivost se dostavuje až tehdy, když dochází 

k zánětu tíhového váčku. K tomuto zánětu dochází nejčastěji z přetížení, které tkví 

v dlouhém pochodu či dlouhém stání v nevhodné obuvi nebo doskokem na patu z větší 

výšky. 

U léčby se opět v první řadě doporučuje nošení správných ortopedických pomůcek, 

v tomto případě nošení upravené podpatěnky. Takto upravená podpatěnka by měla mít 

v místě bolestivosti vyhloubenou jamku, která místo při došlápnutí odlehčuje. Za vhodné 

se považuje přikládání studených obkladů, koupele, masáže a fyzikální terapie.  
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14 Kožní onemocnění nohou 

Infekční nemoci kůže můžeme dělit na bakteriální, virové a plísňové. Bakteriální kožní 

nemoci jsou nejčastěji vyvolány stafylokoky a streptokoky. Jedná se o velice častá 

onemocnění. Souvisí bezprostředně s hygienou nohou a především s jejich mytím. Na 

povrchu kůže se neustále udržují choroboplodné zárodky, mezi nimi i bakterie způsobující 

hnisání, a to poměrně ve velkém množství. Na kůži je přibližně 50 tisíc bakterií na 1 cm2. 

Pomocí mýdla a kartáče se po desetiminutovém mytí dají téměř všechny bakterie 

z povrchu kůže odstranit, ovšem jen dočasně. Při běžné činnosti se velmi brzy bakterie na 

kůži objeví znovu. Ochrana zdravé kůže proti bakteriím je velmi dobrá, je-li však povrch 

kůže jakkoliv porušen, chemicky či mechanicky dochází ke změnám odolnosti. Infekce se 

zachycuje v různých vrstvách kůže a dochází tak k infekčním nemocem.  

Hnisavá kožní onemocnění 

Hnisavá onemocnění mohou být způsobena jedním bakteriálním kmenem, především 

stafylokoky, nebo smíšenou bakteriální flórou. Na dolních končetinách se infekční kožní 

nemoci vyskytují velmi často. Pro pedikéry platí, že nemocné s akutním hnisavým 

onemocněním ošetřovat nelze. Chronicky postižené může pedikér ošetřit, avšak musí dbát 

zvýšené opatrnosti, a především dokonale sterilizovat nástroje a přístroje, aby nedošlo 

k možné nákaze ostatních klientů. 

Růže 

Růže je obávaným kožním onemocněním, které je vyvoláno streptokoky. Začíná velmi 

často právě na noze nebo bérci. Na noze se objevují ostře ohraničené, sytě červené skvrny, 

které se velice rychle šíří všemi směry do okolí. Kůže je lesklá, teplá, bolestivá a napjatá. 

Mohou se objevovat i slévající se puchýřky. K těmto místním příznakům se dále přidružují 

i celkové příznaky, kterými je vysoká teplota, nevolnost a třesavka. Léčba je rychlá 

a účinná. Podávají se vysoké dávky často injekčních antibiotik. Často dochází 

k opakovanému onemocnění, časem může dojít až k chronickým změnám. Při těch noha 

a často i celá dolní končetina otéká, je zduřelá a mohou se vyskytovat i jiné komplikace. 

Pedikér nemocné s akutní růží neošetřuje. Při chronickém onemocnění pracuje velice 

obezřetně, opatrně a vše dokonale dezinfikuje a sterilizuje.  
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Furunkl 

Jinak také nazývaný zánět vlasového váčku. Jedná se o infekční onemocnění vyvolané 

stafylokoky. Zpočátku lze pozorovat drobné zarudnutí v oblasti vlasu či chlupu, následně 

se objevuje červený pupínek, který svědí a při dotyku mírně bolí. Tento zánět je zapotřebí 

včas vyhojit, a to dezinfekčními roztoky či zásypy. Pokud nedojde k včasnému vyléčení, 

infekce se rozšíří a vzniká furunkl, lidově zvaný nežit. Ložisko se zvětšuje, je zarudlé 

a bolestivé a uprostřed se objevuje hnisavá čepička. K odstranění furunklu je zapotřebí 

sterilního ostrého skalpelu, jímž se odstraní hnisavá čepička, hnis odteče a ložisko se 

vydezinfikuje nejlépe zásypem s antibiotiky.  

Pokud nedojde k odstranění, může dojít ke spojení několika furunklů a následně ke vzniku 

velkého hrbolu nazývaného karbunkl. Dostane-li se infekce do podkoží, vzniká flegmóna. 

V této fázi infekce zachvátí větší prostor a šíří se podle mízních cév. Tato infekce není 

ohraničena. Pokud však dojde k jejímu ohraničení, dochází k abscesu. V tomto případě již 

odstranění provádí lékař chirurgickým odstraněním a dezinfekcí postiženého místa.  

Pro pedikéra je preventivně důležitá dokonalá hygiena vlastní kůže, aby nebyla zdrojem 

nákazy, dokonalá dezinfekce kůže klienta a samozřejmostí je sterilizace nástrojů, 

popřípadě používaní jednorázových pomůcek.  

1.1 Virová kožní onemocnění 

Další skupinou jsou virová onemocnění. Jsou způsobována viry, i pod mikroskopem 

obtížně viditelnými mikroorganismy. Mezi nejčastější virová onemocnění, se kterými se 

pedikér může setkat, jsou bradavice. Ty se mohou vyskytovat po celém těle.  

Bradavice 

Bradavice se dělí na: 

 Virové – přenosné. 

 Nevirové – nepřenosné. 
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Virové bradavice jsou, jak již název napovídá, virového původu a jsou silně přenosné. 

K jejich přenosu dochází nejčastěji v bazénech, saunách a veřejných koupalištích. Dělí se 

na: 

 Obyčejné – vyskytují se na rukou a nohou. Jedná se o hrbolky s rozevlátým 

povrchem. V okolí nehtu bývají bolestivé. 

 Vyskytující se na ploskách nohou – jedná se o obyčejné bradavice, které byly 

vahou těla vtlačeny do kůže. 

 Bradavice mladistvých – tvoří malé hladké hrbolky, převážně se vyskytují na 

hřbetech rukou a v obličeji. 

Nevirové bradavice, zvané též jako senilní, vznikají stárnutím kůže a jsou nepřenosné. 

Nemůže z nich vzniknout rakovina. 

Léčba bradavic 

Bradavice se mohou léčit excizí – vyříznutím, laserem, kryoterapií, použitím speciálních 

přípravků, jako je např. Verunal, nebo přírodní cestou – potíráním rostlinou vlaštovičník 

nebo propolisovou tinkturou.  

Mykózy 

Plísňová kožní onemocnění vyvolávají plísně, což jsou paraziti rostlinného původu – 

mikroskopické houby. Plísní je veliké množství. Některé jsou neškodné, jiné mohou být 

dokonce tělu prospěšné a některé vyvolávají nemoci, velmi často kožní onemocnění. 

Plísňová kožní onemocnění jsou nejčastější kožní infekcí vůbec a postihují značné 

procento obyvatelstva. Vznik těchto onemocnění podporují lidé často sami, a to 

nevhodnou, nevětranou, gumovou nebo vlhkou obuví. K přenosu pak dochází nejčastěji 

v saunách, koupalištích, společných hygienických zařízeních. Léčbu plísňových 

onemocnění provádí vždy lékař. Pedikér může pouze doporučit preventivní opatření. 

Plíseň kůže, meziprstí a plosky nohy je nejčastější plísňové onemocnění, které postihuje až 

50 % populace. Nejčastějším vyvolavatelem je houba Trichophyton nebo kvasinka 

Candida.  

Nejčastější formou plísňového onemocnění je forma zapářková. Objevuje se 

v meziprstních prostorách na noze. Takto nemocná pokožka je lesklá s bělavým povrchem, 

ztenčená, bez typické kožní kresby, spodina je růžová až červená. Kůže se na těchto 



54 

místech olupuje, vznikají okrouhlé defekty, praskliny a odřeniny. Meziprstní prostory 

svědí až bolí.  

Při šupinkové formě se tvoří šupiny zejména na ploskách nohou, ale mohou se tvořit 

i v meziprstních prostorech. Na rozdíl od formy zapářkové jsou subjektivní příznaky 

minimální. Tato forma mykóz není bolestivá a postiženého ani nesvědí. O to je však tato 

forma nebezpečnější, jelikož postižený jí nevěnuje takovou pozornost a plíseň se může 

značně rozšířit.  

Třetí formou je forma puchýřková, charakteristická droboučkými puchýřky oválného 

tvaru, které se mohou objevovat kdekoliv na chodidle. Při této formě noha otéká a bolí. 

Kromě těchto subjektivních indikací se mohou objevit i celkové příznaky, jako je 

nevolnost či zvýšená teplota. 

Plíseň nehtu doprovází velmi často plíseň plosky nohy. Výskyt této formy plísně neustále 

stoupá. Typickým indikátorem tohoto onemocnění je změna barvy nehtu, který se mléčně 

či žlutě kalí. Takto postižený nehet může být dále deformovaný, drolí se a rozpadá, může 

se odlučovat od nehtového lůžka. Vzácně se může objevit zbarvení nehtu zelené, hnědé až 

černé. Vzhledem k možné záměně podnehtového maligního melanomu doporučí pedikér 

u černého zbarvení neprodleně navštívit kožního lékaře. 

Léčba veškerých plísňových onemocnění nepatří do rukou pedikéra, jak je výše uvedeno, 

ale pouze do rukou odborného lékaře. Nemocní plísní nebo k nim náchylní by neměli nosit 

silonové ponožky nebo jiné ponožky z neprodyšných umělých vláken, které nesají pot 

a nepropouštějí dostatečně vzduch a vlhkost oběma směry. Je nutné, aby obuv byla 

prodyšná, nejlépe z přírodní usně, a rovněž je potřeba ji měnit a denně dezinfikovat. Léčba 

může být lokální, kdy se postižená místa zasypávají či potírají antiseptickými prostředky, 

celková, při níž se periorálně používají antimykotika, nebo kombinací obou výše 

uvedených způsobů. 

14.1 Kožní onemocnění z přecitlivělosti 

Kožní onemocnění z přecitlivělosti – alergie – vznikají jako nepřiměřená reakce organismu 

na styk s dráždidlem – alergenem. 

Ekzém je kožní onemocnění nejistého původu. Je to reakce organismu na některé vlivy, 

které u vnímavého jedince vyvolávají různé změny, jež mohou být různého typu 
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i intenzity. Mohou se objevovat pupínky, změny barvy kůže, šupinky či strupy. Tyto 

změny plynule přecházejí do zdravé kůže. Většinou se jedná o změny chronického 

charakteru. Pro pedikéra je velmi důležité, že ekzém se může vyskytovat na jakémkoliv 

místě na těle, tedy i na dolních končetinách, a často se objevuje na ploskách nohou. 

Některé ekzémy vznikají ze známých příčin. Na nohou napomáhají vzniku ekzémů některé 

materiály, z nichž je vyrobena obuv, punčochy či ponožky. Nejčastěji se jedná o umělá 

vlákna. Ekzémy dále mohou vznikat po použití některých chemických látek, mastí, krémů, 

zásypů a podobně.  

Pro pedikéra je důležité, že ekzematik může být přecitlivělý na některou z chemických 

látek používaných v pedikúře, např. na koupelovou sůl, zásyp, dezinfekční prostředky 

a jiné. Proto je zapotřebí, aby se pedikér informoval o případných alergiích, a pokud by při 

použití jakéhokoliv přípravku zpozoroval jakoukoliv nepříznivou reakci kůže, nesmí jej 

použít a samozřejmě o tom klienta poučit. 

Lupénka je rovněž kožní onemocnění z neznámé příčiny. Projevuje se ložisky se 

stříbřitými lesklými šupinami kůže zejména na loktech a kolenech. Na nehtech se mohou 

objevovat drobné dolíčky, zbarvení do hněda, drolení a ztluštění.  

14.2 Kožní onemocnění způsobená teplem a chladem 

Popáleniny vznikají poškozením kůže vysokou teplotou. Závažnost závisí na výši teploty 

a době jejího působení. Popáleniny rozlišujeme podle stupně poškození: 

 První stupeň – zčervenání kůže. 

 Druhý stupeň – otok, puchýře. 

 Třetí stupeň – odumření tkáně. 

Jako následek popálenin vyššího stupně se objevují na kůži keloidy, což jsou jizvy po 

zhojení poškozené kůže. Pedikúra se v takových případech může provádět velmi opatrně 

a jen se svolením lékaře. 

Omrzliny a oznobeniny vznikají poškozením kůže nízkou teplotou, nejčastěji v okrajových 

částech těla a v místech většího tlaku. Teploty pod bodem mrazu způsobují omrzliny, které 

charakterizujeme obdobně jako popáleniny: 
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 První stupeň – zčervenání kůže. 

 Druhý stupeň – puchýře. 

 Třetí stupeň – příškvar. 

Oznobeniny se vyskytují při působení vlka a zimy. Nejčastěji se s nimi setkáváme 

u malých dětí v okolí úst, kde se sráží vydechovaná pára. 

Zhoubné nádory 

Za maligní nádor je považován takový, který rychle roste, tvoří metastázy, má sklon 

k rozpadu a tvorbě vředů. K nejzhoubnějším nádorům na kůži, se kterými se pedikér setká, 

jsou maligní melanomy. Vzniká nejčastěji z pigmentového névu. V současné době výskyt 

tohoto onemocnění roste v souvislosti se zvýšeným vystavováním pokožky UV záření 

a zeslabením ozonové vrstvy. Je zapotřebí, aby si každý jedinec velice dobře všímal 

mateřských znamének, která má na těle a při jakékoliv změně barvy, tvaru a velikosti ihned 

navštívil lékaře. Pozdějšími symptomy tohoto onemocnění je svědění, rozpad ložiska 

a krvácení. Jako prevence tohoto onemocnění slouží používání ochranných prostředků 

s vysokým UV faktorem při opalování a absence přímého slunečního záření. V případě 

výskytu pigmentového névu na noze musí pedikér pracovat s maximální opatrností, aby 

nedošlo k poranění névu, a nepoužívá ani chemikálie. 
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15 Celková onemocnění mající vliv na lidskou nohu 

Cukrovka 

Cukrovka neboli diabetes mellitus je zatím nevyléčitelné, avšak zvládnutelné onemocnění. 

Projevem cukrovky je zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie) a obvykle i v moči. 

Za normálních okolností bývá hladina cukru v krvi udržována ve velmi úzkém rozmezí. 

Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné produkce nebo nedostatečného využití hormonu 

inzulínu. Inzulín je produkován ß-buňkami slinivky břišní a umožňuje krevnímu cukru – 

glukóze (který se do krve dostává zpracováním přijímané potravy) přesun z krve do buněk, 

pro které je glukóza hlavním zdrojem energie. Přítomnost glukózy v krvi se nazývá 

glykémie.  

Je-li v organizmu nedostatek inzulínu nebo není-li dostatečně využíván, dochází 

ke zvýšenému hromadění glukózy v krvi (hyperglykémie). Naopak, není-li přijato 

dostatečné množství potravy nebo je-li vyvíjena intenzivní tělesná aktivita nevykrytá 

potravou, dochází ke snížení hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie). 

Jedná se tedy o poruchu metabolismu, kdy dochází k poruše zpracování sacharidů, tuků 

a bílkovin v organismu. Pokud není diabetes léčen nebo nejsou dodržovány doporučené 

zásady léčby, může dojít ke vzniku a rozvoji dalších závažných onemocnění a komplikací. 

Poškození postihuje různé orgány a jednou z forem těchto komplikací je i postižení dolních 

končetin, tzv. diabetická noha. Pojem zahrnuje řadu poruch cévních, nervových, kloubních 

i kostních, které vznikají působením dvou hlavních faktorů – poškozením nervů a cév. 

Celou situaci pak zhoršuje infekce a působení tlaku. 

Pacient, který v pokročilejších stádiích trpí následkem poruchy nervů oslabením či úplnou 

ztrátou citlivosti nohy na dotek, bolest, teplo, chlad či tlak, si může kvůli své neopatrnosti 

způsobit poranění, otlak, nebo popálení. Tyto rány vzhledem k poruchám prokrvení 

dolních končetin hnisají a hůře se hojí. Pokud pacient o své onemocnění nedbá, může 

postižení nohou vést k rozvoji diabetického vředu, a v nejhorším případě až k amputaci 

končetiny. Jestliže pacient s vysokým rizikem diabetického vředu dodržuje zásady správné 

péče o nohy a nosí vhodnou obuv, může se této nepříjemnosti vyhnout. 
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Pro pedikéra je velmi důležité, aby o tomto onemocnění klienta věděl. Klient by na své 

onemocnění měl předem upozornit. Pedikér by se při zakládání klientské karty měl zeptat 

na veškerá onemocnění, kterými klient trpí, a poučit jej, aby pedikéra informoval při 

jakékoliv změně zdravotního stavu. Je ve vlastním zájmu pedikéra se o klientův zdravotní 

stav průběžně zajímat. 

Pokud je klient diabetik, musí pedikér pracovat obzvlášť opatrně a šetrně. Nesmí způsobit 

poranění kůže, a pokud k němu dojde, musí ošetřovaného odeslat k lékaři. 

Krvácivost 

Krvácivost (hemofilie) je dědičné krvácivé onemocnění. Trpí jím převážně muži, ženy 

pouze vzácně, ale právě ony jsou přenašečkami hemofilie na potomstvo. Podstatou tohoto 

onemocnění je porucha srážlivosti krve. Onemocnění je charakterizováno náchylností 

k pomalému a dlouhotrvajícímu krvácení z ran. Často dochází ke krvácení do kloubů, což 

bývá příčinou jejich nehybnosti a následné invalidity.  

U klientů trpících tímto onemocněním musí být stejně jako u cukrovky pedikérské ošetření 

prováděno s maximální opatrností a šetrností. Nejlepší volbou je suchá pedikúra. U takto 

nemocného klienta je vhodné vynechat masáž, která by mohla vyvolat podkožní krvácení. 

Dojde-li k poranění, musí být rána dokonale ošetřena, tzn. vydezinfikována, a za použití 

tlakového obvazu krvácení zastaveno. Klient by měl být odeslán k lékaři. 

Noční lýtkové křeče 

Tyto křeče způsobují úpornou bolest ve svalovině lýtek. Objevují se v noci, nejčastěji brzy 

po usnutí nebo před probuzením. S největší pravděpodobností vznikají jako následek 

nedostatečného prokrvení dolních končetin, ne však z příčin nějakého cévního 

onemocnění, ale nadměrným hromaděním odpadních látek v cévách svaloviny. Křeč může 

trvat několik vteřin, ale i několik minut. Dochází při ní k úporné bolesti, která vzniká 

přetrháním svalových vláken nebo svalových snopečků. Platí pravidlo, že čím déle křeč 

trvá, tím déle doznívají bolesti, a to i několik dnů, do doby zhojení poraněných svalů. 

Pokud dojde k takovéto křeči, je vhodné postavit se postiženou nohou na studenou 

podlahu, kdy působení chladu křeče uvolní. Následně je vhodné si nohu či lýtko 

promasírovat, avšak nepůsobit silou, aby se svalová vlákna ještě více nepotrhala.  
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Důležité je vždy zkontrolovat, zda na dolních končetinách nejsou onemocnění, která by 

mohla křeče způsobovat. Jsou jimi například ploché nohy, křečové žíly a podobně. Tato 

onemocnění již sama o sobě zhoršují prokrvení dolních končetin. 

Otoky dolních končetin 

Jedná se o nahromadění tekutiny v podkožní vrstvě určité části končetiny. Typickým 

znakem otoku je přetrvání dolíku po vtlačení prstu do oteklého místa. Otoky mohou 

vznikat z mnoha příčin a pedikér musí umět rozeznat, zda jde o otoky provázející celková 

onemocnění dolních končetin, nebo zda se jedná o lokální příčinu. U celkových 

onemocnění bývají otoky na obou končetinách a přetrvávají i po určité době klidu ve 

vodorovné poloze.  

Klientům s otoky se doporučuje nošení elastických punčoch, ortopedických vložek a širší 

obuvi. Dále je vodné doporučit procedury zlepšující krevní oběh, jako jsou například 

masáže, střídavé koupele, cvičení a podobně.  

Lipomy kolem kotníků 

Jedná se o tukové bulky situované především před zevním kotníkem nohy. Dělají dojem 

tuhých otoků. Často se objevují u otylých žen s příčně plochou nohou. Tyto nádorky 

mohou být často bolestivé. Bolestivost je způsobena jejich tlakem na okolní vazivový 

aparát, který je hojně zásoben nervovými vlákny.  

Raynaudova choroba 

Jedná se o tepenné onemocnění, které postihuje především horní končetiny. Je 

charakterizováno cévními křečemi, jež jsou velmi bolestivé. Onemocněním trpí především 

mladí lidé a ženy středního věku. Choroba probíhá ve třech fázích. 

V první fázi jsou prsty ztuhlé a bledé. Ve fázi druhé jsou modročervené. Ve třetí fázi jsou 

prsty světle červené, následně zduří, tuhnou a objevují se na nich drobné nekrózy a vředy. 

U tohoto onemocnění se v akutním případě pedikúra neprovádí.  

Akrocyanóza 

Při tomto onemocnění je dlouhodobě porušena činnost vlásečnic. Mezi její hlavní projevy 

patří červenofialové zbarvení kůže končetin a otoky prstů. Dále je kůže studená a potí se. 

Postižení bývá symetrické, je nebolestivé, závislé i na poloze. Nemá záchvatový charakter 
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a nedochází k úplnému zastavení průtoku. Nejedná se o život ohrožující onemocnění. 

Končetiny se nesmí vystavovat chladu, aby nevznikaly omrzliny. 

Arteroskleróza 

Jedná se o ukládání tukových látek a vápenatých solí do stěn cév. Následkem toho stěny 

tepen ztrácejí svou pružnost. Uložené látky dále způsobují zúžení průsvitu tepen. 

Vzhledem k tomu, že průtok okysličené krve končetinami je nižší, dochází ke křečím a při 

větší námaze k zánětům kůže. Při pedikérském ošetření se klientovi, který trpí touto 

chorobou, neprovádí masáž. 

Bürgerova choroba 

Bürgerova nemoc je zánětlivé onemocnění menších cév, které vede k odumírání tkáně 

okrajových částí končetin. Typický nemocný je mladý muž – kuřák. Tato nemoc je 

v našich podmínkách zatím relativně vzácná.  

U nemocných s Bürgerovou chorobou se na některých místech v tepnách či žilách 

objeví sraženina – trombus, která působí jako zánětlivé ložisko. Svým narůstáním cévu 

ucpe, čímž dojde k omezení přenosu živin a kyslíku ke vzdálenějším tkáním, nejčastěji se 

jedná o dolní končetiny. Ty pak trpí dlouhodobou nedokrevností, vznikají na nich defekty 

a odumření tkáně. Špatně prokrvené tkáně jsou náchylnější k infekci, která může ohrozit 

postiženého i na životě. Proto je při postupujícím onemocnění nutná amputace postižené 

končetiny. Opět zde platí, že u takto nemocného klienta provádí pedikér ošetření 

s maximální opatrností a neprovádí masáž. 

Varixy 

Toto onemocnění je více znám pod pojmem křečové žíly. Vznikají ochablostí žilních stěn 

a chlopní. Osoby trpící touto chorobou mají pocit těžkých nohou, napětí v lýtkách 

a křečové bolesti ve svalech lýtek. Na povrchu končetiny jsou vidět uzly, kůže může být 

beze změn, ale i zánětlivě změněná. Místy se může nacházet hyperpigmentace a nad žilami 

se může nacházet větší ochlupení než na zbytku končetiny. 

Tromboflebidita 

Jedná se o zánětlivé onemocnění žil s tvorbou krevních sraženin, přičemž příčinou bývá 

poškození žilní stěny infekcí nebo poraněním. Při tomto onemocnění je nutné, aby byl 
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pacient v klidu na lůžku a byly mu pravidelně podávány antibiotika a léky na snížení 

srážlivosti krve. Provedení pedikérského ošetření je v tomto případě zakázáno. 

Bércový vřed 

Bércový vřed je závažným onemocněním, které si žádá neprodlenou léčbu. Jedná se 

o chronické narušení kožního krytu bérce, tedy oblasti dolní končetiny od kolene 

ke kotníku. Nejčastěji se jedná o komplikaci chronické žilní nedostatečnosti, kdy je 

narušen mechanismus návratu žilní krve. To vede k závažnému zhoršení cirkulace 

okysličené krve v končetině a k nedostatku kyslíku a živin potřebných pro normální funkci 

tkání. 

Onemocnění bývá doprovázeno bolestí, napětím, tlakem, změnami povrchu kůže, otoky 

a svěděním dolních končetin. Při zanícení rány je z ní cítit silný zápach. Drobné žilní 

metličky se často mění ve vyklenuté varikózní žíly, objevují se pigmentové změny.  

Léčba bércového vředu je založena na řešení příčin vzniku bércového vředu, především na 

zlepšení kvality prokrvení, eliminaci infekce a podpoře hojení tkáně. Léčit se může 

medikamenty, ale i chirurgicky. 
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16 Anatomie dolní končetiny 

16.1 Kostra dolní končetiny 

Kostra dolní končetiny se skládá ze dvou částí: 

 Pletenec dolní končetiny, který spojuje končetinu s trupem, 

 Kostra volné dolní končetiny. 

Pletenec dolní končetiny 

Pletenec dolní končetiny je v dospělém věku tvořen dvěma kostmi pánevními (ossa coxae), 

které se spojují s kostí křížovou a sponou stydkou (symfýza), společně tvoří pánev. Každá 

z pánevních kostí vznikla v dětství srůstem kosti kyčelní, stydké a sedací. 

Kostra volné dolní končetiny 

Dolní končetinu rozdělujeme na stehno, bérec a nohu. Kostra volné dolní končetiny se 

skládá z kosti stehenní, dvou kostí bérce a kostry vlastní nohy. 

Kost stehenní (femur) je nejmohutnější dlouhou kostí v lidském těle. Do kloubní jamky na 

kosti pánevní zapadá kulovitou hlavicí, která přechází v krček. Dlouhý krček spojuje 

hlavici s tělem femuru a společně svírají úhel 130º. Nad krčkem je na femuru vytvořen 

velký kostěný výběžek – velký chocholík. Pod krčkem se nachází malý chocholík. Dolní 

konec femuru se rozšiřuje na dva kloubní hrboly. 

Kostra bérce 

Kostra bérce je tvořena dvěma kostmi – holenní a lýtkovou. 

Kost holenní (tibia) se nachází na palcové straně bérce. Trojboké tělo přechází na horním 

konci v kloubní hrbol – kondyl. Horní plochy kondylů tvoří kloubní plochu pro 

odpovídající hrboly stehenní kosti. Ztluštělý dolní konec holenní kosti vybíhá ve velký 

vnitřní kotník. 

Kost lýtková (fibula) je štíhlá kost na malíkové straně bérce Velmi snadno se láme, ale pro 

stabilitu dolní končetiny nemá větší význam. Hmotnost těla je přenášena převážně na tibii. 

Pro hybnost nohy je významný výběžek lýtkové kosti – zevní kotník. 
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Kotník nohy 

Kosti zánártní 

Zánártních kostí je celkem sedm. Největší je kost patní (calcaneus). Tato kost vybíhá 

v mohutný výběžek patní – hrbol patní kosti. Kost hlezenní (talus) naléhá shora na patní 

kost. Na její horní kladkovitou kloubní plochu nasedají obě bércové kosti. Zbývajícími 

zánártními kostmi jsou tři kůstky klínové, kost krychlová a kost člunková. 

Kosti nártní 

Nártních kostí je celkem pět. První tři se stýkají s kostmi klínovými, zbývající dvě s kostí 

krychlovou.  

Kosti prstů jsou tvořeny články prstů – phalanges. Na palci jsou dva, na ostatních prstech 

tři články. Ve srovnání s prstovými články ruky jsou články na noze kratší a plošší. 

Obdobně jako na ruce i mezi jednotlivými kostmi nohy je řada drobných kloubů. 

Vzhledem k tomu, že lidská noha má především opornou funkci, je pohyblivost v těchto 

kloubech podstatně menší než u ruky.  

Vedle všech popsaných kostí na dolní končetině je v kolenní krajině jedna kost, která nemá 

na horní končetině obdobu. Je to čéška (patella). Čéška je vsunuta do šlachy čtyřhlavého 

stehenního svalu a tvoří přední plochu kolenního kloubu. 

16.2 Klouby a vazy dolní končetiny 

Klouby dolní končetiny jsou: kloub kyčelní, kloub kolenní, hlezenní kloub horní a dolní, 

klouby spojující kosti zánártní, nártní a články prstů. 

Kloub kyčelní (articulatio coxae) spojuje pletenec dolní končetiny s kostrou volné dolní 

končetiny, je tvořen hlavicí kosti stehenní a kloubní jamkou na pánvi. Jedná se o kulovitý 

kloub s mohutným kloubním pouzdrem. Pohyby jsou možné všemi směry. 

Kloub kolenní (articulatio genus) spojuje kost stehenní s kostí holenní. Je tvořen hrboly 

kosti stehenní a kloubními ploškami hrbolů kosti holenní. Mezi těmito plochami jsou 

poloměsíčité ploténky (menisky). Vpředu je kloub kolenní krytý čéškou. Je zesílen dvěma 

postranními a dvěma zkříženými vazy. Základní postavení kloubu je natažení (extenze). 

Hlavní pohyby v kolenním kloubu jsou ohnutí (flexe) a natažení s rozsahem asi 120º až 

150º. 
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Hlezenní kloub se dělí na horní a dolní.  

Hlezenní kloub hHorní spojuje kost holenní a lýtkovou s kostí hlezenní. Skládá se z vidlice 

vytvořené dolním koncem kosti holenní a lýtkové a horní kloubní plochou kosti hlezenní. 

Kloub je zesílen pouzdrem a mohutnými vazy.  

Hlezenní kloub dolní spojuje kost hlezenní s kostí patní. Je tvořen spodní stranou kosti 

hlezenní a horní stranou kosti patní.  

Další klouby se nachází mezi kostmi zánártními – kostí patní, hlezenní a člunkovou, dále 

mezi kostí patní a krychlovou, mezi kostí patní a krychlovou, mezi kostí krychlovou 

a člunkovou, mezi kostí člunkovou a kostmi klínovými a mezi kostí krychlovou a kostmi 

klínovými. Také všechny kosti nártní a prstové články jsou mezi sebou spojeny klouby. 

Vazy nohy zesilují kloubní pouzdro v těch místech, kde je kloubní spojení zvlášť 

namáhané. Omezují nežádoucí pohyb a pomáhají zabezpečovat dotyk kloubních ploch. 

16.3 Svaly dolní končetiny 

Podle mikroskopické stavby i funkční odlišnosti dělíme svalstvo na: 

 Útrobní – hladké svalstvo. 

 Kosterní – příčně pruhované svalstvo. 

 Srdeční svalstvo. 

16.4 Cévy dolní končetiny 

Cévy vedou krev v těle a jsou děleny na: 

Tepny (arterie) – větví se na tepénky (arterioly) – vedou okysličenou krev ze srdce. Jsou 

velice pevné a pružné, a to z důvodu, že v nich je poměrně velký tlak. Uvnitř tepen jsou 

mimo jiné vlákna hladké svaloviny, což umožňuje jejich smršťování a rozšiřování.  

Žíly (vény) – větví se na žilky (venuly) – vedou odkysličenou krev do srdce, jejich stěny 

jsou tenké. Žíly dolní poloviny těla a horních končetin jsou opatřeny kapsovitými 

chlopněmi, které brání zpětnému proudění krve. 

Vlásečnice (kapiláry) – tvoří síť, kterou proudí krev z tepen do žil. Mají tenkou stěnu, přes 

kterou proniká kyslík a živné látky. 
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Tepny dolní končetiny 

Dolní končetina je zásobována krví ze stehenní tepny. Ta sestupuje podél vnitřní stěny 

stehna do zákolenní jamky. Pod zákolenní jamkou se větví na přední holenní tepnu a zadní 

holenní tepnu. Pokračuje dále na hřbet nohy, kde je nazvána jako hřbetní tepna nohy. 

Zadní holenní tepna dále sestupuje na zadní stranu lýtka, kde se nachází lýtková tepna. Za 

vnitřním kotníkem se dále větví na zevní a vnitřní chodidlovou tepnu. Tyto se větví na 

tepénky a dále na vlásečnice, které krevně zásobí prsty na nohou. 

Žíly dolní končetiny 

Krev z dolní končetiny je žílami odváděna do dolní duté žíly. Žíly mají totožné názvy jako 

tepny, tedy přední a zadní holenní žíla, zákolenní žíla a stehenní žíla. Všechny tyto žíly 

patří do systému hlubokých žil. Do povrchového žilního systému se dále řadí véna saphena 

manga, která začíná pod vnitřním kotníkem a po vnitřní straně lýtka stoupá až k tříselné 

krajině, kde se spojuje se stehenní žílou. V jamce zákolenní do zákolenní žíly vstupuje 

véna saphena parva, která sem ústí od zevního kotníku. 

Nervy dolní končetiny 

Nervová soustava je nejvýše specializovaný systém v organismu člověka, který řídí 

a kontroluje činnost jednotlivých orgánů v těle a současně udržuje jednotu organismu. 

Je tvořena: 

 Centrálním nervovým systémem CNS. 

 Periferním – obvodovým nervovým systémem. 

Svalstvo dolní končetiny je inervováno mozkomíšními periferními nervy z pleteně bederní 

a z pleteně křížové.  

Z pleteně bederní ústí nerv stehenní, který inervuje svaly na přední a vnitřní straně stehna. 

Z pleteně křížové jsou inervovány hluboké svaly na zadní straně kyčelního kloubu. 

Nachází se zde nervy hýžďové a nerv sedací. Pokračováním kmene tohoto nervu je nerv 

holenní, který inervuje zadní stranu stehenního svalu a bérce. Dále vstupuje do chodidla, 

kde se dělí na vnitřní a zevní nerv chodidlový. 

Druhá větev nervu sedacího je nerv lýtkový, který se dále dělí na nerv lýtkový povrchový, 

jenž inervuje dlouhý a krátký sval lýtkový, a dále na nerv lýtkový hluboký, který inervuje 

svaly na přední straně bérce a hřbetu nohy.  
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17 Výzkum znalostí studentů oboru Kosmetik 

Výzkum byl proveden v na konci prvního pololetí školního roku 2018/2019 

17.1 Výzkumný vzorek 

Výzkumem prošly studentky všech ročníků oboru Kosmetička. 

Tabulka 1: Výzkumný vzorek 

1. ročník 22 dívek 

2. ročník 11 dívek 

3. ročník  9 dívek 

4. ročník 10 dívek 

Zdroj: Vlastní zpracování  

17.2 Metody a postup 

Hlavní metodou výzkumu byl dotazník. Dotazník byl přizpůsoben osnovám každého 

ročníku, tak by studenti mohli odpovědět na otázky. Vedle otázek na znalosti obsahoval 

dotazník otázky na volbu oboru, zájme o studium, zkušenosti s praktickým výcvikem, 

znalost nových trendů v oboru a možnosti dalšího vzdělávání.  
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18 Vyhodnocení  

18.1 První ročník 

Musím konstatovat, že odevzdané dotazníky žaček prvního ročníku pro mě byly velkým 

zklamáním. Vzhledem k tomu, že jsem dotazníky rozdávala na začátku ledna, 

předpokládala jsem, že již budou mít alespoň půlku znalostí, které by měly získat během 

prvního ročníku, osvojenou. Výsledek je však zcela jiný.  

Jak jsem již uvedla v úvodu této bakalářské práce, dotazníky byly rozděleny do tří oblastí. 

První oblast je zaměřena individuálně na zájmy a postoje každé ze žaček. Druhá se zabývá 

jejich znalostmi, které si doposud za dobu studia osvojily, a třetí část se zaměřuje na 

spokojenost žákyň s postupy a přístupem učitelek odborného výcviku a školy vůbec. 

V prvním ročníku školy, na které byly dotazníky rozdány, studuje aktuálně 22 dívek. Je to 

nejsilnější ročník ze čtyř analyzovaných tříd. Na odborném výcviku jsou dívky rozděleny 

do dvou skupin, v každé je 11 dívek. První skupina se v prvním pololetí učí manikúru 

a druhá pedikúru. V druhém pololetí se skupiny otočí. Z tohoto důvodu bylo vyhodnocení 

této třídy nejtěžší. První a třetí část jsem vyhodnocovala z 22 odevzdaných dotazníků, ale 

odborné znalosti jsem musela vyhodnocovat pouze z jedenácti odevzdaných dotazníků. 

K první otázce, zda studentky věděly, že v daném oboru je zahrnuta i výuka pedikúry, 

odpovědělo 68,2 %, že o této skutečnosti vědělo, a 31,8 % odpovědělo, že o tomto 

nevědělo. Už u této otázky mě výsledná čísla poněkud zarazila. Předpokládala bych, soudě 

podle sebe, když jsem si vybírala střední školu, že každý žák základní školy společně se 

svým učitelem projde základní informace o profilu absolventa školy a zjistí si, jaké 

požadavky jsou na žáky kladeny, a to nejen v oblasti znalostí. V dnešní době není žádný 

učební obor levnou záležitostí. Většinu speciálních pomůcek a nástrojů si musí žák 

obstarat sám. Sama ze své zkušenosti vím, že pořizovací cena těchto nástrojů se vyšplhá do 

tisíců, občas i do desítky tisíců korun. A o tomto důležitém faktu by měl dle mého úsudku 

vědět každý rodič, jehož dítě se hlásí na takový učební obor. Ne každý rodič má v záloze 

tisíce korun na vybavení dítěte na střední škole, nemluvě o dalších potřebách, jako jsou 

učebnice, které si taktéž žákyně musí samy pořídit. Další důležitým faktem je to, že 

některým dívkám, obzvláště v období puberty, může přijít péče o nohy svým způsobem 

nechutná. Pro takovou žákyni musí být šok, když se v prvních školních dnech dozvídá 

o takové zkušenosti. Nesmíme však zapomínat i na další úhel pohledu, a to, že některým 
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lidem může být velice nepříjemné, když se na nich bude někdo takovou proceduru učit. 

Žákyně, která by se s podobným problémem potýkala, by velice těžko na odborném 

výcviku uspěla, jelikož dívky pracují ve dvojicích, kdy jedna se učí a druhá je modelem. 

Tyto role si následně vyměňují.  

Odpovědi u druhé otázky, co dívky nejvíce baví, zda pedikúra, manikúra, masáže či 

kosmetika mě opět překvapily. Ačkoliv, jak jsem výše uvedla, jen část dívek má manikúru 

a část pedikúru, jisté podvědomí o této práci mají. Stejně tak o kosmetice, se kterou se 

začíná až v druhém ročníku. Předpokládala jsem, že nejvíce odpovědí bude u manikúry 

a kosmetiky. Nesoudím podle sebe, ale podle toho, že jsou to práce, při kterých je 

„šlechtění“ viditelné. Při masáži se zákazníkovi uleví, ale žákyně nevidí výsledek své 

práce. Respondentky mohly zaškrtnout více odpovědí. Procentuálně nejoblíbenější jsou 

u prvaček masáže těla, zaujaly celých 63,1 %. Další nejoblíbenější činností byla manikúra 

s 42,1 %. Následovala kosmetika s 31,5% oblibou a nejméně oblíbená pedikúra s 26,3 %, 

což pro mě nebylo velkým překvapením. 

Na další otázku, zda se chtějí žákyně po ukončení studia věnovat tomuto oboru, žádná 

neodpověděla, že ne, avšak 45,5 % odpovědělo, že si zcela není jista a ještě neví. Zbylých 

54,5 % odpovědělo, že by se tomuto oboru chtělo věnovat.  

Další otázka zněla „Pokud by ses chtěla po studiu věnovat oboru, čemu konkrétně by ses 

chtěla věnovat?“ S možností označení více odpovědí jsem očekávala, že bude 

korespondovat s otázkou číslo dvě, co děvčata nejvíce baví, avšak odpovědi mě poněkud 

zaskočily. Z celkového počtu by se 78,9 % dívek chtělo věnovat kosmetice,  

47,3 % manikúře, 36,8 % masážím a pouhých 10,5 % pedikúře. Opět zde vidíme, že 

pedikúra není favoritem žákyň prvního ročníku. Pokud však budeme brát výsledky dívek, 

které uvedly, že se chtějí určitě věnovat oboru, jsou výsledky následující: 75 % kosmetika, 

33 % manikúra, 25 % masáže a 25 % pedikúra. Opět pedikúra zaostává za ostatními. 

Na otázku, proč by se nechtěla oboru věnovat po studiu, napsala odpověď pouze jedna 

jediná studentka. Její odpověď zněla, že se bojí, že by ji práce nebavila. Odpověď je 

celkem logická a pochopitelná. Na druhou stranu se stále častěji setkávám s lidmi, které 

jejich práce nebaví. Jedná se o velice smutný fakt, ovšem mám pocit, že je spousta lidí, 

kteří by chtěli dělat úplně něco jiného, než dělají. 

Další otázkou jsem počala ověřování odborných znalostí a odpovědi byly na velmi špatné 

úrovni. Banální otázka, jaký je rozdíl mezi dezinfekcí a sterilizací. Odpovědí je, že 
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dezinfekce je ničení choroboplodných zárodků, sterilizace je ničeni choroboplodných 

i nechoroboplodných zárodků. Uběhlo 12 let od mé maturitní zkoušky na této škole a stále 

si pamatuji, jak učitelky odborného výcviku pořád dokola opakovaly tuto větu, abychom ji 

jako žákyně odříkaly téměř i pozpátku. V mém dotazníku takto odpověděla pouze jediná 

žákyně. Z tohoto výsledku jsem zcela konsternovaná. Po přečtení odpovědí jsem si 

opětovně přečetla otázku, jak byla položena, zda je na ní něco, co by si žákyně mohly 

špatně vysvětlit či nepochopit. Ovšem dle mého úsudku je položení otázky zcela 

jednoznačné a nelze jej nepochopit. Výsledky této otázky jsou takové, že jedna žákyně 

odpověděla zcela správně, tři žákyně nenapsaly vůbec nic a zbytek napsal vždy jen část 

odpovědi, která byla vcelku správným tvrzením. 

Další otázka týkající se kontraindikace pedikúry a následujících jedenáct otázek bylo 

určeno pro jedenáct žákyň, které se v současné době učí pedikúru. Z jedenácti dívek na 

tuto otázku odpovědělo správně osm dívek. Zbylé tři nenapsaly nic. Procentuálně se tedy 

dostáváme na čísla 72,7 % a 27,3 %, což není špatný výsledek. Ovšem výsledky další 

otázky jsou výborné. Na otázku, jaké jsou žákyním známy dva druhy pedikúry, 

odpověděly všechny dívky správně. Je to jediná otázka, která byla v prvním ročníku 

zodpovězena správně na 100 %. 

Otázka rozdělení koupelí při pedikúře byla rovněž vcelku úspěšná. Čísla byla podobná 

jako u otázky na kontraindikace pedikúry. Správně opět odpovědělo osm dívek. Zbylé tři 

měly v odpovědích chyby, avšak nejednalo se o chyby velké. Většinou si žákyně zaměnily 

jednu koupel nebo ji vynechaly. Opět jsme tedy na číslech 72,7 % a 27,3 %. 

Otázka kuřích ok dívky také nijak nepřekvapila, avšak našla se mezi žákyněmi jedna, která 

dle odpovědí vůbec netušila, o čem je řeč. Dále jedna z dívek dokázala z pěti vyjmenovat 

pouze tři. Ovšem zbylých devět dívek vyjmenovalo všechny bez chyby. Vyjádřeno 

v procentech je úspěšnost znalosti kuřích ok 81,8 %. 

Další otázka byla složena ze dvou otázek. Za prvé, do jakého tvaru se stříhají nehty na 

nohou, a další, z jakého důvodu se do tohoto tvaru stříhají. Na otázku o tvaru odpovědělo 

všech jedenáct dívek správně, avšak na otázku, proč se nehty takto stříhají, odpovědělo 

pouze šest dívek. Domnívám se však, že zbylých pět děvčat neodpovědělo z toho důvodu, 

že si otázku pořádně nepřečetlo, a ne proto, že by důvod nevědělo. Nemůžu tedy ovšem 

hodnotit, že odpovědi byly správné na 100 %, nýbrž na 77,3 %. 
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Další otázka se dá procentuálně jen velice těžko vyjádřit. Dívky měly vyjmenovat všechny 

nástroje na pedikúru, které znají. Nejlepší dívka vyjmenovala celkem osm nástrojů 

a nejhorší pouhé tři. Většina děvčat se pohybovala mezi pěti a šesti vyjmenovanými 

nástroji. Z praxe uvádím, že já osobně používám pět, někdy šest nástrojů. Tuto otázku 

hodnotím tedy jako vcelku úspěšnou. 

Ovšem další otázka pro mě byla obrovským zklamáním. Ani jedna z dívek nedokázala 

vyjmenovat vrozenou vadu nohy. U získaných vad nohou odpověděly pouze tři dívky, kdy 

zmínily jednu až dvě vady. To ovšem považuji za absolutní selhání učitele odborného 

výcviku. V tomto případě nebude zřejmě chyba na straně žákyň.  

I další otázka byla zaměřena na onemocnění. Tentokrát se jednalo o onemocnění zvané 

růže a výsledky u dívek prvního ročníku byly opět velmi špatné. Vyskytly se pouze dvě 

správné odpovědi, tedy 18,2 % dívek bylo úspěšných. 

Výsledky další otázky týkající se onemocnění byly opět špatné. V dnešní době internetu, 

televize a sociálních sítí dost často slýcháme o nemoci diabetes mellitus neboli cukrovka. 

Pro pedikéra je velmi důležité vědět, zda jeho klient netrpí tímto onemocněním. Jak je již 

psáno v kapitole 13, diabetikům se špatně hojí rány a tuto skutečnost musí pedikér dobře 

vědět. S odpovědí jedné žákyně, která zněla „Tenhle člověk má moc tekutou krev.“ 

se opravdu nemohu spokojit. Nicméně u této otázky byly tři správné odpovědi, tedy  

27,3 %. Opět je pro mě tento výsledek velkým zklamáním, jelikož se jedná o základ, který 

nezbytně musí znát každý pedikér.  

Alespoň u onemocnění varixů se dívky předvedly v dobrém světle. Všechny věděly, o jaké 

se jedná onemocnění, a pouze jedna neodpověděla, zda se provádí masáž. Výsledkem tedy 

byla 90,9% úspěšnost.  

Popsání kostry dolní končetiny bylo pro dívky opět složitým úkonem. Předpokládala jsem, 

že když bude upuštěno od latinských názvů, bude úspěšnost 100 %, ovšem opak je 

pravdou. Všech dvanáct kostí, které jsem po dívkách požadovala, nedokázala popsat ani 

jedna. Největší úspěch bylo deset kostí, které však popsala pouze dvě děvčata. Další dvě 

popsala kostí devět a zbytek popsal šest až sedm kostí. Dle mého úsudku je základní 

znalost anatomie člověka naprostou samozřejmostí u každého člověka bez ohledu na jeho 

vzdělání.  
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Další tři otázky byly zaměřeny na suchou pedikúru. Tyto jsem konzultovala i s učitelkou 

odborného výcviku, která mi sdělila, že v teorii se o suché pedikúře okrajově učí a v praxi 

se suchou pedikúrou seznamují podle zájmu žákyň. Na pracovišti přístroj na suchou 

pedikúru však mají. 

 I přes tyto informace sedm dívek uvedlo, že se v praxi o suché pedikúře neučí, z toho lze 

soudit, že suchou pedikúru ovládá pouze zbylých 36,3 % dívek. Stejný výsledek byl i u 

otázky, zda se dívky učí v praxi přístrojovou pedikúru. Zda se na pracovišti nachází přístroj 

na suchou pedikúru, uvedlo 72,7 % dívek, že ano. Zbylé o existenci přístroje na odborném 

výcviku neví.  

V prvním ročníku si dívky procvičují a prohlubují svou praxi pouze v prostorách odborné 

praxe, které se nacházejí v budově školy. Shodně tedy všechny dívky uvedly, že ještě 

nebyly na odloučeném pracovišti. Na otázku, zda se děvčata setkávají v praxi se suchou 

pedikúrou, odpověděla pouze dvě děvčata, že ano, tedy 18,2 %. Tento výsledek mě docela 

překvapil, protože jsem se domnívala, že suchá pedikúra je stále žádanější.  

Všechna děvčata uvedla, že dle jejich názoru je celkově používanější mokrý způsob 

pedikúry. Dá se předpokládat, že tento názor mají z toho důvodu, jelikož se se suchou 

metodou setkávají ve škole minimálně. Stejně tak všechna děvčata uvedla, že lépe ovládají 

mokrý způsob pedikúry. 

Další otázka byla zaměřena na další vzdělávání dívek, konkrétně na další kurzy, které 

škola žákyním dokáže zprostředkovat. Podle dostupných informací je škola schopna 

zajistit – zprostředkovat téměř jakýkoliv kurz. Záleží však na žákyních, zda se jej aktivně 

zúčastní. Tyto kurzy nehradí škola, ale musí si je každá žákyně zaplatit. V dnešní době 

nabízí trh velkou škálu kurzů, které však stojí nemalé peníze. Z tohoto důvodu si každá 

dívka musí pečlivě promyslet, zda by jí kurz byl k něčemu užitečný a zda by měla možnost 

a chtěla by získané znalosti uplatnit v praxi. Všechna dotázaná děvčata uvedla, že by se 

jednoznačně chtěla zúčastnit nějakého kurzu. Z celkového počtu dvaceti dvou dívek se 

největší oblibě těší modelace nehtů gelem, kterého by se chtělo zúčastnit devět dívek, tedy 

40,9 %, na druhém místě je kurz prodlužování řas metodou řasa na řasu, jíž by se chtělo 

aktivně zúčastnit šest dívek, což je 27,3 %. Třetí místo zaujala trvalá na řasy s 22,7 %. 

Dále pak byly zmíněny gel-lak, čokoládová masáž, masáž lávovými kameny. Například 

o kurz prodlužování řas metodou trsů by neměla zájem žádná z dívek. 
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Je překvapující, že se studentky domnívají, že jejich dosud získané vědomosti jsou 

dostačující k výkonu praxe. Z celkového počtu dvaceti dvou dívek napsala pouze jedna, že 

se domnívá, že její doposud získané vědomosti nejsou dostačující k provádění praxe. Zde 

mohu pouze konstatovat, že dívkám sebevědomí opravdu nechybí. Ovšem se znalostmi, 

které předvedly v mém dotazníku, bych se pod ruce nechtěla dostat ani jedné z nich.  

Všechny dívky v dotazníku dále uváděly, že vše, s čím se doposud setkaly v praxi, 

probraly i v teorii. Na otázku, zda se podle jejich názoru učí v praxi úkony, které nikdy 

nepoužijí, uvedlo 72,7 %, že se domnívají, že použijí vše. Jedna dívka uvedla, že nepoužije 

všechny koupele, a jedna z dívek nechce provádět masáže. Zbylé se k věci nevyjádřily. 

100 % z nich se domnívá, že vyučované věci sledují aktuální trendy a všechny jsou 

naprosto spokojeny s postupy, kterými se učí praxi. Taktéž s učitelkou odborného výcviku 

jsou naprosto spokojeny.  

Pokud bych měla v krátkosti shrnout výsledky dívek prvního ročníku, řekla bych, že dívky 

nejsou ve škole asi ještě „rozkoukané“ a stále si zvykají. Praktické vyučovaní mají jednou 

týdně, vždy v pondělí mají vyučovací den. Nejen odborné znalosti, ale i znalosti pravopisu 

jsou na špatné úrovni. Lze se ovšem domnívat, že mnohé dovednosti se dívky ještě doučí, 

jelikož to, co je probíráno v praxi probírají i v teorii.  

18.2 Druhý ročník 

Druhý ročník je o poznání slabší, co se týká počtu žákyň. Dotazník byl vyplněn pouze 

jedenácti děvčaty.  

U první otázky, zda studentky věděly, že v daném oboru je zahrnuta i výuka pedikúry, 

odpovědělo 63,6 %, že o této skutečnosti vědělo, a 36,4 % odpovědělo, že nevědělo. 

Budeme-li uvádět konkrétní čísla, dostaneme se tedy k výsledku, že sedm dívek o pedikúře 

vědělo, a čtyři nikoliv. Dle mého úsudku to není špatný výsledek, ovšem jak jsem již 

uvedla u vyhodnocení prvního ročníku, předpokládala bych větší informovanost ze strany 

uchazeček o studium.  

Druhé otázka se týkala obliby pedikúry u dívek. Pouze dvě dívky uvedly, že mezi 

nejoblíbenější činnosti patří pedikúra. Ovšem v neoblíbenosti pedikúru předčily ještě 

masáže těla. Tuto variantu označila pouze jedna dívka. Největší oblíbenosti se těší 
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kosmetika s jedenácti hlasy a následuje manikúra s pěti hlasy. Kosmetika má mezi děvčaty 

100% úspěšnost. 

U otázky, zda se dívky chtějí tomuto oboru věnovat i po studiu, odpověděly pouze čtyři 

(36,4 %), že ano. Dvě dívky (přibližně 18 %) odpověděly, že se oboru věnovat nehodlají, 

a zbylých 45,6 % dívek uvádí, že se ještě rozmyslí, zda se budou oboru věnovat. Jako 

důvody, kvůli kterým by se dívky nechtěly kosmetice věnovat, uvádí většinou, že je obor 

vysloveně nebaví. Některé dále uvádí, že za dva roky se může ještě ledacos změnit a ony 

netuší, co bude v budoucnu následovat. Spousta dívek se k otázce nevyjádřila.  

Na otázku, které konkrétní činnosti by se dívky chtěly věnovat, pokud by u řemesla 

zůstaly, odpověděly podobně jako u otázky největší obliby činností. Pedikúře a masážím 

by se chtěly věnovat pouze dvě dívky. Manikúře sedm a kosmetice osm dívek. 

U otázky, která se zabývá rozdílem mezi dezinfekcí a sterilizací, jsem na rozdíl od prvního 

ročníku byla příjemně překvapena. 72,2 % dívek odpovědělo naprosto správně.  

18,2 % odpovědělo částečně správně a neodpovědělo pouze 9 %, tedy jedna dívka. 

Otázka kontraindikací pedikúry dopadla ještě lépe. 81,8 % děvčat odpovědělo naprosto 

správně. 18,2 %, tedy dvě dívky, tuto otázku vůbec nevyplnily. 

O jednu správnou odpověď více jsem v dotazníku nalezla u otázky dvou známých ošetření 

nohou. Deset dívek, tedy 90,1 %, odpovědělo správně. Pouze jedna dívka (9 %) na otázku 

nedokázala odpovědět. I následující otázka, která se týkala koupelí nohou, byla 

zodpovězena z 90,1 % správně. Jedna dívka dokázala vyjmenovat pouze tři z pěti koupelí. 

Výsledky otázky s dělením kuřích ok jsou naprosto stejné jako předchozí dvě otázky, což 

znamená 90,1 % správně a 9 % špatně. 

Další otázka byla složena ze dvou podotázek. Na otázku, do jakého tvaru se stříhají nehty, 

odpovědělo deset dívek správně, tedy 90,1 %, avšak na otázku, proč se nehty tímto 

způsobem stříhají, odpovědělo pouze sedm dívek, což je 63,3 %. Zprůměrujeme-li tato 

čísla, dostáváme se k hodnotě 76,7 %.  

V další otázce měly žákyně za úkol vyjmenovat všechny nástroje na pedikúru, které znají. 

Nejlepší dvě dívky vyjmenovaly celkem osm nástrojů. Nejhorší dvě dívky vyjmenovaly 

pouhé tři nástroje. Většina děvčat se pohybovala mezi pěti až sedmi vyjmenovanými 

nástroji. Tuto otázku hodnotím tedy jako vcelku úspěšnou.  
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Další otázka byla pro dívky zřejmě velice těžká. Ohledně vrozených a získaných vad 

nohou 72,2 % děvčat vůbec neodpovědělo a nechalo kolonku prázdnou. Zbylé tři dívky 

sice do kolonek něco napsaly, ale odpovědi byly naprosto špatné. Úspěšnost u této otázky 

je tedy 0 %. Toto zjištění je pro mě opět velice šokující. Pedikér musí znát onemocnění 

a vady nohou, a to bez kompromisů. Nedokáži si vysvětlit, jak je možné, že žákyně 

druhého ročníku mohou být bez těchto znalostí. 

U otázky popisu nemoci zvané růže jsem se opět setkala s neúspěchem. Šest dívek, tedy 

54,5 %, opět otázku vůbec nezodpovědělo. Zbylých pět napsalo, že se jedná o cévní 

onemocnění. Více než nadpoloviční neúspěch. Naštěstí u onemocnění diabetes byla  

100% úspěšnost odpovědí. Na rozdíl od prvního ročníku jsem se zde nesetkávala 

s nesmyslnými odpověďmi. U onemocnění varixů byla taktéž vcelku dobrá výslednost, 

81,8 % děvčat by dokázalo ošetřit zákazníka s tímto onemocněním.  

V popisu kostry dolní končetiny dopadly žákyně druhého ročníku o trochu lépe než dívky 

z ročníku prvního. Všech požadovaných dvanáct kostí dokázaly popsat dvě dívky. Zbylá 

děvčata se pohybovala okolo sedmi až devíti popsaných kostí. Nejslabší dívka dokázala 

popsat pouze dvě kosti. 

V sérii otázek týkajících se suché pedikúry odpověděla na první otázku, zda se dívky učí 

v teorii o suché pedikúře, pouze jedna dívka, že ano. Zbylých 90,1 % odpovědělo, že se 

suchou pedikúru v teorii neučí. Na otázku, zda se učí přístrojovou pedikúru v praxi, uvedlo 

všech 100 % dívek, že ne. Dále osm dívek (72,2 %) uvedlo, že na pracovišti odborného 

výcviku nemají přístroj na suchou pedikúru. Zbylé tři uvedly, že na pracovišti se přístroj na 

suchou pedikúru nachází, avšak s ním vůbec nepracují.  

Všech jedenáct dotazovaných dívek, stejně jako všechny dívky z prvního ročníku, uvedlo, 

že ještě neprováděly praktický výcvik na odloučeném pracovišti. Stejně tak všech jedenáct 

dívek uvedlo, že se dosud v praxi nesetkalo se suchou metodou provádění pedikúry, 

z čehož logicky vyplývá, že na další otázku, s jakým druhem pedikúry se v praxi dívky 

častěji setkávají, opět všechny uvedly, že pouze s mokrou metodou. Ovšem odpovědi na 

otázku, která metoda pedikúry je podle nich používanější, tak jednostranné nebyly. Více 

než polovina dívek, konkrétně 54,5 %, odpověděla, že je používanější suchá metoda 

pedikúry. Zbytek dívek se domnívá, že větší oblibě se stále těší pedikúra mokrá. Na 

otázku, který druh pedikúry dívky ovládají lépe, odpověděla dvě děvčata, že suchý. Dále 

dívky uvedly, že ve svém volném čase se pedikúře věnují, jelikož mají možnosti, kde si 
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praxi procvičit. Konkrétně jedna dívka uvedla, že její teta má kosmetický salon a tam ji 

zaučuje. 

Na otázku absolvovaných kurzů, které pořádala škola, odpověděly všechny dívky, že již 

nějaký kurz absolvovaly. Největší počet děvčat se zúčastnil kurzu medové masáže, celkem 

72,2 %. Stejně tak by se všechny dívky chtěly v oboru vzdělávat a zúčastňovat se dalších 

kurzů. Největším favoritem je kurz modelace gelových nehtů a botoxu na řasy, dalším 

oblíbeným je kurz líčení. 

V otázce získaných dovedností k provádění praxe jsou žákyně druhého ročníku poněkud 

shovívavější. Osm dívek, tedy 72,2 %, uvedlo, že jejich dosud získané znalosti rozhodně 

nejsou dostačující k provádění praxe. Zbylé tři uvádějí, že jejich znalosti by k provádění 

praxe postačily. Ani jedna z dívek však svou domněnku nedokázala vysvětlit. 

Na otázku, zda se dívky někdy v praxi setkaly s něčím, s čím se ve škole nesetkaly, uvedlo 

pět dívek, že ne (tedy 45,6 %). Zbylé dívky uváděly, že by více chtěly pracovat na 

zákaznicích, a ne pouze vzájemně jedna na druhé. Dále dívky uváděly odpověď „hodně 

věcí“, tu však více nerozvedly.  

Osm dívek uvedlo, že se domnívá, že některé věci, které se na praktickém výcviku učí, 

nikdy v praxi nepoužije. Konkrétně tři dívky uvedly, že masáže těla nejsou dostatečně 

vysvětlené, a tím pádem je dle jejich názoru nebudou v praxi moci provádět. Tato odpověď 

mě poněkud zarazila, jelikož učitelka odborného výcviku, která má dívky přidělené, 

je původním zaměstnáním především masérka a k masážím má blíže než například 

k manikúře či kosmetice. Zbylá tři děvčata se domnívají, že všechny doposud získané 

informace použijí v praxi.  

Na sledovanost aktuálních trendů v odborném výcviku odpovědělo 100 % dívek, že se 

rozhodně neučí dle aktuálních trendů. Především by se rády učily aktuální trendy v líčení. 

Chápu, že jsou děvčata nespokojená. Ve škole se naučí opravdu základy líčení, ovšem 

domnívám se, že jejich představa je, že se budou učit být profesionální vizážistkou. Ovšem 

takto tomu není. Stejně tak většině dívek, konkrétně 81,8 %, nevyhovují postupy, jakými 

se učí odborný výcvik, Dle jejich názoru je na vině učitelka odborného výcviku, jelikož se 

dívkám nevěnuje tak, jak by si představovaly. Dále uvádějí, že se učí ze starých skript 

a učebnic, popřípadě jim učitelka pustí video, podle kterého se dívky mají učit. 
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Na otázku, zda by dívky něco vytkly, nebo naopak vyzdvihly na učitelce odborného 

výcviku, pouze jedna dívka neodpověděla. Zbývajících 90,1 % je s učitelkou 

nespokojených. Konkrétně uvádí, kromě výše popsaných starých metod učení, absolutní 

nezájem ze strany učitelky. Konkrétně žákyně uváděly: „Naše paní učitelka mi 

nevyhovuje. Nic nám nevysvětlí a všechno se učíme podle televize.“, „Zastaralé učení, 

učení masáží podle videokazet. Paní mistrová nás rozhodí do tříd a nechá nás být a dělá si 

svoje věci.“, „Naše učitelka nás nic nenaučí, učíme se samy podle videí. Ona sedí v učebně 

na počítači a projíždí internet. Učíme se ze starých skript.“ 

Pokud by toto napsala jedna dívka, pomyslela bych si, že je poněkud zaujatá, ale vzhledem 

k tomu, že na názoru se shodla naprostá většina třídy, měla by se učitelka nad sebou zřejmě 

zamyslet. Otázkou však je, zda má učitelka odborného výcviku o nespokojenosti dívek 

vůbec tušení. Ačkoliv i bez toho, aby něco tušila, by se dívkám měla věnovat. Zřejmě paní 

učitelka zapomíná, že učit dívky novým věcem je její práce. 

Krátké shrnutí výsledků žákyň druhého ročníku oboru kosmetička: Dívky mají lepší 

úroveň znalostí z oblasti pedikúry než dívky z prvního ročníku. Ovšem radikální zlepšení 

zde neshledávám. Vzhledem k tomu, že ve druhém ročníku je v časovém plánu více 

odborného výcviku, dívky již měly možnost lépe poznat učitelku odborného výcviku, 

se kterou nejsou vůbec spokojené. Respektive se na dívkách odráží zejména fakt, že ze 

strany učitelky odborného výcviku nejsou motivovány. Dále zřejmě uvítaly větší 

propracovanost přípravy na hodinu učitelky, zejména její sledování aktuálních trendů. 

18.3 Třetí ročník 

Ve třetím ročníku odpovídalo na otázky pouhých devět děvčat. Ve třetím ročníku, stejně 

jako ve druhém a čtvrtém, mají dívky praktickou výuku vždy od úterý do pátku každý 

druhý týden.  

 Vzhledem k tomu, že při vyhodnocování dotazníků jsem postupovala vzestupně od 

prvního do čtvrtého ročníku, jsem nebyla nijak překvapena u výsledku první otázky, zda 

dívky při žádosti o studium věděly o tom, že se v oboru kosmetička vyučuje i pedikúra. 

Z celkového počtu devíti dívek o této skutečnosti věděly pouze čtyři dívky, tedy 44,4 %. 

Zbývajících pět dívek o této informaci nevědělo.  
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Ačkoliv v další otázce mohly dívky zaškrtnout více odpovědí, každá z dívek zaškrtla pouze 

jednu. Nejvíce oblíbená ve třetím ročníku studijního oboru kosmetička je překvapivě 

kosmetika, která se těší oblibě u 77,8 % dívek. Naopak masáže nebyly zaškrtnuty žádnou 

ze žákyň. Zbylé dvě dívky své odpovědi rovnoměrně zaškrtly do činností manikúry 

a pedikúry. Vždy po 11,1 %. 

44,4 % dívek se kosmetice po dokončení studia věnovat nechce. 22,2 % žákyň si ještě není 

jisto a zbylých 33,4 % by se této činnosti chtělo věnovat. V případě, že by se této činnosti 

věnovaly, usoudilo 44,4 % z nich, že by se věnovaly kosmetice, a 22,2 % by se chtělo 

věnovat péči o ruce, tedy manikúře. Zbylá děvčata se nevyjádřila. Jako důvody, proč by se 

dívky tomuto oboru nechtěly věnovat, uváděly, že je tato práce nebaví, a jedna dívka 

dokonce uvedla, že „Je to moc práce.“ Pod touto větou nevím, co si představit. Každá 

práce má svá úskalí i své výhody. V každé práci má člověk nějakou zodpovědnost. 

Podobnou odpověď bych čekala od žáků základní školy, ale rozhodně ne u žákyně třetího 

ročníku střední školy. Ve svém věku by už mohla vědět, že nic není zadarmo a mít práci je 

základem pro to, aby člověk mohl vést slušný život a naplňovat své potřeby. Ovšem to je 

možná pouze můj názor, zmíněná dívka má zřejmě jiný úhel pohledu. 

Opět U otázky dezinfekce a sterilizace jsem z výsledků byla opět zklamaná. Pět dívek, tedy  

55,6 %, se ani neobtěžovalo cokoliv do odpovědi napsat. Zbylých 44,4 % vědělo, jaký je 

mezi těmito úkony rozdíl. 

Jaké jsou dvě základní skupiny, na které se dělí kontraindikace pedikúry, vědělo  

77,8 % dívek. Zbylé dvě, tedy 22,2 %, toto dělení neznaly. Ovšem dva základní druhy 

pedikúry znaly všechny dívky, u této otázky byla tedy úspěšnost 100 %. 

Bohužel euforii z předchozí otázky, na níž nebyla žádná špatná odpověď, vystřídal smutek 

z neznalosti dělení koupelí nohou podle účelu. Pouze jediná dívka, tedy 11,1 %, dokázala 

odpovědět. Zbylých 88,9 % na otázku nedokázalo odpovědět. O mnoho lépe na tom nebyly 

ani výsledky otázky, která se zabývala dělením kuřích ok. Tentokrát pouze 22,2 % dívek 

odpovědělo dobře. Zbylých 77,8 % opět neodpovědělo.  

Na první část otázky týkající se stříhání nehtů na nohou, tedy do jakého tvaru se nehty 

stříhají, odpovědělo 100 % dívek. Ovšem proč se nehty takto stříhají, odůvodnilo pouze 

66,7 %. Celková úspěšnost u této otázky je tedy 83,4 %. 
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Odpovědi na otázku, která se týkala nástrojů na pedikúru, nebyly nijak tragické. Největší 

vyjmenovaný počet nástrojů dvěma dívkami byl sedm. Nejméně potom vyjmenovala jedna 

dívka – čtyři nástroje. Zbylé dívky dokázaly vyjmenovat pět až šest nástrojů.  

Otázka vrozených a získaných ortopedických vad byla opět svými výsledky na špatné 

úrovni. Sedm dívek se k této otázce vůbec nevyjádřilo a odpovědi zbylých dvou dívek byly 

špatné. Úspěšnost této otázky je 0 %. Popis onemocnění růže byl rovněž špatný. Tentokrát 

se k otázce nevyjádřilo osm dívek. Odpověď jedné dívky, která se k této otázce vyjádřila, 

byla alespoň správná, tudíž úspěšnost 11,1 %. Vyhodnotit otázku diabetu bylo v tomto 

ročníku těžké, jelikož dívky psaly neúplné odpovědi. I přes to napsalo šest dívek správnou 

odpověď. Zbylé tři dívky psaly do odpovědí nesmysly. Úspěšnost otázky onemocnění 

diabetem je 66,7 %. U další otázky, která se týkala onemocnění, tentokrát varixů, jsem 

ovšem byla potěšena. Všech devět dívek napsalo správnou odpověď, tedy 100% úspěšnost. 

Ovšem Popis kostry dolní končetiny byl horší. Všech dvanáct požadovaných kostí, stejně 

jako v prvním ročníku, nedokázala popsat ani jediná žákyně. Nejvyšší počet popsaných 

kostí byl devět, nejnižší dvě. Nejvíce dívek dokázalo popsat pouze pět kostí dolní 

končetiny. 

Na další otázku, zabývající se učením suché pedikúry, v teorii odpovědělo 44,4 % dívek, 

že se v teorii setkalo s pojmem suché pedikúry. Zbylých 55,6 % uvedlo, že se s tímto 

učivem v rámci teoretické výuky nesetkaly. Všech 100 % dívek dále uvedlo, že ani v rámci 

praktické výuky se nesetkaly s prováděním suché pedikúry i přes to, že ve škole mají 

přístroj na suchou pedikúru, což potvrdilo 22,2 % děvčat. Zbylých 77,8 % o tomto přístroji 

na pracovišti neví. 

100 % děvčat již bylo na praxi na odloučeném pracovišti, přičemž v rámci této praxe se 

pouze dvě dívky, tedy 22,2 %, setkaly s prováděním suché pedikúry na zákaznici. Zbylých 

77,8 % dívek nemělo ještě možnost zkusit tuto metodu pedikúry. Stejný výsledek byl  

i u otázky, s jakým druhem pedikúry se dívky v praxi častěji setkávají. Dvě dívky, které 

odpověděly, že se v praxi již setkaly s pedikúrou suchou, stejně tak odpověděly, že se 

s touto metodou setkávají častěji. Zbylých sedm dívek uvedlo, že do styku přicházejí 

hlavně s prováděním mokré pedikúry. Ovšem z celkového počtu devíti dívek odpovědělo 

44,4 %, tedy čtyři dívky, že se domnívají, že právě suchá pedikúra je používanější 

metodou. Zbylých pět dívek je stále přesvědčeno o masovějším používání pedikúry mokré. 

I přes výše uvedené výsledky všech devět dívek uvedlo, že se domnívá, že lépe ovládají 
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mokrý druh pedikúry. Tento výsledek mi přijde zcela logický. Dívky se v rámci praxe ve 

škole učí většinou pouze mokrou pedikúru, tudíž ovládají lépe tento způsob ošetření 

nohou. 

V další otázce uvedlo samozřejmě všech devět dívek odpověď, že jejich škola nabízí 

možnost absolvování celé řady různých kurzů. Stejně tak se všechny dívky již několika 

kurzů aktivně zúčastnily. Nejvíce se jich zúčastnilo kurzu trvalé na řasy, přičemž tento 

kurz absolvovalo šest dívek, tedy 66,7 %. Vždy po čtyřech dívkách se zúčastnilo kurzů 

masáže lávovými kameny, baňkování a prodlužování řas metodou řasa na řasu. Čtyři dívky 

z celkového počtu devíti by se dál rády vzdělávaly a chtěly by absolvovat mnoho kurzů. 

Nejvíce dívek by se chtělo zúčastnit kurzu permanentního lakování, tedy gel-laku 

a prodlužování a modelace nehtů pomocí akrylového systému.  

Na výsledky další otázky jsem byla obzvláště zvědavá. Otázka se týkala dosažených 

dovedností a jejich uplatnění v praxi. Pět dívek, tedy 55,6 %, uvedlo, že se domnívá, že 

jejich doposud získané vědomosti jsou postačující k provádění praxe. Zbylých 44,4 % si 

ještě tolik nevěří. Na otázku, proč se domnívají, že jejich zkušenosti nejsou dostačující, ani 

jedna z dívek neodpověděla. Dle mých zkušeností by v druhém pololetí třetího ročníku 

měla být žákyně schopna již samostatné práce, aniž by se dopouštěla větších 

a závažnějších chyb. 

Šest dívek, tedy 66,7 %, odpovědělo, že doposud se ve své praxi nesetkaly s ničím, s čím 

by se již dříve nesetkaly ve škole. Zbylé tři dívky uváděly, že během své praxe se setkaly 

s bradavicemi a drápovitými nehty, s čímž se ve škole nesetkaly. Sedm dívek se dále 

domnívá, že všechny doposud získané znalosti a dovednosti jednou použijí ve své praxi. 

Zbylé dvě dívky uvádí, že v praxi nebudou používat metodu mokré pedikúry. Stejný 

výsledek se objevil i u otázky sledování aktuálních trendů. Sedm dívek je nespokojeno 

s vedením výuky a domnívá se, že výuka nesleduje aktuální trendy. Dívky uvádějí, že 

postupy, které se učí, jsou zastaralé, a to ve všech odvětvích, tedy jak v kosmetice, 

manikúře, pedikúře, ale i v masážích. Zbylé dvě dívky, tedy 22,2 %, jsou s výukou 

spokojené. Postupy, kterými se dívky učí praktickou výuku, nevyhovují pěti dívkám, tedy 

55,6 %. Zbylých 44,4 % je s postupy spokojeno. Dívky, které uvádí, že s postupy nejsou 

spokojeny, se dále shodují, že by v praktické výuce chtěly používat nové nástroje, 

přístroje, postupy a techniky.  



80 

Na poslední otázku, co by dívky vytkly, nebo naopak vyzdvihly na své učitelce odborného 

výcviku, se žákyně nejvíce rozepsaly. Pouze dvě dívky, tedy 22,2 %, jsou s učitelkou 

spokojené. Zbylých sedm dívek je s učitelkou absolutně nespokojeno. Dle jejich slov je 

učitelka na nic, nic neumí, o dívky se nezajímá a nevyučuje je. Dle jejich slov neustále 

vysedává u počítače. 

S podobnými odpověďmi, co se týče spokojenosti s učitelkou odborného výcviku, jsem se 

již setkala u dívek v druhém ročníku. U nich jsem se zprvu domnívala, že si třída 

s učitelkou takzvaně „nesedla“ a jsou proti ní zaujaté. Ovšem když i většina dívek z jiného 

ročníku nezávisle na sobě odpovídá dosti shodně, vyvstává zde již otázka, zda opravdu 

není nějaká chyba na straně učitelky. Jak již bylo výše uvedeno, děvčata prvního ročníku 

jsou s učitelkou odborného výcviku naprosto spokojené, oproti druhému a třetímu ročníku, 

kdy u dívek ve valné většině převládá nespokojenost. 

18.4 Čtvrtý ročník 

Ve čtvrtém ročníku na dotazník odpovídalo celkem deset děvčat. Odborný výcvik mají 

stejně často jako dívky v druhém a třetím ročníku. Převážnou většinu praxe jsou už 

v soukromých salonech a do školy chodí převážně na splnění kontrolních prací. 

Na první otázku, zda byly dívky obeznámeny s tím, že ve studijním oboru kosmetička se 

také učí pedikúra, odpovědělo šest dívek, že s tímto byly srozuměny. Zbývajících  

40 % dívek odpovědělo, že o této informaci nevěděly.  

Nejoblíbenější činností dívek ve čtvrtém ročníku je opět kosmetika. Té se nejraději věnuje 

celých 90 % děvčat. Na druhém místě se umístila pedikúra s 30 %. Manikúru i masáže 

rády praktikují jen dvě dívky.  

Tomuto oboru by se i nadále chtělo věnovat 50 % děvčat. Zbylých pět dívek stále ještě 

netuší, čemu se po dostudování bude věnovat. Pokud by dívky zůstaly u tohoto oboru, 

chtěly by se povětšinou věnovat kosmetice, a to celých 90 %; 30 % by se chtělo věnovat 

masážím, pedikúra i manikúra je opět po 20 %.  

U otázky dezinfekce a sterilizace jsem byla nadšená výsledky. Úplně všechny dívky, tedy 

celých 100 % odpovědělo na otázku naprosto správně. Na otázku dělení kontraindikací 

odpovědělo správně sedm dívek, tedy 70 %, což mi přijde vcelku málo, vzhledem 
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k obtížnosti této otázky. Další otázka ovšem byla také velmi úspěšná. Opět 100 % děvčat 

odpovědělo naprosto bezchybně. 

 Ovšem otázka rozdělení koupelí byla pro dívky těžkým oříškem. Pouze dvě dívky (20 %) 

dokázaly vyjmenovat všech pět koupelí. Sedm dívek vyjmenovalo pouze tři koupele. 

Poslední dívka se nenamáhala tuto otázku vůbec vyplnit. Výsledky další otázky, která se 

týkala kuřích ok, byly také velmi špatné. Ani jedna dívka nedokázala vyjmenovat všech 

pět druhů. Tři dívky vyjmenovaly čtyři typy, šest dívek vyjmenovalo tři typy a jedna dívka 

opět nevyjmenovala vůbec žádné. Stejně tak u další otázky se jedna z dívek neobtěžovala 

na otázku odpovědět.  

 Na otázku tvaru nehtů odpovědělo správně devět dívek a důvod, proč se nehty stříhají do 

takového tvaru, popsalo žákyň osm. Celkově na otázku tedy odpovědělo 85 % dívek. 

Rozdělení vrozených a získaných ortopedických vad bylo opět otřesné. Žádná z dívek 

nedokázala správně zařadit ani jednu vadu. Povětšinou do získaných ortopedických vad 

vypisovaly onemocnění dolních končetin. Alespoň u nemoci růže se dívky ukázaly 

v dobrém světle, 80 % odpovědělo správně. Otázka týkající se nemoci lidově zvané 

cukrovka dopadla ještě lépe. Na tuto otázku odpovědělo správně 90 % žákyň. Co jsou to 

varixy, vědělo sedm dívek, tedy 70 %, ovšem zda se u zákazníka s takovým onemocněním 

provádí masáž, vědělo už jen 50 % dívek. Celou kostru dolní končetiny opět nedokázala 

popsat ani jedna žákyně. Nejlepší dívka dokázala z celkového počtu dvanácti položek 

popsat jedenáct, což je oproti nižším ročníkům velmi dobrý výsledek. Nejméně popsaných 

kostí bylo sedm. Průměrně se dívky pohybovaly kolem devíti popsaných kostí, což je dle 

mého úsudku velmi dobré. 

V další trojici otázek dívky opět odpovídaly na to, zda se setkávají s přístrojovou 

pedikúrou. Co se týče teorie, odpověděly pouze dvě dívky, tedy 20 %, že se s tímto 

postupem setkaly. Stejně tak tytéž dívky uvedly, že se se suchou pedikúrou setkávají 

i v praktické výuce. 30 % děvčat uvedlo, že na pracovišti ve škole mají přístroj na 

provádění pedikúry, zbylých 70 % se s přístrojem ve škole nesetkalo.  

Na odloučeném pracovišti byly všechny dívky a stejně tak se již všechny uplatnily 

v salonech v soukromém sektoru. Se suchou pedikúrou se na svém pracovišti setkalo 50 % 

dívek, ovšem v 80 % se dívky setkávají s mokrou metodou. V otázce, která metoda se 

podle dívek používá častěji, uvádí 60 %, že používanější metodou je mokrá pedikúra. 
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Stejně tak 60 % děvčat uvádí, že lépe ovládají mokrou pedikúru. Dalších 30 % ovládá lépe 

suchou metodu. Jedna dívka dále uvedla, že ovládá obě metody na stejné úrovni.  

Všech deset dívek absolvovalo nějaký kurz, který škola zprostředkovala. Nejčastěji se 

jednalo o kurz trvalé na řasy. Dále měly dívky zájem o modelaci nehtů gelem, masáže 

lávovými kameny a medem a dále také baňkování. Osm dívek z celkového počtu by se 

chtělo i nadále zdokonalovat v oboru a absolvovat další kurzy. Nejčastěji jsou to kurzy 

líčení a profesionálního make-upu. 

Devět dívek, tedy 90 %, se domnívá, že jejich dosud získané znalosti a dovednosti jsou 

dostačující k provádění praxe. Na otázku, zda se v praxi dívky setkaly s něčím, s čím 

v teorii nebyly obeznámeny, nejčastěji uváděly tetování obočí a různé kosmetické přístroje, 

jako je kosmetický laser, galvanická žehlička a podobně. 

Nadpoloviční část dívek, konkrétně 70 %, se domnívá, že některé věci, které se ve škole 

učí, v praxi vůbec nepoužije. Jako příklad dívky uváděly P-shine, napářku obličeje pomocí 

přístroje či heřmánkový zábal. Zbylých 30 % se domnívá, že vše, co se naučí ve škole, 

uplatní i v praxi.  

V otázce sledování aktuálních trendů uvedlo 80 % dívek, že věci, které se učí, rozhodně 

aktuální trendy nesledují. S postupy, jakými se učí, je spokojeno 60 % žákyň.  

Na otázku spokojenosti s učitelkou odborného výcviku dívky vůbec nic neuvedly. 

Pokládám si tedy otázku, zda jsou tedy dívky naprosto spokojeny, či absolutně 

nespokojeny.  
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Tabulka 2: Výsledky vybraných otázek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník

Vědely o výuce pedikúry 68,2% 63,6% 44,4% 60%

Nejoblíbenější činnost Masáže Kosmetika Kosmetika Kosmetika

chtěla by se věnovat oboru 54,5% 36,4% 33,4% 50%

Obor věnovámí Kosmetika Kosmetika Kosmetika Kosmetika

Dezifekce x sterilizace 13,6% 72,2% 44,4% 100,0%

Kontraindikace pedlkúry 72,2% 81,8% 77,8% 70,0%

Druhy pedikúry 100,0% 90,1% 100,0% 100,0%

Rozdělení koupelí 72,2% 90,1% 11,1% 20,0%

Rozdělení kuřích ok 81,1% 90,1% 22,2% 0,0%

Střih nehtů 77,3% 76,7% 83,4% 85,0%

Nástroje na pedikúru 8 nástrojů 8 nástrojů 7 nástrojů 8 nástrojů

Ortopedické vady 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Onemocnění růže 18,2% 45,5% 11,1% 80,0%

Onemocnění Diabetes 27,3% 100,0% 66,7% 90,0%

Onemocnění Varixy 90,9% 81,8% 100,0% 70,0%

Suchá pedikúra - teorie 36,3% 9,0% 44,4% 20,0%

Suchá pedikúra - praxe 36,3% 0,0% 0,0% 20,0%

Přístroj na suchou pedikúru 72,7% 27,8% 22,2% 30,0%

Kostra dolní končetiny 10 kostí 12 kostí 9 kostí 11 kostí

Prováděly v praxi suchou pedikúru 18,2% 0,0% 22,2% 50,0%

Který druh pedikúry používá častěji mokrá 100% mokrá 100% mokrá 88,9 mokrá 80%

Který druh pedikúry je používanější  mokrá 100% suchá 54,5% suchá 44,4% mokrá 60%

Nabízí škola kurzy 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Kolik dívek se zúčastilo kurzů 0,0% 100,0% 100,0% 100,0%

kolik dívek by se chtělo zúčastit dalších kurzů 77,3% 100,0% 44,4% 80,0%

Jsou získané vědomosti dostačující k praxi? 95,5% 27,8% 55,6% 90,0%

Správné odpovědi    
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Graf 1: Celková úspěšnost žákyň 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Graf 2: Popis kostry dolní končetiny 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 3: Spokojenost s učitelkou odborného výcviku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

19 Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, zda u žákyň studujících obor kosmetička roste křivka znalostí 

společně s tím, jak dlouho již studují a aktivně se zúčastňují praxe. Jak je výše uvedeno, 

znalosti jsem zjišťovala pomocí dotazníků, které byly rozdány na konci  prvního pololetí 

školního roku 2018/2019 ve všech ročnících oboru kosmetička na dané škole. Jelikož 

dotazníky byly spíše takový „ didaktický test“ a většina otázek byla otevřených, bylo 

velice těžké, provádět vyhodnocení. Uchýlila jsem se tedy k procentuálnímu vyjadřování 

výsledků, jelikož tímto způsobem lze nejjednodušeji porovnávat výsledky.   Můj 

předpoklad byl takový, že celkově dívky ve čtvrtém ročníku budou se znalostmi celkově na 

mnohem lepší úrovni, než dívky v ročníku prvním. Avšak jak zobrazuje výše uvedený graf 

a tabulka, opak je pravdou. Ve znalostech z oboru pedikúry jsou na tom nejlépe dívky 

druhého ročníku a  nejhůře dívky ročníku třetího. Srovnáme - li konkrétní odpovědi, 

zjistíme například, že žákyně z druhého ročníku ecxcelovaly v otázce nemoci zvané 

diabetes, kdy přičemž na otázku všechny odpověděly všechny dívky ročníku dobře. 
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Nejhůře v této otázce dopadly žákyně prvního ročníku. Dívky ze  třetího ročníku byly 

naprosto regulérně nejlepší v otázce, která se zabývala onemocněním zvaným Vvarixy. V 

tomto ročníku odpověděly na otázku správně úplně všechny dívky, a  naopak žákyně 

čtvrtého ročníku byly v této otázce nejslabší.  Ovšem v otázce rozdílu mezi dezinfekcí a 

sterilizací odpovědělo správně všech 100 % dívek pouze ve čtvrtém ročníku. Nejhůře v 

této otázce dopadly dívky v  ročníku prvním.  DívkyStudentky z prvního ročníku nebyly 

nejlepší v žádné otázce. Výše uvedená tabulka je porovnáním nejzásadnějších otázek 

dotazníku mezi jednotlivými ročníky. 

Zajímavá je také křivka spokojenosti s učitelkou odborného výcviku. Zatímco žákyně 

prvního ročníku jsou s učitelkou naprosto spokojené, dívky z ročníku čtvrtého se k této 

otázce vůbec nevyjadřovaly. Se stoupajícím ročníkem zde klesá křivka spokojenosti dívek. 

Lze tedy konstatovat, že čím déle jsou studentky ve škole a poznávají svou učitelku, tím 

méně jsou s ní spokojeny. Ovšem křivky spokojenosti s postupy, které se dívky učí, 

a sledovanosti aktuálních trendů tak přímo úměrné nejsou. Také bych očekávala vzrůstající 

křivku v otázce, zda jsou získané dovednosti dostačující k provádění praxe. Ovšem opak je 

pravdou. Zatímco žákyně prvního ročníku jsou dle mého názoru až nezdravě sebevědomé, 

dívky ze třetího ročníku, které by měly být už samostatné, si věří téměř jen z poloviny. 

Celkově mě výsledky dost překvapily. Dle mého názoru úroveň vzdělání tohoto oboru na 

dané škole za posledních deset let velmi klesla. Otázkou však zůstává, z jakého důvodu. 

Může to být způsobeno jak změnou vedení školy, tak i profesním vyhořením učitelky 

odborného výcviku. V neposlední řadě je zapotřebí podotknout, že tento problém nemusí 

být způsoben pouze mikrosystémem školy, ale může být více komplexní. Konkrétně mám 

na mysli, že úroveň celého českého školství může být nižší než před deseti lety. Ovšem 

tomuto problému by se měla zejména věnovat ředitelka školy a pokusit se zjednat nápravu, 

aby školu opouštěli absolventi schopní samostatné kvalitní práce a samostatného myšlení. 
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23 Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

Dotazník 

 

Dobrý den, 

ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na 

téma „Analýza vzdělání žákyň v oboru kosmetička se zaměřením na oblast pedikúry.“ 

Vaše odpovědi jsou pro mě velice důležité a poslouží jako podklad k mé bakalářské práci. 

Vaším úkolem je v dotazníku stručně zodpovědět položené otázky. Pokud se u otázky 

nachází nabídka odpovědí, označte tu, s jejímž tvrzením se nejvíce ztotožňujete. 

U některých otázek je možné rozepsat názor či odpověď. Dotazník je rozložen do tří 

kapitol. První kapitola je obecně o vaší osobě, druhá o vědomostech a třetí o domněnkách 

a spokojeností či nespokojeností se školou. Dotazník je zcela anonymní. 

Velice vám děkuji za ochotu a za váš čas strávený u vyplňování dotazníku. 

Lenka Hlaváčková, studentka Pedagogické fakulty UK v Praze. 

 

Vaši odpověď označte křížkem, případně doplňte odpověď.  

 

Jsem studentkou  

?   1. ročníku          □   2. ročníku                    □   3. ročníku         □   4. ročníku 

Když jsi se hlásila na obor kosmetička, věděla si, že je v tomto oboru zahrnuta i 

výuka pedikúry? 

□   Ano                     □   Ne 

Nejvíce mě baví – můžeš označit více odpovědí 

□  Kosmetika         □  Manikúra         □  Pedikúra         □  Masáže 

Chceš se po studiu věnovat tomuto oboru? 

□   Ano        □  Ne       □  Ještě nevím 

Pokud by ses chtěla po studiu věnovat oboru, čemu konkrétně by ses chtěla věnovat? 

Můžeš označit více odpovědí.  

□  Kosmetika         □  Manikúra         □  Pedikúra         □  Masáže 

 

  



 

II 

Pokud se chceš po studiu věnovat něčemu jinému, napiš důvod: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Jaký je rozdíl mezi dezinfekcí a sterilizací? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Na jaké základní dvě skupiny se dělí kontraindikace pedikúry? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Jaké znáš dva druhy pedikúry? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Podle účelu rozlišujeme koupele nohou na: 

1.                                        2.                                             3.   

4. 5. 

 

Kuří oka dělíme na: 

1.                                        2.                                             3. 

4.  5. 

 

Do jakého tvaru se stříhají nehty na nohou – především palce – a proč? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 



 

III 

Uveď nástroje – nářadí potřebné pro mokrou pedikúru: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Ortopedické vady dělíme na vrozené a získané. Napiš co nejvíce vad, které znáš: 

Vrozené vady 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Získané vady 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Popiš onemocnění růže (čím je vyvolaná, jak ji lze poznat, léčba…) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Proč je pro pedikéra obzvláště důležité, aby věděl, zda má klient onemocnění 

s názvem diabetes mellitus? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 



 

IV 

 

Co jsou to varixy? Pokud má zákazník varixy, může se provádět masáž? Proč? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Popiš kostru dolní končetiny – stačí česky, není potřeba latinsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učíte se v teorii o suché pedikúře?  

□  Ano                                            □  Ne 

Učíte se v praxi o suché pedikúře? 

□  Ano                                            □  Ne 

Máte na školním pracovišti přístroj na provádění suché pedikúry? 

□  Ano                                            □  Ne 

Už jsi byla na praxi na odloučeném pracovišti? 

□  Ano                                            □  Ne 



 

V 

Setkáváš se v praxi se suchou pedikúrou? 

□  Ano                                            □  Ne 

S jakým druhem pedikúry se v praxi častěji setkáváš? 

□  Mokrou                                           □  Suchou 

Který druh pedikúry obecně je podle tebe používanější?  

□  Mokrý                                           □  Suchý 

Který druh pedikúry podle svého názoru ovládáš lépe a proč? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Nabízí vaše škola možnost zúčastnit se nějakých kurzů? 

□  Ano                                            □  Ne 

Pokud ano, jakých? Můžeš zaškrtnout více odpovědí. 

□ Trvalá na řasy           □ Prodloužení řas metodou řasa na řasu     □ Prodloužení řas 

metodou trsů 

□ Modelace – gelové nehty        □ Modelace – akrylové nehty    □ Gel-lak 

□ P-shine    □ Baňkování   □ Čokoládová masáž         □ Medová masáž    □ Masáž 

lávovými kameny 

□ Bylinné zábaly   □ „Rovnátka“ na nehty – ošetření zarostlých nehtů  □ Suchá 

pedikúra 

Ostatní………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Zúčastnila ses aktivně nějakého kurzu, který tvoje škola nabízela? 

□  Ano                                            □  Ne 

 

Pokud ano, jakého/jakých? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



 

VI 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Je nějaký kurz, který bys ráda absolvovala? 

□  Ano                                            □  Ne 

Pokud ano, jaký? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

Domníváš se, že jsou tvé dosud získané vědomosti dostačující k provádění praxe? 

□  Ano                                            □  Ne 

Pokud ne, proč? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Setkala ses někdy v praxi s něčím, s čím ses ve škole nesetkala? 

□  Ano                                            □  Ne 

Pokud ano, s čím? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Domníváš, se že některé věci, které se učíš v praxi, někdy vůbec nepoužiješ? 

□  Ano                                            □  Ne 

Pokud ano, jaké? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Domníváš se, že věci, které se učíš, sledují aktuální trendy? 

□  Ano                                            □  Ne 



 

VII 

Pokud ne, co by ses chtěla učit? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Vyhovují ti postupy, jakými se učíte praxi? 

□  Ano                                            □  Ne 

Pokud ne, co bys chtěla změnit? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Je něco, co bys vytkla, nebo naopak vyzdvihla na své učitelce odborného výcviku a 

celkové výuce praxe? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

  



 

VIII 

Příloha č. 2: Učební osnovy odborného výcviku 

1. ročník – Kosmetické služby – pedikúra – odborný výcvik 

 

Učivo 

Manikura, pedikura – péče o ruce, nohy, úprava nehtů, přípravky v péči o ruce a nohy, 

telefonická rezervace termínu na masáž rukou, nohou 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

1. ročník 

3  týdně, P  

Dějiny kosmetiky 

Dotace učebního bloku:   3 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

1 popíše vývoj kosmetiky ve světě 

historický přehled, kosmetika-Egypt, Čína, Indie, 

Řecko, Řím, vývoj v Evropě 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

  Výtvarná výchova 

1. ročník 

Estetické kategorie 

Literární výchova 

1. ročník 

Starověké písemnictví 
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Anatomie kůže 

Dotace učebního bloku:   18 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: podrobná stavba - pokožky, škáry, podkoží  

význam kožního filmu  

krevní zásobení kůže a inervace, kožní adnexa 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ČŽP   

Fyziologie kůže 

Dotace učebního bloku:   16 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

2. uvede složky kůže, které se podílejí na její 

funkci 

funkce kůže - ochranná, termoregulační, samočistící, 

smyslová, sekreční, resorpční, respirační, depotní, 

barierová 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ČŽP   
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Vnitřní vlivy působící na stav kůže 

Dotace učebního bloku:   18 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

2. charakterizuje vnitřní vlivy působící na kůži 

vliv onemocnění nervového systému, hormonálního 

systému, krevního oběhu, trávicího a dýchacího 

systému včetně jednotlivých orgánů 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ČŽP  Chemie 

1. ročník 

Vybrané prvky kovového 

charakteru a jejich sloučeniny 

Chemie 

1. ročník 

Vybrané prvky nekovového 

charakteru a jejich sloučeniny 
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Zevní vlivy působící na stav kůže 

Dotace učebního bloku:   12 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

 charakterizuje vnější vlivy působící 

na stav kůže 

vlivy - klimatické, škodlivé, civilizačních faktorů, 

vody, pracovního prostředí, jedů a kosmetických 

přípravků 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ČŽP  Chemie 

1. ročník 

Vybrané prvky kovového 

charakteru a jejich sloučeniny 

Chemie 

1. ročník 

Vybrané prvky nekovového 

charakteru a jejich sloučeniny 

Základní pravidla kosmetické péče 

Dotace učebního bloku:   18 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

o připraví pracoviště, volí a připraví nástroje, 

pomůcky a kosmetické přípravky v souladu 

se zvoleným technologickým postupem 

o připraví zákazníka pro kosmetické ošetření 

podle hygienických předpisů 

o zdůvodní úlohu státního odborného dozoru 

nad bezpečností práce 

o uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

postup kosmetického ošetření, bezpečnostní předpisy, 

hygiena pracovišť, evidence zákazníků, první kontakt 

se zákazníkem 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ČŽP 

IKT 

  

Péče o ruce 

Dotace učebního bloku:   12 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

 připraví zákazníka pro kosmetické ošetření 

podle hygienických předpisů 

 uvede základní bezpečnostní požadavky při 

práci s přístrojovým a technickým 

vybavením provozovny a kosmetickými 

přípravky a dbá na jejich dodržování 

 uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

 popíše péči o ruce a nehty včetně 

technologických postupů 

manikúra, technologický postup, masáž, masky, 

zábaly, metody v úpravě nehtů, vady a choroby nehtů 

a rukou 

Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ČŽP Odborný výcvik 

1. ročník 

Péče o ruce-manikúra 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Masáž, masky, zábaly rukou 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Úvod 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Péče o ruce-manikúra 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Anatomie ruky,vady a choroby 

rukou 
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Odborný výcvik 

1. ročník 

Masáž, masky, zábaly rukou 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Praktický nácvik masáží těla 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Úvod do masáží těla 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Praktický nácvik pedikúry 

Úvod do kosmetických úkonů 

Dotace učebního bloku:   2 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

2. uvede základní bezpečnostní požadavky při 

práci s přístrojovým a technickým 

vybavením provozovny a kosmetickými 

přípravky a dbá na jejich dodržování 

3. uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního úrazu 

4. uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

hygienické zásady 
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Průřezová témata Přesahy do Přesahy z 

ČŽP Odborný výcvik 

1. ročník 

Úvod 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Úvod 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Péče o ruce-manikúra 

Odborný výcvik 

1. ročník 

Anatomie ruky,vady a choroby 

rukou 

 

Charakteristika oblasti 

Předměty: Biologie, zdravověda, kosmetika, materiály  

Cíl předmětu zdravověda:  

Cílem předmětu zdravověda je poskytnout žákům soubor poznatků z biologie člověka 

a látkách pro člověka nezbytných. Dále rozvíjet a formovat logické myšlení, vědomosti 

a dovednosti využitelné v dalším vzdělávání, v odborné praxi i v občanském životě. 

Studenti si osvojí základní pojmy z hygieny a životosprávy z hlediska dopadu na zdraví 

člověka, kvalitu pleti, nehtů rukou a nohou. Dále se seznámí se zásadami osobní 

a provozní hygieny, stavbou a funkcí orgánových systémů lidského těla, poskytováním 

první pomoci, kožními nemocemi, které vyloučí kosmetické ošetření, prevencí vzniku vad 

a chorob pleti, rukou, nohou, léčebnými terapiemi, jejich významem a podstatou. Důraz je 

kladen na znalosti vad a chorob, se kterými se žák setkává v praxi.  

Cíl předmětu kosmetika: 

Cílem předmětu kosmetika je poskytnout žákům soubor poznatků ke správnému 

kosmetickému ošetření celého těla klienta, dodržování technologických postupů a kvality 

výstupů, včetně poradenské činnosti. Žáci se seznámí se základními pojmy, zásadami, 

pravidly a předpisy týkajícími se hygieny, ochrany zdraví při práci, hygieny osobní  



 

XV 

i zákazníka, pořádku a čistoty na pracovišti. Důraz je kladen na znalost kožních chorob, 

jejich původ , projevy, léčbu a prevenci a poradenskou službu  

Výukové metody:  

- prezentace,  

- využití didaktických pomůcek,  

- demonstrativní ukázky,  

- využití vhodné literatury,  

- využití internetu,  

- ročníkové práce,  

- skupinové zpracování výukových témat – prezentace žáky,  

- domácí příprava – referáty k tématům,  

- exkurze,  

- přednášky odborníků z oboru a firem.  

Hodnocení výsledků žáků:  

Žáci se hodnotí z ústního i písemného projevu, hodnocení provádí vyučující, žáci se 

hodnotí navzájem a nechybí sebehodnocení. Hodnoceny jsou také referáty, samostatné 

a seminární práce, práce na projektech, apod. Při hodnocení se sleduje odborná správnost, 

schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy i předměty (mezipředmětové 

vztahy), možnost jejich aplikace v praxi, logické myšlení, správnost jazykového 

vyjadřování. Zohledňuje se prokazování praktických dovedností a schopnost učení se.  

Přínos ke klíčovým a odborným kompetencím žáka : 

Charakterizuje kosmetické suroviny, složení, vlastnosti, způsob použití. Úsporně zachází s 

používaným materiálem i z hlediska zásad ochrany životního prostředí. Dodržuje pravidla 

hygieny a bezpečnosti práce, manipulaci s kosmetickými přípravky a vhodné skladování  

Analyzuje a řeší problémy pri použití kosmetických přípravků k ošetření klienta  
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Pracuje s informacemi z různých zdrojů a různého charakteru, předmět tak 

přispívá k rozvoji:  

• komunikativních kompetencí - vhodně komunikuje s klienty a distributory  

• personálních kompetencí k učení a k práci - rozvíjí pozitivní vztah k dalšímu vzdělávání  

• sociálních kompetencí k práci a spolupráci s ostatními - rozvíjí týmovou práci  

• kompetencí k řešení problémů - stanovuje efektivní postupy při realizaci řešení problémů  

• kompetencí k užívání ICT technologií - využívá informací internetu  

• kompetencí k pracovnímu uplatnění - vyhledává nové možnosti  

 

Tyto klíčové kompetence navazují na kompetence odborné:  

• volí a používá přípravky v souladu s technologickými postupy  

• uplatňuje zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování služeb  

• jedná profesionálně se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery  

• vykonává obchodně-podnikatelské aktivity  

• dbá o bezpečnost práce a ochranu zdraví, včetně poskytování první pomoci  

• usiluje o nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb  

• jedná ekonomicky  

Průřezová témata:  

ITK 

- ročníkové práce v jednotlivých předmětech,  

- zpracování referátů,  

- prezentace ročníkových projektů,  

- využití internetu k samostatnému rozšíření vědomostí.  

Člověk a životní prostředí 

- správné zacházení s odpady,  

- vliv prostředí na lidské zdraví a naopak,  

- vzájemný vztah lidského organizmu a prostředí,  
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- prevence negativních jevů majících vliv na člověka.  

Materiály 

Charakteristika předmětu 

Cíl předmětu materiály: 

Cílem předmětu materiály je poskytnout žákům soubor poznatků o kosmetických 

surovinách používaných v péči o pleť, pokožku celého těla a kožní adnexa. Student se 

seznámí se složením, vlastnostmi a způsobem použití přípravků k epilaci, depilaci, 

dezinfekci, sterilizaci, líčení, a k péči o ruce a nohy. Důraz je kladen na dodržování 

hygieny, bezpečnosti práce, manipulaci a vhodné skladování přípravků, jejich likvidací 

z hlediska zásad ochrany zdraví a životního prostředí.  

Hodinové dotace:  

2. ročník 1hod / týden  

3. ročník 1hod / týden  

4. ročník 1hod / týden 

Hodnocení výsledků žáků:  

Žáci se hodnotí z ústního i písemného projevu, hodnocení provádí vyučující, ale i žáci 

navzájem a nechybí sebehodnocení. Hodnoceny jsou také referáty, samostatné a seminární 

práce, práce na projektech, apod. Při hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost 

uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy i předměty (mezipředmětové vztahy), možnost 

jejich aplikace v praxi, logické myšlení, správnost jazykového vyjadřování.  

Zohledňuje se prokazování praktických dovedností a schopnost učení se.  

Výukové metody:  

- prezentace,  

- využití didaktických pomůcek,  

- demonstrativní ukázky,  

- využití vhodné literatury,  

- využití internetu,  

- ročníkové práce,  
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- skupinové zpracování výukových témat – prezentace žáky,  

- domácí příprava – referáty k tématům,  

- exkurze,  

- přednášky odborníků z oboru a firem.  

Přínos ke klíčovým a odborným kompetencím žáka:  

Charakterizuje kosmetické suroviny, složení, vlastnosti, způsob použití.  

Úsporně zachází s používaným materiálem i z hlediska zásad ochrany životního prostředí.  

Dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce, manipulaci s kosmetickými přípravky 

a vhodné skladování Analyzuje a řeší problémy pri použití kosmetických přípravků 

k ošetření klienta. Pracuje s informacemi z různých zdrojů a různého charakteru předmět 

tak přispívá k rozvoji:  

• komunikativních kompetencí - vhodně komunikuje s klienty a distributory  

• personálních kompetencí k učení a k práci - rozvíjí pozitivní vztah k dalšímu vzdělávání  

• sociálních kompetencí k práci a spolupráci s ostatními - rozvíjí týmovou práci  

• kompetencí k řešení problémů - stanovuje efektivní postupy při realizaci řešení problémů  

• kompetencí k užívání ICT technologií - využívá informací internetu  

• kompetencí k pracovnímu uplatnění - vyhledává nové možnosti  

Tyto klíčové kompetence navazují na kompetence odborné 

• volí a používá přípravky v souladu s technologickými postupy  

• uplatňuje zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování služeb 

• jedná profesionálně se zákazníky , spolupracovníky a obchodními partnery  

• vykonává obchodně-podnikatelské aktivity  

• dbá o bezpečnost práce a ochranu zdraví, včetně poskytování první pomoci  

• usiluje o nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb 

• jedná ekonomicky  

Průřezová témata:  
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IKT  

- ročníkové práce v jednotlivých předmětech 

- zpracování referátů  

- prezentace ročníkových projektů  

- využití internetu k samostatnému rozšíření vědomostí  

Životní prostředí  

- správné zacházení s odpady  

- vliv prostředí na lidské zdraví a naopak  

- vzájemný vztah lidského organizmu a prostředí  

- prevence negativních jevů majících vliv na člověka  
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Příloha č. 3: Tématický plán předmětu 2 KO – Kosmetické služby  
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Příloha 4: Tématický plán předmětu 3 KO – Kosmetické služby 
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Příloha 5: Tématický plán předmětu 4 KO – Kosmetické služby 

 

 


