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ÚVOD 

 Co je životní prostředí? Je to prostor kolem nás, který nějakým způsobem funguje a 

není to jen příroda, je to i prostředí, ve kterém žijeme, ve kterém denně trávíme čas. Člověk je 

se životním prostředím velmi úzce spjat a může ho různě ovlivňovat. V knize Výchova ke 

zdraví, od spoluautorek Dagmar Kubátové a Jitky Máchové, se uvádí, že životní prostředí je 

historický, vývojem podmíněný celek zahrnující složky přírodní, umělé i sociální, propojené 

vzájemnými vztahy.1 

 Ve své bakalářské práci, Postoje žáků Středního odborného učiliště Novovysočanská k 

životnímu prostředí, která je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické, se zajímám o 

to, jaký mají žáci oboru kadeřník na naší škole vztah k životnímu prostředí a zda škola vede 

žáky k tomu, aby přispívali k jeho zlepšování. Sleduji a zjišťuji, jak žáci vzdělávacího oboru 

kadeřník mohou konkrétně přispívat při své práci k zlepšování životního prostředí, které 

ovlivňuje zdraví člověka. I v tomto učebním oboru je řada možností, jak šetrněji přistupovat k 

životnímu prostředí s výběrem jiných variant přípravků vlasové kosmetiky, odborných 

nástrojů, pomůcek či činností, na které by měli jak žáci samotní, tak dospělí lidé myslet. 

Poukážu na vazbu, kdy člověk může ovlivnit životní prostředí, které má vliv na jeho zdraví. 

Rozeberu pojmy, jako jsou například životní prostředí, zdraví, zdravý životní styl, které spolu 

velmi úzce souvisí. 

 Cílem mé bakalářské práce bude zjistit postoje žáků k životnímu prostředí. Zda se 

zajímají o tuto problematiku, zda ve svém oboru vyhledávají ekologicky šetrnější možnosti 

při zpracovávání vlasů i při dalších činnostech, které souvisí s odbornou prací. Jestli jim škola 

poskytuje dostatek informací k tomu, aby tyto prospěšné činnosti uměli rozvíjet, popřípadě 

uměli navrhnout řešení a opatření k zlepšení vyhodnoceného stavu na naší škole. 

 

                                                 
1 KUBÁTOVÁ, Dagmar, MACHOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, 291 

s. ISBN 978-80-247-2715-8. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1.1.1 Definice životního prostředí 

 Životní prostředí je definováno jako systém složený z přírodních, umělých a sociálních 

složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. 

Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je 

předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami jsou především ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie.2 

 Jiná definice uvádí, že „životní prostředí je soubor všech činitelů, se kterými přijde do 

styku živý subjekt, a podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo 

působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost.“ 3  

 

1.1.2 Práva lidstva na zdravé životní prostředí 

První deklarací mezinárodního významu, která přiznává lidstvu právo na zdravé 

životní prostředí je dokument, který přijala OSN 16. června 1972 na svém 21. Planetárním 

setkání ve Švédském Stockholmu. Nazývá se Declaration Of The United Nations 

Conference On The Human Environment či Stockholm Declaration nebo Deklarace 

Konference Organizace spojených národů o životním prostředí či Stockholmská 

deklarace. Tato deklarace je zároveň základním dokumentem pro další vývoj mezinárodního 

práva a dalších aktivit v oblasti životního prostředí.4 

                                                 
2 PLÁŠILOVÁ, Ilona. Management podniku a životní prostředí [online]. Jindřichův Hradec, 2007 [cit. 2016-02-

25]. Dostupné z: https://www.vse.cz/vskp/2998_management_podniku_a_zivotni_prostredi. Bakalářská práce. 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Vedoucí práce Ing. Jiří Dvořák. 

3 Příroda.cz : Odborný slovník – heslo životní prostředí [online]. [2007] [cit. 2007–06–05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=8> 

4 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. United Nations Environment 

Programme [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503 

http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=8
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1.1.3 Postoj k životnímu prostředí 

Postoj jako takový je definován jako názor či připravenost k činu ve vztahu s nějakým 

problémem nebo volbou. Má obvykle sklon reagovat na osoby, předměty, situace ale i na sám 

sebe. Postoje souvisí s myšlením, chápáním a cítěním. Jsou to hodnotící, indikující pocity ve 

vztahu k určité záležitosti a většinou vycházejí z hodnotové soustavy člověka. Postoje 

získáváme během života vzděláváním nebo sociálními vlivy.5 

 Postoje k životnímu prostředí si budujeme už od útlého dětství. Zodpovědní rodiče 

vychovávají své děti k ochraně životního prostředí například tím, že i vlastním příkladem 

ukazují dětem, jak zacházet s odpadky. (Například když dítě zahodí obal od čokolády na zem, 

vysvětlí mu, že patří do koše). Už v mateřských školách a později zejména na základních 

školách probíhá široká osvěta o problematice životního prostředí. Žáci se učí třídit odpad, 

zúčastňují se různých akcí o ochraně životního prostředí, jako jsou například dokumentární 

filmy, přednášky, a samozřejmě také všeobecně vzdělávací předměty, které se zabývají 

tématem životního prostředí a jeho ochrany. 

 V průběhu života se dozvídáme spoustu informací, které si vyhledáváme sami, nebo 

nám jsou různými cestami podávány. Některé jsou až alarmující, co se týká problematiky 

životního prostředí. Budoucnost životního prostředí má v rukou vždy mladá generace, a proto 

je velmi důležité, aby si k němu vybudovala pozitivní postoj. K budování pozitivního postoje 

k životnímu prostředí má tedy velmi zásadní roli škola. 

                                                 
5 CHRÁSKOVÁ, Marie. Postoje studentů a jejich formování jako významná součást profesní přípravy 

učitelů [online]. Brno, 2012 [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/239326/pedf_d/Chraskova_Disertace_TISK_1_POSTOJE_STUDENTU_A_JEJICH_FORMOVA

NI_JAKO_VYZNAMNA_SOUCAST_PROFESNI_PRIPRAVY_UCITELU.txt. Disertační práce. MASARYKOVA 

UNIVERZITA. Vedoucí práce Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. 

Obrázek 1: Determinanty zdraví 

 

ČERNÁ, Milena. Úvod do hygieny [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/3768926/ 
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1.2 ZDRAVÍ 

 „Zdravý člověk má spoustu přání, nemocný jen jedno.“ 6 

 Zdraví patří k nejvýznamnějším hodnotám v životě každého člověka. Zdravý člověk 

může pracovat, plnit si svá přání a životní cíle. Zdraví představuje jednu z podmínek 

smysluplného života. 

 Jeden z bývalých generálních ředitelů Světové zdravotnické organizace Halfdan 

Mahler řekl o hodnotě zdraví: „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví není 

ničím.“  7 

 Zdraví má i hodnotu společenskou, jelikož je zdrojem pro hospodářský a sociální 

rozvoj společnosti. Každý člověk si rozhoduje o svém zdraví sám. 8 

 

1.2.1 Definice zdraví 

 Definovat zdraví není až tak jednoduché. Má mnoho aspektů, jejichž důležitost se 

mění s historickým vývojem společnosti a také v průběhu ontogenetického vývoje jedince, 

závisí na kultuře, sociálních podmínkách, ekonomice a rozvoji lékařské vědy. 

 „Nejčastěji si myslíme, že jsme zdrávi, když nás nic nebolí, když nejsme nemocní.“ 9 

 V roce 1948 definovala Světová zdravotnická organizace zdraví takto: „Zdraví je stav 

úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.“ 10 

 

1.2.2 Světová zdravotnická organizace 

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO, též SZO) 

je agentura Organizace spojených národů. Je koordinační autoritou v mezinárodním 

                                                 
6 Indické přísloví. Cyberserver [online]. [cit. 2015-12-02]. Dostupné z: http://prislovi.cyberserver.cz/zdravy-

clovek-ma-mnoho-prani-nemocny-jen-jedno/d128.htm 

7 KUBÁTOVÁ, Dagmar, MACHOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, s.12. 

ISBN 978-80-247-2715-8. 

8 KUBÁTOVÁ, Dagmar, MACHOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, s.12. 

ISBN 978-80-247-2715-8. 

9 KUBÁTOVÁ, Dagmar, MACHOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, s.12. 

ISBN 978-80-247-2715-8. 

10 HOLČÍK, Jan. Zdraví jako osobní a společenská hodnota [online]. 2012 [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

http://prakt.upol.cz/zdravi_holcik.php 
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veřejném zdraví. Centrálu má v Ženevě ve Švýcarsku. WHO byla založena Spojenými 

národy 7. dubna 1948. Tento den se na celém světě slaví jako Světový den zdraví.11  

 „Hlavní strategické záměry WHO: 

 Omezovat úmrtnost, nemocnost a postižení zejména u chudých a sociálně slabých 

skupin populace 

 Podporovat zdravou životosprávu a omezovat zdravotní rizika vyplývajících z 

ekologických, ekonomických a sociálních podmínek 

 Rozvíjet spravedlivější a efektivnější zdravotnické systémy, které budou odpovídat 

legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné 

 Rozvíjet odpovídající zdravotnické strategie a institucionální zázemí a začleňování 

zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických ekologických a rozvojových 

strategií. 12 

 „Zdraví je stav optimálního fungování člověka (individua) vzhledem k efektivnímu 

plnění role a úkolů, k nimž byl socializován.“ 13 

 Pojem zdraví má tři odlišné dimenze: tělesné, duševní zdraví a sociální zdraví. Pocit 

pohody ve vztahu ke zdraví prožívá každý z nás jinak, a proto zdraví je velmi subjektivní a 

podoba zdraví je u každého člověka jedinečná a relativní. 14 

Spoluautoři Libuše Čeledová a Rostislav Čevela, ve své knize Výchova ke zdraví  

uvádí, že stejně tak jako zdraví je výsledkem mnoha příčin, taktéž nemoc je zapříčiněna 

mnoha faktory, které se vzájemně ovlivňují.15 Ke stejné nemoci mohou jedinci dospět 

různými cestami, stejně tak jako mohou různými cestami dospět ke srovnatelnému 

zdravotnímu stavu. 

 

                                                 
11 Světová zdravotnická organizace. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2010 

[cit. 2016-02-25]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/obsah/svetova-zdravotnicka-organizace_3115_8.html 

12 ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 87. ISBN 978-80-247-3213-8. 

13 ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 16. ISBN 978-80-247-3213-8. 

14 KUBÁTOVÁ, Dagmar, MACHOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, 

s.12. ISBN 978-80-247-2715-8. 

15 ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2010, 126 s. ISBN 978-80-247-3213-8. 
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1.2.3 Pojem Salutogeneze 

Salutogeneze je nauka o původu a zrodu zdraví, také o jeho posilování a podpoře. 

Hlavním představitelem byl Aaron Antonovsky, který studoval individuální zdroje zdraví. 

Zabýval se dvěma skupinami žen, které přežili holocaust. Zjistil, že nejde o dílčí psychické 

schopnosti, ale o celkovou (holistickou) charakteristiku postoje k životu. Nazval ji smyslem 

pro integritu (sense of ,SOC). Domníval se, že tato charakteristika postoje k životu pomohla 

lidem nejen zvládnout a překonat útrapy, ale i zvládat úkoly, před které byli tito lidé 

postaveni.  

 Antonowsky popisuje tři základní aspekty tohoto zdroje zdravotní síly: 

 Smysluplnost (meaningfulness) 

 Vidění zvládnutelnosti úkolů (manageanbility) 

 Schopnost chápat dění (comprehensitibility) 

 Tyto salutogenetické charakteristiky holistického zdraví byli Antonovským 

považovány za zdroje (genesis) zdraví (salus). 16 

 Zdraví jako takové má své determinanty neboli určovatele. Mezi základní 

determinanty zdraví patří: 

 Životní styl ( 50- 60 %) 

 Genetický základ (10 – 15 %) 

 Socioekonomické prostředí, životní prostředí (20 – 25 %) 

 Zdravotní péče (10 – 15 %) 

 

Z hlediska možnosti ovlivnění faktorů se používá následující dělení na základní 

skupiny: 

 Individuální faktory: životní styl, způsob života, osobní chování 

 Faktory prostředí: socioekonomické prostředí, životní prostředí, zdravotní péče 17 

 

                                                 
16 ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 14 -15. ISBN 978-80-247-3213-8. 

17 ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 27. ISBN 978-80-247-3213-8. 
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1.2.4 Zdravý životní styl 

 Životní styl je způsob našeho žití, například jak žijeme, jak se stravujeme, jak se 

oblékáme, jak a kde pracujeme, kde bydlíme a jak trávíme svůj volný čas.  

 „Životní styl skupiny představuje typické společenské rysy životního způsobu, které 

jsou příznačné pro převážnou většinu členů nějaké skupiny – profesní skupiny, či skupiny 

vytvářející se v souvislosti s povoláním.“ 18 

 Na tomto základě lze usoudit, že pojmy životní styl a životní způsob je možné 

považovat za synonyma. Avšak životní styl je konkrétnější a životní způsob je považován za 

obecnější. Na tyto dva styly lze hledět jako na odlišné, pokud se zaměříme na jejich 

kvalitativní stránku. 19 

 Životní styl nejčastěji přebíráme z prostředí, ve kterém vyrůstáme a od určitého věku 

si ho volíme sami. Prakticky kdykoliv můžeme začít se změnou životního stylu. Třeba tím, že 

změníme svůj jídelníček, omezíme doposud konzumované prvky a nahradíme je jinými. 

Zařadíme do našeho jídelníčku více zeleniny, ovoce, budeme pravidelně cvičit, více 

odpočívat, přestaneme pít alkohol a kouřit. 

 Od narození po dospělost: Od narození k dospívání dítě doprovází velké fyzické i 

emocionální změny. Mění se pohled adolescenta na sebe samého. Mladí lidé by měli získat 

správné návyky a to proto, aby si udrželi dobré zdraví až do dospělosti. Měli by být 

informováni o tom, jak se vyvarovat rizikovému chování jako je pití alkoholu, užívání drog, 

kouření. Dále by měli vědět, proč jíst zdravou stravu, proč pravidelně cvičit a adekvátně 

odpočívat. Spousta mladých lidí tyto zásady nedodržuje, přestože je znají. 

 Reprodukční věk: Mezi 21. až 44. rokem života a mezi 45. až 63. rokem života (zralý 

věk) mluvíme o kritických letech pro zdraví. Jedná se o dvě období, ve kterých se 

připravujeme na zdravé stárnutí. Chodíme na lékařské prohlídky, kontrolujeme si všechny 

rizikové faktory, které ovlivňují naše zdraví. (vysoký tlak, cholesterol apod.) 

 Starší věk: Záleží hlavně na nás, zda budeme zdraví a aktivní, nebo chronicky 

nemocní se sníženou mobilitou. Starší lidi mají přirozeně problémy se zrakem, sluchem a na 

základě sníženého imunitního systému jsou více náchylní prakticky ke všem nemocem. 

V současné době zhoršují jak kvalitu, tak i kvantitu života civilizační choroby jako 

jsou kardiovaskulární nemoci, nádorová onemocnění, nebo metabolické nemoci. Mezi tyto 

                                                 
18 ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 50. ISBN 978-80-247-3213-8. 

19 ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 50. ISBN 978-80-247-3213-8. 
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onemocnění patří například obezita a diabetes, které jsou důsledkem životního stylu, 

například přejídáním se, sedavým způsobem života, špatnými mezilidskými vztahy nebo 

stresem. 20 

 Zdravý životní styl se vyznačuje nepřítomností nepříznivých faktorů na lidské zdraví 

(alkohol, kouření drogy, nedostatek pohybu, špatné mezilidské vztahy). 

 

1.2.5 Vlivy prostředí působící na zdraví 

 

„Život a zdraví člověka ovlivňuje vždy kombinace faktorů. Jejich účinky se mohou 

navzájem podmiňovat, sčítat, násobit, tlumit, nebo dokonce rušit.“ 21 

  

Adaptace znamená přizpůsobení se daným podmínkám. Překročení adaptačních mezí 

nebo působení nepřirozených faktorů pak znamená nemoc, invaliditu nebo smrt. 

 Negativní zevní vlivy, které přímo působí na člověka a jeho zdraví, můžeme rozdělit 

do čtyř skupin. Jsou to vlivy fyzikální, chemické, biologické, společenské a kulturní. 

                                                 
20 ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 53. ISBN 978-80-247-3213-8. 

21 BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vydání. Praha: Informatorium, 2004, s. 

156. ISBN 80-7333-024-5. 

 

Obrázek 2: Vlivy prostředí působící na zdraví 

 

BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního 

prostředí. 3. vydání. Praha: Informatorium, 2004, ISBN 80-

7333-024-5. 
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 Podobně jako přirozené faktory vnějšího prostředí se ani tyto skupiny rizikových 

faktorů nevyskytují v prostředí odděleně. 

 Mezi fyzikální vlivy prostředí patří záření: radioaktivní, UV, světelné nebo 

infračervené, atmosférický tlak, hluk a vibrace, geomagnetické pole, vlhkost apod. Dále také 

radioaktivní záření, které je zastoupeno např. únikem radonu, jsou to další nebezpečné látky 

jako uran, plutonium, cesium, stroncium atd. Člověk je vystaven určitému záření i při 

lékařských zákrocích. 

 Hluk a vibrace: Hluk snižuje soustředěnost, omezuje krátkodobou paměť a může 

způsobit zvýšení krevního tlaku. Vibrace, které jsou pod hranicí lidského sluchu, ovlivňují 

funkci orgánů a tkání a při dlouhodobém působení se nedostatečně prokrvují končetiny. 

 Chemické vlivy: Jde o organické nebo anorganické sloučeniny, které se dostávají do 

přírody ve větších množstvích a nevhodně působí na chemickou strukturu buněk, orgánů a 

tkání a také ovlivňují metabolismus člověka. Často způsobují otravu, rakovinu a někdy vedou 

až ke smrti. 

 Patří mezi ně kyseliny i zásady, některé kovy (Zn, Pb, Cd, Hg), organická 

rozpouštědla, polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly atd. Také z průmyslových 

výrob se dostávají do prostředí nebezpečné chemikálie. 

 Biologické vlivy v prostředí: Jsou to infekční, nakažlivé nemoci, které se dostávají do 

populace. Jde o velkou koncentraci obyvatel se špatnými hygienickými návyky. Jaký dopad 

na naše zdraví bude mít třeba aktuální vlna migrantů, lidí s úplně jinými hygienickými 

návyky, na Evropu? Nebezpečné nemoci mohou přenášet i bakterie, paraziti, hmyz a další 

organismy. 

 Společenské a kulturní vlivy: Mezi negativní sociální faktory patří nevhodná 

životospráva, špatné životní prostředí, vysoká populační hustota, nedostatečné vzdělání a 

výchova, některé kulturní tradice a životní styly, ekonomické situace a dostupnost zdravotní 

péče. Mezi nevhodné civilizační návyky patří užívaní alkoholu a kouření. Ve velkých městech 

je záporným jevem zejména kriminalita. Podvýživu nebo naopak nadbytek potravy a přejídání 

se, můžeme považovat za nepříznivé faktory, který jsou dány společenskými a kulturními 

podmínkami. Kulturní a sociální podmínky se skoro vždy prolínají s biologickými, 

chemickými a fyzikálními vlivy, neboť do značné míry určují, jak je kterým vlivům samotný 

jedinec vystaven. 22 

                                                 
22 BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vydání. Praha: Informatorium, 2004, s. 

158-160. ISBN 80-7333-024-5. 
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1.2.6 Účinky vlivu prostředí na organismus 

Účinky, kterými prostředí působí na člověka, můžeme rozdělit do několika skupin: 

 Akutní účinky: je to rychlé zapůsobení škodlivé látky na člověka ve vyšší dávce 

 Chronické účinky: tyto účinky působí déle na člověka v nižších dávkách a mohou být 

dočasné (vratné – reverzibilní), nebo trvalé (nevratné – ireverzibilní). Škodlivost 

působících látek se sleduje často s ohledem na cílový orgán nebo tkáň. Rozeznává se 

pak účinek na nervovou tkáň – neurotoxicitu (olovo), na ledviny – nefrotoxicitu (rtuť, 

kadmium, chróm, olovo), na játra – hepatotoxicitu (aflatoxiny) atd. 

 Pozdní účinky: jsou účinky, které se projeví až po dlouhé době, někdy až v příštích 

generacích. 

 Mutagenní účinky: jde o schopnost škodliviny indukovat mutace, tj. trvalé změny 

nukleových kyselin a chromozomů v pohlavních buňkách. 

 Karcinogenní účinky: tyto účinky se podobně jako při mutagenních účincích mohou 

projevit až po letech a mohou způsobit nádorové bujení, například rakovinu určitého 

orgánu nebo tkáně. Mezi karcinogeny patří: beno-a-pyren, saze a dehty, sloučeniny 

niklu, arzénu, organická rozpouštědla, krystalické silikáty, vlákna azbestu, radon, 

aftalotoxiny (toxiny produkované plísněmi Aspergilus flavus) atd. 

 Teratogenní účinky: jedná se o látky, které způsobují vrozené vývojové vady člověka 

v průběhu jejich embryonálního vývoje a jsou označovány jako teratogeny. U 

postižených dětí se mohou projevit různé problémy, poruchy a vady jako např. 

chybějící končetiny, srůsty atd. Mezi teratogeny můžeme zařadit celou řadu léků, 

nadbytek vitamínu A, nedostatek jódu i ionizující záření. 

 Alergenní účinky: Jedná se o alergickou reakci, tedy jde o zvýšenou přecitlivělost 

vůči některým látkám (alergenům). Tyto alergie mohou být vyvolány mnoha látkami 

jak chemickými, tak složkami v potravě, prachem, pylem nebo choroboplodnými 

zárodky, plísněmi, formaldehydem, částmi těl živočichů (srst zvířat, peří ptáků), 

spóry, vlákny plísní, některými kovy, atd. Tyto alergeny způsobují různé obtíže jako 

např. problémy s pokožkou, střevní nebo dýchací potíže. 23 

 

                                                 
23 BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vydání. Praha: Informatorium, 2004, s. 

158-160. ISBN 80-7333-024-5. 
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1.3 PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY A UČEBNÍHO OBORU KADEŘNÍK 

Již sedmým rokem pracuji jako učitel odborného výcviku pro obor kadeřník, 

momentálně na Středním odborném učilišti Novovysočanská na Praze 9. Tato střední odborná 

škola nabízí kromě učebního oboru kadeřník i další tříleté a čtyřleté studijní obory jako 

například kosmetické služby, fotograf, zlatník a klenotník, umělecký rytec, umělecké -  

řemeslné práce, starožitník, výrobce kožedělného zboží, krejčí a podnikání. Učební obor 

kadeřník je tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a 

praktické části. 

  

Tříletý učební obor kadeřník vyžaduje nejen velikou zručnost, fantazii, kreativitu, cit 

pro estetiku, ale absolvent by měl získat určité odborné kompetence. 

  

V tomto učebním oboru musí každý dodržovat: 

 bezpečnostní předpisy 

 hygienické předpisy 

 ochranu zdraví zákazníka 

 ochranu zdraví pracovníka 

 Pracovní činnost kadeřnice samozřejmě ovlivňuje životní prostředí, a proto je nutné 

dodržovat určité zásady, abychom ho zbytečně  nezatěžovali. 

 

1.3.1 Odborné kompetence učebního oboru 

 profesionální péče o vlasy a různé druhy vlasů 

 úprava účesů podle kvality a diagnózy vlasů 

 umět rozpoznat onemocnění vlasů a vlasové pokožky hlavy 

 stříhání vlasů, techniky vodové ondulace, jako je foukání vlasů, natáčení vlasů na 

natáčky, trvalá ondulace, barvení, odbarvování, melírování vlasů, tónování vlasů 

 úprava vousů a kníru, holení 

 vytvoření společenských nebo soutěžních účesů, zhotovení vlasové ozdoby 

 zhotovení vlásenky nebo příčesku 

 volit a používat různé přípravky v souladu s technologickými postupy, vhodně volit 

přípravky podle jejich vlastností a možnosti použití, bezpečně s nimi manipulovat a 

volit vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění 
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 dodržovat správné dávkování a způsoby bezpečné likvidace po použití všech 

přípravků a po skončení jejich životnosti 

 vhodně nakládat s materiálem, energií, odpady, vodou, a dalšími látkami s ohledem na 

životní prostředí 

 

1.3.2 Učební předměty zaměřené na environmentální výchovu, péče o zdraví 

1.3.2.1 Biologie – Ekologie 

 Tento předmět umožňuje rozvíjet a prohlubovat poznatky o živých organizmech, o 

jejich vzájemných vztazích, prostředí a vztazích člověka k nim. Je zaměřený na chápání živé a 

neživé přírody jako celku. Orientuje se na projevy života a vzájemné vztahy organismů, 

porozumění základných souvislostí živých a neživých složek přírody. 

 Žáka vede ke schopnosti třídit informace a poznatky a využívat je v praktickém životě. 

Vede k rozvíjení aktivit, pozitivnímu vztahu k přírodě, člověku a ochraně jeho zdraví. 

 Cíle učebního předmětu: 

 Prohloubit a rozvinout poznání podstaty ekologických zákonitostí, jejich význam pro 

ochranu životního prostředí a zdraví člověka 

 Rozvíjet ekologické myšlení žáků, cítění, postoje, hodnoty 

 Vést žáky ke schopnosti třídění informací a osvojené poznatky využívat v praktickém 

životě 

Kompetence učebního předmětu: 

 Poznat živé a neživé přírodniny a jejich význam v přírodě 

 Porozumět vztahu živé a neživé přírody 

 Znát složky životního prostředí, jejich vzájemný vztah, význam pro podmínky života 

organizmů a člověka, ale i faktory vlévající se na kvalitu životního prostředí, zdraví a 

způsob života člověka a organizmů, základní hlediska ochrany životního prostředí a 

přírody 

 Seznámit žáky s mezinárodními organizacemi, které se zabývají otázkou ochrany 

životního prostředí 

 Poznat hlavní příčiny vzniku chorob u člověka 

 Klást důraz na ochranu životního prostředí a zdravý životní styl 24 

                                                 
24 podle MOUSŠ. Tématický plán oboru 69-51-H/01 
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1.3.2.2 Zdravověda 

 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

 Cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům všeobecné poznatky z biologie, 

mikrobiologie, somatologie, patologie, imunologie a hygieny, zdravého životního stylu. 

 Žáci jsou seznámeni s kožními chorobami, chorobami vlasů, nohou a rukou. Jsou 

seznámeni také se zásadami poskytování první pomoci. Součástí obsahu učiva je i péče o 

životní prostředí, jelikož životní prostředí je prostor, ve kterém žijeme, trávíme denně čas – 

kadeřnická provozovna. Žáci jsou vedeni k tomu, aby své poznatky byli schopni využívat v 

každodenní praxi. 25 

 

 Charakteristika učiva 

 Předmět tvoří základ pro ostatní odborné předměty jako je technologie, materiály, 

odborný výcvik. 

 Tématem životní prostředí se zabývají i další předměty jako je fyzika, materiály, 

chemie a mezi všemi těmito předměty jsou úzké vztahy. 

 Součástí teoretické výuky, kde mohou žáci získat informace o problematice životního 

prostředí, jsou i různé přednášky, semináře, exkurze. 26 

 

1.3.3 Odborný výcvik 

 Odborný výcvik pro obor kadeřník probíhá na detašovaném pracovišti v Praze na ulici 

Šafaříkova 16, Praha 2. 

 Provozovna má 120 m2. Skládá se ze dvou hlavních pracovních místností s okny do 

ulice. Součástí provozovny je samozřejmě sociální zařízení, místnost pro zaměstnance, šatna 

apod. Tuto provozovnu navštěvují žáci druhých a třetích ročníků. 

 Na odborném výcviku se u žáků rozvíjí kromě odborných kompetencí, také aktivity ke 

zlepšování životního prostředí a zdraví. Mezi nejvýrazněji prospěšnou aktivitu k životnímu 

prostředí patří nakládání s odpady. Jedná se o různé obaly kosmetických přípravků, 

biologický odpad, ale i zbytky chemikálií. 

                                                 
25 podle MOUSŠ. Tématický plán oboru 69-51-H/01 

26 podle MOUSŠ. Tématický plán oboru 69-51-H/01 
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1.4 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

1.4.1 Definice odpadu 

 Definice odpadu: „odpad je chápán jako věc, které se chce její majitel, či původce 

zbavit, nebo věc, jejíž odstranění je nutné z hlediska ochrany životního prostředí, případně 

ochrany zdraví člověka.“ 27 

 Odpad je vlastně původní látka, která prošla výrobním a spotřebním procesem. V 

odpadech je skryto velké množství využitelných surovin a jsou často energeticky 

zpracovatelné. 

 Jediným spolehlivým způsobem, jak snižovat množství vyprodukovaného 

odpadu, je vzniku odpadu předcházet. 

 Recyklace je jedna z možností, jak se zbavit odpadu a využít v něm obsažené látky i 

energii k další spotřebě. Základem recyklace je třídění odpadu. Recyklace snižuje nutnost 

těžby nebo výroby nových surovin. 

 Třídění smíšeného odpadu je technologicky a finančně náročné a umožňuje vytřídit 

málo látek pro další jejich zpracování (např. železné kovy, sklo, směs plastů). Vhodné jsou 

pro recyklaci tradičně sbírané suroviny, jako jsou kovy, sklo, papír. Plasty jsou pro jejich 

velkou různorodost a chemické složení prakticky nemožné ve velkém sbírat a recyklovat. 28 

 

1.4.2 Proč třídit odpad? 

 Primárním cílem třídění odpadu je snížit negativní dopad produkce obalového 

průmyslu na tzv. životní prostředí a společnost. Účelem třídění odpadu je zredukovat objem 

celkového komunálního odpadu a vytřídit z něj složky, které je možné dále využívat. 29 

 Na odborném výcviku je také nutné třídit odpad. 

 Biologický odpad: např. ostříhané vlasy, dávají se zvlášť od komunálního odpadu, 

mohou se dále zpracovat na zhotovení příčesků, paruk nebo vousů. Zemědělci s nimi 

                                                 
27 BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vydání. Praha: Informatorium, 2004, s. 

147. ISBN 80-7333-024-5. 

28 BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vydání. Praha: Informatorium, 2004, s. 

149-150. ISBN 80-7333-024-5. 

29 NA ODPADY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S ROZUMEM A S HUMOREM. TŘÍDĚNÍ ODPADU [online]. [cit. 

2015-11-30]. Dostupné z: http://www.trideniodpadu.cz/#!uvod/cjqu 
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posypávali okraje polí, aby odehnali škůdce (divoká prasata), vlasy se také dávali kolem 

mladých stromků, aby je neohlodávali zajíci, dávají se také na půdy proti kunám. 

 Zbytky chemických přípravků: nesmí se vlévat do kanalizace. Dávají se do 

zvláštních nádob určených k likvidaci s pevným uzávěrem, aby nedocházelo k úniku 

nebezpečných chemikálií. Zbytky přípravků určených k desinfekci, jako je např. Desident 

sprej, se po skončení expirační doby, odevzdávají zpět do lékárny. 

 Použité žiletky: se řadí do nebezpečného odpadu, proto se ukládají zvlášť od 

komunálního odpadu do speciálních nádob, které se sváží a následně odevzdávají firmě, která 

má s učilištěm dohodu, na naší škole je to firma Elyst. 

  

Papírové krabičky, kartony, plastové láhve, skleněné láhve, a různé obaly se 

dávají do tříděného odpadu, každá nádoba musí být řádně označená a uzavíratelná. 

 Co se týká třízeného odpadu, jako je sklo, papír a plast a jeho odvoz, škola 

spolupracuje s firmou Pražské služby. 

Obrázek 4: Plastové nádoby na třídění odpadu 

 

Kontejnery na tříděný odpad. Obec Holoubkov [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

http://www.obecholoubkov.cz/cs/fotogalerie/kontejnery-na-trideny-odpad/ 

Obrázek 3: Nádoba na žiletky 

 

(zdroj: vlastní foto) 
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1.5 ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

1.5.1 Ekosymboly  

Na odborném výcviku je především důležité, všímat si označení na obalech při 

spotřebě kosmetických přípravků. Na začátku školního roku se pedagogové během výuky o 

těchto označeních zmiňují v rámci seznámení se s kosmetickými přípravky, se kterými budou 

studenti dále pracovat. Je jim vysvětleno, že ne každý obal a obsah v něm je šetrný 

k životnímu prostředí. Je téměř pravidlem, že většina studentů se s těmito symboly seznamuje 

poprvé a nikdy předtím si jich nevšímala a nepokládala je za důležité.  

 Obal hraje při koupi výrobku jednu z hlavních rolí. Značky nás informují o samotném 

výrobku, ale i o jeho obalu. (někdy pouze o obalu) 

 Spolehlivým a nejjednodušším vodítkem, jak poznáme, který výrobek je opravdu 

šetrný k životnímu prostředí a že při jeho výrobě byli použity skutečně suroviny a technologie 

s minimálním dopadem na životní prostředí, jsou ekoznačky. Důležité ale je, rozeznat je od 

značek matoucích, zavádějících a falešných. Podle zákona o ochraně spotřebitelů je 

používání klamavých značek zakázáno. 

 V rámci národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb jsou 

výrobkům i službám, které splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní 

prostředí, udělovány ekoznačky. Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba. 

Značku tvoří stylizované písmeno e s nápisem ekologicky šetrný výrobek (ekologicky 

šetrná služba) v horní části, s registračním číslem označeného produktu v části spodní. Značka 

smí být používána pouze v jednobarevném (zeleném nebo černobílém) provedení. Tato 

značka je zaregistrována jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví a jejím 

vlastníkem je CENIA – česká informační agentura životního prostředí. 30 

 

 

 

                                                 
30 Symboly na výrobcích a jak se v nich orientovat [online]. [cit. 2015-12-04]. Dostupné z: 

http://docplayer.cz/1100244-Symboly-na-vyrobcich-a-jak-se-v-nich-orientovat.html 
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1.5.2 Národní programy 

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb 

 vznikl z iniciativy ministra životního prostředí a ministra hospodářství již v roce 1994 

 

Program Ekoznačky EU 

 Česká republika se k němu připojila v r. 2004 

 Oba programy jsou v souladu s ustanoveními technické normy ČSN ISO 14024 

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I. 

 Ministerstvo životního prostředí uděluje v rámci těchto programů výrobcům 

ekologicky šetrných produktů a služeb, které splňují stanovená kritéria vlivu na životní 

prostředí, právo používat logo Ekologicky šetrný výrobek/ služba a Ekoznačka EU – květina. 

31 

 

                                                 
31 O EKOZNAČENÍ. Cenia [online]. 2012 [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: http://www1.cenia.cz/www/node/611 

Obrázek 5: ekologicky šetrný výrobek 

 

První notebooky na českém trhu získaly oficiální ekoznačku. Týden.cz [online]. [cit. 2016-02-25]. 

Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/prvni-notebooky-na-ceskem-trhu-ziskaly-

oficialni-ekoznacku_92166.html?showTab=diskutovane 
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Některé ze symbolů používané na kosmetických výrobcích 

 

1) Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad 

(vyhození do koše). Jedná se o doporučený způsob likvidace obalu. Pokud je obal 

např. papírový, je vhodné ho hodit do koše na papír. 

2) U malých výrobků, kde na obalu není tolik místa, aby se tam vešly všechny povinné a 

dobrovolné informace o výrobku, můžete nalézt symbol otevřené knížečky s rukou, 

který značí, že další informace se nachází na přiloženém letáčku uvnitř krabičky, nebo 

jsou současně na papírovém obalu a samotném výrobku. 

3) Označení trvanlivosti. Otevřený kelímek s číslem a písmenem M informuje, do kdy 

je vhodné výrobek spotřebovat. Tento symbol znamená, že je trvanlivost zaručena po 

dobu 12-ti měsíců po otevření výrobku. 

4) „Zelený bod“. Jsme zde informováni o tom, že výrobce zaplatil servisní poplatek 

národnímu systému za zpětný odběr a recyklaci obalu. Autorizovanou společností u 

nás je firma EKO-KOM. Může být i černo-bílý. 

Obrázek 6: Symboly používané na kosmetických výrobcích 

 

Co ti říkají symboly na kosmetice. Krásná.cz [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné 
z: http://krasna.nova.cz/clanek/modaastyl/co-ti-rikaji-symboly-na-kosmetice-1-

cast.html 
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5) E symbol informuje o přesném obsahu, množství výrobku v balení. Logo je zárukou, 

že množství výrobku uvedené na obalu je také obsaženo v balení, dle norem EU. 

Označení "200ml e" deklaruje obsah 200 ml. 

6) Trojšipkový symbol - toto logo znamená, že produkt je dodáván v obalu, který je 

recyklovatelný. Někdy je u loga číslo, které označuje typ použitého materiálu. 

7) Na trhu je možno se setkat se značkou "králík v trojúhelníku". Tato značka pochází z 

Anglie, není garantována žádným státem a používají ji sami výrobci pro výrobky, 

které nebyly testovány na zvířatech. Značka však nezaručuje, že přísady testovány 

nebyly. 

8) HCS - Humane Cosmetics standard, výrobky se označují králíkem, který běží přes 

hvězdičky Evropské unie. Certifikát pro kosmetiku netestovanou na zvířatech uděluje 

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (European Coalition to End Animal 

Experiments, ECEAE). 

9) Low Density Polyethylen. Označení materiálu. Jedná se o měkký plast, ze kterého 

jsou vyrobeny tuby na make-up, krémy na ruce, atd. Trojúhelník s číslem a zkratkou 

písmen vždy znamená označení materiálu, ze kterého je obal tvořen. 32 

 

1.5.3 Využití energie šetrné k životnímu prostředí 

Při výuce odborného výcviku se žáci průběžně seznamují s novými technologiemi, 

které jednak usnadňují odbornou práci, ale také zároveň jsou šetrnější k životnímu prostředí. 

Výuka je zpestřena pravidelnými návštěvami tradičních kadeřnických a kosmetických 

veletrhů (například veletrh Interbeauty, Beauty), kde si žáci mohou tyto produkty zakoupit. 

Rovněž učiliště pravidelně modernizuje materiální vybavení sloužící k výuce. 

Existují možnosti, jak využívat nové technologie, které budou šetrnější k životnímu 

prostředí a ke zdraví člověka. Cílem moderní doby je vyhledávat tyto prostředky a využívat je 

v zájmu lepší budoucnosti. 

  

 

 

                                                 
32 Symboly na výrobcích a jak se v nich orientovat [online]. [cit. 2015-12-04]. Dostupné z: 

http://docplayer.cz/1100244-Symboly-na-vyrobcich-a-jak-se-v-nich-orientovat.html 
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Moderní osvětlení – jde o energetickou úsporu díky moderním žárovkám, které mají 

lepší složení spektrálního světla, dále je lépe využitá dodaná energie, až 5násobně (100W je 

vystřídána 20W). 33 

 Klimatizační zařízení – Je finančně náročnější. Zajišťuje příjemnější a kvalitnější 

prostředí v místnosti. Díky neustálému snižování koncentrace freonových plynů, které patří 

mezi hlavní narušitele ozónové vrstvy, jsou tato zařízení šetrnější k životnímu prostředí. 

Místo toho se používá alternativní chladivo. 34 

Nejnovější vysoušeče vlasů s ionizátorem * IONIC systém, dělí kapky vody na větší 

počet menších kapek a tím se vlasy rychleji vysuší. Tento sušič na vlasy má tzv. extra Eko 

nastavení pro úsporu energie. Je tedy šetrný k životnímu prostředí. 35 

 

 Nejnovější žehličky na vlasy s titanovým povrchem zkracují dobu úpravy vlasů. Mají 

digitální kontrolku, která umožňuje nastavení teploty v minimální době. 36 

  

 

                                                 
33 DOLEŽALOVÁ, Zuzana. Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku [online]. [cit. 2016-02-26]. 

Dostupné z: 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUk5

ylppXLAhWm_nIKHdb2A8YQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kbi.zcu.cz%2FOB%2Fstudium%2Foz

p%2Fprez%2Fozp_27.doc&usg=AFQjCNH3pnudDGXvzwNtGER9pCIfARfiJA&bvm=bv.115339255,d.bGs. 

Seminární práce. 

34 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2007. DOCPLAYER [online]. [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: 

http://docplayer.cz/7699170-Klimatizacni-jednotky-lg-2007.html 

35 Remington Dryers Power Dry 2000 fén na vlasy. Parfums.cz [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

http://www.parfums.cz/remington/dryers-power-dry-2000-fen-na-vlasy/ 

36 Remington Straighteners Pro-Ceramic Extra žehlička na vlasy. Parfums.cz [online]. [cit. 2016-02-26]. 

Dostupné z: http://www.parfums.cz/remington/straighteners-pro-ceramic-extra-zehlicka-na-vlasy/ 

Obrázek 7: Fén 

 

Remington D3010 fén. Heureka.cz [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: http://kulmy.heureka.cz/remington-

d3010-fen/ 
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Všechny vyřazované spotřebiče se po proběhnutí potřebných procesů daných 

vnitřními předpisy školy ekologicky likvidují s využitím pověřených osob. 

 

1.5.4 Využití přírodních zdrojů šetrných k  životnímu prostředí 

Existují možnosti, jak vybírat ty nejvhodnější kosmetické přípravky, které mají menší 

dopad na životní prostředí a zdraví člověka. Například přírodní barvy na vlasy a spousta 

kosmetických přípravků založené na přírodní bázi. V dnešní době je trend přírodních 

kosmetických produktů v rámci podpory životního prostředí a zdraví člověka. 

Rostlinná barviva: pro kosmetické účely jsou používána velmi dlouhou dobu. 

Předností těchto barev je nedráždivost a nízký výskyt přecitlivělosti i při častém používání. 

Nevýhodou těchto barev jsou někdy nepřirozené barevné odstíny. 

 Význam a důležitost si z přírodních barviv dodnes zachovala henna a reng, méně se 

používají výtažky z kampeškového dřeva a ořechových slupek. Při tónování světlých 

přírodních vlasů se stále používá heřmánek a jeho odvary, které vlasy jemně zesvětlí. 

Heřmánek se taky používá jako přísada do některých barvících přípravků. 37 

 Přírodní barvivo Henna se získává sušením listů několika odrůd keřů (Lawsonia 

dermis) rostoucích v Asii a v Africe. Jde o tmavě zelený prášek obsahující kolem 1% aktivní 

barevné látky, nazývající se lawson. Hennu, můžeme použít jako zelený prášek, který 

zalijeme horkou vodou a rozmícháme ji v kaši. Je to barva, bez chemických přísad a má 

léčebné vlastnosti. 

                                                 
37 KOCOUREK, F., PETERKA, E., PODZIMEK, M. Materiály pro učební obor Kadeřník. 4. vydání. Praha: 

Informatorium, 2004, s. 89. ISBN 80-7333-020-2. 

Obrázek 8: Žehlička 

 

Philips HPS930/00 PRO. Alza.cz [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: https://www.alza.cz/philips-

hps930-00-pro-d558341.htm?catid=18850387 
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Obrázek 9: Přírodní barvivo Henna 

 

Henné Color. BIOOO.CZ [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

http://www.biooo.cz/henna_neutralni_henne_color-p-955.html 

  

V kadeřnických i učňovských provozovnách je stále největší využití oxidačních- 

chemických barev, díky jejich velmi dobré schopnosti krytí šedivých vlasů, široké škále 

odstínů a permanentnosti. 

 

Šampony na vlasy z přírodních látek: 

Obrázek 10: Šampony na vlasy z přírodních látek 

 

Péče o vlasy. Naturmetika [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

http://www.naturmetika.cz/26-pece-o-vlasy 
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 Tyto přírodní šampony na vlasy neobsahují problematické látky, jako jsou SLS či PEG  

– ( lauryl sulfát sodný,  polyetylen glykol) a další. Hustá pěna se vytváří na betain cukrovém 

základu. Šampony na vlasy obsahují speciální kombinaci myrhového extraktu a PCA glycerin 

oleátu. Tato kombinace funguje jako kondicionér, tím pozitivně působí na povrch vlasu, 

vyrovnává jeho povrch, podpoří jeho pružnost a dodá mu lesk. Tyto šampony mají vysokou 

mycí schopnost, nedráždí pokožku hlavy jako některé jiné chemické šampony. 38 

 Odvary z bylin, jde o různé odvary, které slouží k regeneraci vlasové pokožky a vlasů, 

z různých bylin jako např. kopřiva, heřmánek, mateřídouška, březové listy, máta peprná, 

podběl lékařský, listy šalvěje, květ růže, smetanka lékařská, petrželka apod. 39 

 V kadeřnictví se doporučuje používat k mytí vlasů měkká voda. Tvrdá voda zamezuje 

pěnivosti šamponu na vlasy, tím se déle odstraňují zbytky nečistot, fixačních přípravků. Vlasy 

se pak musí delší dobu proplachovat a dochází tak k větší spotřebě vody. 

 

 

1.5.5 Využití technologií příznivých k životnímu prostředí 

 Je nutné a potřebné neustále sledovat vývoj a současně trendy chemických přípravků v 

kosmetickém průmyslu a nové technologické postupy. Dochází k jejich vylepšování a tím 

snížení negativního dopadu na vlasy, vlasovou pokožku a životní prostředí. 

 Barvy na vlasy: snižování amoniaku % amoniaku, barvy dnes obsahují více 

regeneračních složek, barvy na vlasy více chrání vlas a mají menší dopad na životní prostředí 

než v dřívějších dobách. 

 Trvalá preparace vlasů: snížení obsahu % amoniaku, regenerační složky, které 

chrání vlas. Dnes je už více druhů preparačních vod podle kvality vlasů. 

 Odbarvování vlasů: snížení obsahu % amoniaku a peroxidu vodíku. Dnes se 

používají tzv. vyvíjecí emulze s obsahem peroxidu vodíku od 3 do 12 % k odbarvování vlasů. 

 

                                                 
38 Péče o vlasy. Naturmetika [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: http://www.naturmetika.cz/26-pece-o-vlasy 

39 12 bylinek pro krásné vlasy. Femina [online]. [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: 

http://www.femina.cz/magazin/krasa/12-bylinek-pro-krasne-vlasy.htm 
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1.5.6 Směrnice ministerstva zdravotnictví ČR 

 Pro všechny výrobce kosmetických výrobků v ČR jsou závazné základní směrnice o 

hygienických požadavcích na kosmetické výrobky, čisticí prostředky kožní a potřeby intimní 

osobní hygieny. 40 

 Tyto směrnice jsou rozděleny do devíti paragrafů a dvou příloh a podávají základní 

informace o složení, kvalitě a surovinách vhodných pro kosmetické přípravky. 

 Obě přílohy obsahují seznam látek nepřípustných v kosmetických výrobcích (např. 

metanol, sirouhlík, éter, arzen, olovo, selen, volné hydroxidy a minerální kyseliny) Dále 

seznam látek omezeně přípustných, to znamená, že tyto látky mohou být přípustné v 

omezeném množství v určitých kosmetických výrobcích, nejvýše 1 % amoniaku v 

prostředcích na barvení vlasů, 8 % kyseliny thioglykolové při pH nejvýše 9,5 v prostředích 

pro vlasovou preparaci. 41 

 Vývoj vlasové a pleťové kosmetiky přináší neustále řadu nových přípravků a materiálů 

a je potřeba je neustále sledovat v odborných publikacích, časopisech, školeních apod. 

 

„EKO“ firmy 

 Jednou z kosmetických značek na trhu, která se zabývá výrobou ekologických obalů je 

značka Davines. Jde o balení řady Essential Haircare produkt, který byl později spojen s 

rodinou SÚ produktů, OI a stylingové řady More Inside. 42 

„Důraz je kladen na dodržování LifeGate Zero Impact ® Projekt emisí oxidu 

uhličitého, který je vytvářen při výrobě obalů pro tyto řady. Náhradou za tyto emise je nákup 

emisních povolenek. Tyto povolenky slouží při tvorbě a ochraně lesů v Itálii, Kostarice a na 

Madagaskaru, jak je stanoveno v Kjótském protokolu.“ 43 

 

 

 

 

                                                 
40 KOCOUREK, F., PETERKA, E., PODZIMEK, M. Materiály pro učební obor Kadeřník. 4. vydání. Praha: Informatorium, 

2004, s. 134. ISBN 80-7333-020-2. 

41 KOCOUREK, F., PETERKA, E., PODZIMEK, M. Materiály pro učební obor Kadeřník. 4. vydání. Praha: Informatorium, 

2004, s. 134-135. ISBN 80-7333-020-2. 

42 KOMPENZACE CO2 DOPADU PŘI VÝROBĚ ESSENTIAL HAIRCARE, SÚ A MORE INSIDE ŘADY. O 

DAVINES [online]. [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: http://www.tvakadernice.cz/?page_id=50 

43 KOMPENZACE CO2 DOPADU PŘI VÝROBĚ ESSENTIAL HAIRCARE, SÚ A MORE INSIDE ŘADY. O 

DAVINES [online]. [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: http://www.tvakadernice.cz/?page_id=50 
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Tato profesionální kosmetická firma, která má jasnou vizi v péči o životní prostředí, 

přináší revoluční řady produktů, které obsahují vysoce kvalitní přírodní ingredience. Celý 

koncept značky je svým složením i obaly zaměřen na udržitelnost přírody a životního 

prostředí. Kosmetická firma se snaží povzbudit lidi k tomu, aby pečovali o sebe, o životní 

prostředí a o svět ve kterém žijí. Davines se snaží vytvářet ty nejlepší přírodní produkty 

pečlivě a s respektem vůči životnímu prostředí s použitím vysoce kvalitních přírodních 

ingrediencí, aby zaručili bezpečnost svým zákazníkům. 44 

 

 Firma 4 K Biostudio –  pracuje hlavně s přírodními produkty, které nepoškozují vlasy 

ani nedráždí vlasovou pokožku. Různé přípravky na vlasy obsahují výtažky z ovoce, 

vzácných bylin a dalších přírodních látek, které dávají vlasům vitalitu a lesk. Firma si zakládá 

na čistě přírodní bázi produktů. Pracují s barvami na vlasy, taktéž přírodními jako např. Color 

Erbe (přírodní barvy) a Khádí (BIO barvy). 45 

 

                                                 
44 Davines. STUDIO MARTEENA WITH PASSION [online]. [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: 

http://www.studiomarteena.cz/davines 

45 KADEŘNICTVÍ. BIOSTUDIO [online]. Plzeň, 2015 [cit. 2015-12-02]. Dostupné z: http://www.4kbiostudio.cz/kadernictvi 

 

Obrázek 11: Přípravek na vlasy z řady More Inside  

 

DAVINES MORE INSIDE Sea Salt Spray. Heureka [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

http://stylingove-pripravky.heureka.cz/davines-more-inside-sea-salt-spray-250-ml/ 
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Tyto barvy zaručují zářivý lesk díky přírodním olejům získaných z rostlin, bylin, 

ořechů, a kůry exotických stromů. Barvy nenarušují strukturu ani vitalitu vlasů. 

 

Color Erbe Dolce je mimořádně jemná barva, neboť neobsahuje čpavek, rezorcin, 

nonoxynol, S.L.S. a p-fenylendiamin. 

 

1.6 BEZPEČNOST 

1.6.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Kadeřnice musí dodržovat určité bezpečnostní předpisy a používat různé ochranné 

pomůcky při práci, aby chránili zdraví jak sebe tak zákazníka: 

 Ochranný oděv: na odborném výcviku většinou bílé pracovní kalhoty a bílé tričko 

nebo halena, nejlépe z bavlněného materiálu 

 Zdravotní obuv: je velmi důležitou součástí pracovního oblečení. Při nesprávné 

obuvi mohou vznikat ploché nohy, deformity prstů a vady páteře 

 Ochranné rukavice: se používají při práci s chemickými přípravky, jako jsou barvy 

na vlasy, trvalá preparace, odbarvováni nebo melírování vlasů. Každý pracovník by 

Obrázek 12: Barva Color Erbe Dolce 

 

COLOR ERBE DOLCE. Bio Beauty [online]. [cit. 

2016-02-25]. Dostupné z: 

http://www.biobeauty.cz/color-erbe-dolce 
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měl pravidelně absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. Tyto kontroly slouží jako 

prevence před vznikem nemocí z povolání. 

 Každý pracovník by měl mít také vystavený aktuální zdravotní průkaz 

 Ochranné pomůcky pro zákaznice: 

 Ochranné prádlo 

o při stříhání velká pláštěnka 

o při česání malá pláštěnka 

 Při práci s chemickými přípravky používáme ochranné prádlo 

o papírový ručník na ramena 

o igelitovou pláštěnku 

o buničitou vatu za krk zákaznice z hygienických důvodů 

 

1.6.2 Požární bezpečnost 

V provozovnách může vzniknout požár neopatrným zacházením s hořlavými látkami, 

zkratem elektrických spotřebičů nebo nesprávnou instalace elektrického vedení. Požár může 

nejen zničit větší materiální hodnoty, ale i ohrozit život a zdraví lidí. 

 Z toho důvodu je na provozovně na viditelném místě umístěn tetrachlorový hasící 

přistroj, který je vhodný k hašení elektrického zařízení. 

 Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou všichni zaměstnanci 

učiliště i žáci pravidelně školeni, seznámeni s provozním řádem a pravidelně se školí o 

zásadách první pomoci na pracovišti. 

 

1.6.3 Hygiena a pořádek v provozovně 

 Ve směrnici pro hygienickou a protiepidemickou péči v holičství a kadeřnictví se 

stanoví, že všechny provozovny mohou být zřizovány pouze v místnostech oddělených od 

jiných obytných či provozních místností, průmyslových a distribučních závodů, nebo zařízení 

a musí mít samostatný vchod. 

 Plošné nároky na prostory v kadeřnickém oddělení jsou přesně dané kritéria na 

pracovní plochu kadeřníka. Každé pracovní místo – pracovní obsluha musí mít dostatečný 

pracovní prostor. 

 Úprava stěn a podlah: Stěny mají světlou barvu, a do 1,8 m mají umyvatelný povrch. 

Podlahy jsou hladké s umyvatelným povrchem. 
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 Světlo: Světlo v místnostech je rovnoměrné a přirozené. Pracovní místa jsou dobře 

osvětlené úspornými zářivkami. 

 Větrání: Ve všech pracovních místnostech je zajištěno přímé větráni. Z finančních 

důvodů je provozovna bez klimatizace. Větrání je pravidelné po každém chemickém úkonu. 

 Teplota na pracovišti: Teplota na pracovišti by neměla být nižší než 18 stupňů. Je 

regulována topnými tělesy pod okny. 

 Ohřev vody: V každé místnosti jsou umyvadla s tekoucí zdravotně nezávadnou 

vodou. Ohřev vody zajišťují bojlery s nízkou spotřebou energie. 

 Nábytek: Nábytek v provozovně je hladký, snadno omyvatelný. 

 Desinfekce: K desinfekci nástrojů a ploch používáme např. Incidur, Chloramin T, 

Savo, Desinfekční prostředky by se měli střídat, aby nedošlo k rezistenci bakterií na daný 

přípravek. K desinfekci rukou a kůže používáme přípravky např.  Septoderm, Bactosept, 

Cutasept. 

 Každé poranění je řádně ošetřeno a zapsáno do knihy úrazů. Větší poranění jsou 

ošetřeny lékařem. 

 Žáci si před zahájením výuky řádně vyčistí a vydesinfikují pracovní nástroje a po 

každém úkonu taktéž. Je to účinná prevence před různými bakteriálními, plísňovými ale i 

parazitárními nemoci. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 VÝZKUM 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký postoj mají žáci SOU Novovysočanská 

k životnímu prostředí. Zda škola motivuje žáky k ekologickému myšlení. Jestli vůbec mohou 

při vykonávání své profese přispět ke zlepšení životního prostředí, jak na odborném výcviku, 

tak v další profesní dráze. 

Pro zjištění potřebných informací byla použita dotazníková metoda.  

 

Dotazník obsahuje otázky zabývající se:  

 Zájmem o aktuální problematiku životního prostředí – otázka č. 1  

 Vědomostmi  o problematice životního prostředí – otázka č. 2 

 Uvědoměním si, jak odbornou činností lze ovlivnit kvalitu životního prostředí – otázka 

č. 3  

 Aktivním profesním přístupem přispívajícím k ochraně životního prostředí  -  otázkám 

č. 4, 5, 6, 7, 8 
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2.1.1 Hypotézy 

1. Zda se žáci zajímají o aktuální problematiku životního prostředí 

Domnívám se, že na tuto otázku budou respondenti odpovídat převážně kladně. Otázka 

životního prostředí je poměrně probírané téma a to nejen v médiích. Také si myslím, že škola 

jako výchovně vzdělávací instituce poukazuje v dostatečné míře na aktuální problematiku ŽP 

v předmětech, které se touto otázkou zabývají. 

 

2. Zda žáci získávají ve škole dostatek informací o problematice životního prostředí 

U této otázky předpokládám převážně kladné odpovědi. Domnívám se, že žákům je 

poskytnuto dostatek informací o problematice ŽP, jelikož se touto problematikou zabývá více 

předmětů najednou. 

 

3. Zda žáci vědí, jak může jejich profesní činnost ovlivnit kvalitu životního 

prostředí 

Předpokládám, že na tuto otázku budou respondenti odpovídat různě vzhledem k ročníku, 

který studují. Domnívám se, že ke kladné odpovědi se budou přiklánět spíš žáci vyšších 

ročníků, kteří už mají více vědomostí o dané problematice, která se váže k jejich budoucí 

profesi. 

 

4. Zda žáci sledují a vyhledávají nové technologie a přípravky, které by měli menší 

dopad na životní prostředí 

Předpokládám, že k této otázce se budou respondenti stavět převážně kladně, protože 

střední odborná škola nabízí žákům možnost navštívit školení, výstavy, veletrhy. Na těchto 

akcích se mohou seznámit s novými technologiemi a přípravky, které mají menší dopad na 

ŽP. 

 

5. Zda žáci třídí odpad 

U této otázce čekám spíše záporné odpovědi, vzhledem k laxnímu přístupu mládeže k této 

činnosti. Škola sice nabízí možnost třídění odpadu, přesto ne všichni žáci využívají tuto 

možnost. Domnívám se, že v soukromém životě tuto aktivitu většina mládeže nevykonává. 
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6. Zda se žáci zajímají o to, jestli jimi používané přípravky byly testovány na 

zvířatech 

Domnívám se, že k této otázce budou mít respondenti převážně záporné odpovědi. Dále 

předpokládám, že většina respondentů tuto informaci nebude vůbec pokládat za důležitou při 

koupi daného přípravku. 

 

 

7. Zda žáci při nákupu kosmetických přípravků upřednostňují výrobky, které jsou 

šetrnější k životnímu prostředí 

Myslím si, že na tuto otázku bude většina respondentů odpovídat kladně. Ve výuce 

odborných předmětů se poměrně mnoho poukazuje na kosmetické přípravky šetrnější k 

životnímu prostředí. V dnešní době je trend kosmetických přípravků založené na přírodní 

bázi. 

 

8. Zda ve své profesi budou žáci preferovat kosmetické přípravky šetrnější ke 

zdraví člověka a životnímu prostředí 

Předpokládám, že respondenti budou odpovídat převážně kladně, už jen z toho důvodu, že 

je otázka směřována do budoucího času. Myslím si, že žáci budou do budoucna předpokládat 

aktivnější přístup k této činnosti. 

 

2.1.2 Popis respondentů a sběr dat  

 Respondenti výzkumu byli žáci SOU Novovysočanská. Na dotazníky podle předchozí 

domluvy odpovídali studenti učebního oboru kadeřník, 1., 2., a 3. ročníku.  

 V prvním ročníku vyplnilo dotazník celkem 32 respondentů, z toho 29 dívek a 3 

chlapci. 

 Ve druhém ročníku odpovídalo na otázky dotazník celkem  27 respondentů, z toho 23 

dívek a 4 chlapců. 

 Ve třetím ročníku se zúčastnilo tohoto průzkumu celkem 25 respondentů, z toho 22 

dívek a 3 chlapci. 
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Věkové rozmezí žáků je 15 až 19 let. Respondentům bylo k vyplnění rozdáno 84 

dotazníků. Pro výzkum jsem použil vlastní dotazník, který jsem vytvořil na základě vlastních 

poznatků o aktivním přístupu k životnímu prostředí v oboru kadeřník a inspiroval jsem se 

tematickým plánem odborných předmětů zaměřených na environmentální výchovu a zdraví 

člověka. 

Pro sběr dat postačila jedna vyučovací hodina (tj. 45 minut). Respondenti byli 

seznámeni s obsahem dotazníku a bylo jim vysvětleno,  pro jaký účel poslouží jeho výsledek. 

Dále jim bylo zdůrazněno, že dotazník je anonymní. Vyplňování dotazníku nijak nenarušilo 

výuku a proběhlo za přítomnosti vyučujících v odborných předmětech materiály a 

technologie.  

Sběr dat proběhl během měsíce únor 2016. Vyhodnocení dotazníku bylo provedeno 

mimo prostor školy. Dotazník vyplnilo celkem 74 žen 10  mužů. 

 

2.2 ANALÝZA A VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

Výsledek šetření je představen pomocí grafů. Dotazník tvoří otázky uzavřené, žáci 

odpovídali pouze ano či ne. Bylo použito celkem 8 otázek, které vedly k zamyšlení 

adolescentů hlavně nad aktivním přístupem k životnímu prostředí ve své profesi. 
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Otázka č. 1: Zajímám se o aktuální problematiku ŽP? 

1. Ročník: ano:  25 odpovědí – 78 %  ne: 7 odpovědí – 22 % 

2. Ročník: ano:  21 odpovědí – 78 %  ne: 6 odpovědí – 22 % 

3. Ročník: ano:  13 odpovědí – 52 %  ne: 12 odpovědí – 48 % 

Všechny ročníky: 

ano:  59 odpovědí – 70 % 

ne:  25 odpovědí – 30 % 

 

 

 

U této otázky převažuje u žáků kladný postoj. U prvního ročníku byla zjištěna převaha 

kladných odpovědí, 78 % žáků se zajímá o aktuální problematiku životního prostředí. Druhý 

ročník je totožný, 78 % žáků, kteří odpovídali, se zajímají o životní prostředí. Žáci třetího 

ročníku se zajímají oproti prvním dvěma ročníkům o životní prostředí méně. O tuto 

problematiku má zájem 52 % žáků. To znamená, že pouze 13 žáků z 25 má zájem se zabývat 

životním prostředím. 

Má hypotéza byla správná, v průměru všech třech tříd se o aktuální problematiku 

životní prostředí zajímá 70 % respondentů. 
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Otázka č. 2:  Získávám ve škole dostatek informací o problematice ŽP? 

1. Ročník: ano: 24 odpovědí – 75 %  ne: 8 odpovědí – 25 %  

2. Ročník:    ano: 20 odpovědí – 74 %  ne: 7 odpovědí – 26 % 

3. Ročník: ano: 15 odpovědí – 60 %  ne: 10 odpovědí – 40 % 

Všechny ročníky: 

ano:  59 odpovědí – 70 % 

ne:  25 odpovědí – 30 % 

 

 

 

I u této otázky převládá u žáků kladný postoj. 75 % žáků prvního ročníku se vyjádřilo 

k této otázce kladně. To znamená, že 24 respondentů z 32 získává ve škole dostatek informací 

o životním prostředí. Velmi podobně dopadl druhý ročník, kde 74 % žáků má pocit, že od 

školy získává dostatek informací o této problematice. Postoj žáků třetího ročníku k této otázce 

je také kladný, 60 % žáků odpovědělo pozitivně. Podíváme-li se na postoj všech ročníků 

k této otázce, zjistíme  je vyjádřen kladně v 70 %.  

Má hypotéza se také potvrdila, škola evidentně poskytuje dostatek informací o 

problematice životního prostředí 
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Otázka č. 3: Vím, jak může moje profesní činnost ovlivnit kvalitu ŽP? 

1. Ročník:  ano: 21 odpovědí – 66 %  ne: 11 odpovědí – 34 %  

2. Ročník: ano: 17 odpovědí – 63 %  ne: 10 odpovědí – 37 % 

3. Ročník: ano: 17 odpovědí – 68 %  ne: 8 odpovědí – 32% 

Všechny ročníky: 

ano:  55 odpovědí – 65 % 

ne:  29 odpovědí – 35 % 

 

 

 

U této otázky, odpovídali respondenti převážně kladně. Z prvního ročníku vyjádřilo 21 

žáků (66 %) kladný postoj k položené otázce. v 66%. Z druhého ročníku 63 % žáků má 

představu o tom, jak jejich profese ovlivňuje životní prostředí. Nejlépe dopadl třetí ročník, 

kde 17 z 25 žáků má povědomí o ovlivňování životního prostředí jejich profesí. Celkový 

postoj žáků u této otázky je v 65 % kladný, což znamená, že 55 respondentů z 84 ví, jak jejich 

profesní činnost může ovlivnit kvalitu životního prostředí. 

Má hypotéza se úplně nepotvrdila, u všech ročníků dopadl výsledek průzkumu téměř 

vyrovnaně. Má domněnka, že žáci třetího ročníku mají nejvíce potřebných informací o této 

problematice a proto bude většina z nich odpovídat kladně, byla chybná. 
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Otázka č. 4: Sleduji a vyhledávám nové technologie a přípravky, které by měli menší 

dopad na ŽP? 

1. Ročník: ano: 19 odpovědí – 60 %  ne: 13 odpovědí – 40 % 

2. Ročník: ano: 14 odpovědí – 52 %  ne: 13 odpovědí – 48 % 

3. Ročník: ano: 18 odpovědí – 72 %  ne: 7 odpovědí – 28 % 

Všechny ročníky: 

ano:  51 odpovědí – 61 % 

ne:  33 odpovědí – 39 % 

 

 

 

U čtvrté otázky převládá u žáků kladná odpověď. Postoj prvního ročníku k položené 

otázce je kladný, 19 z 32 respondentů (60 %) odpovědělo ano. 52 % žáků druhého ročníku 

sleduje a vyhledává nové technologie a přípravky šetrnější k životnímu prostředí. Třetí ročník 

dopadl nejlépe, kde 18 z 25 žáků (72 %) se snaží šetřit životní prostředí právě sledováním a 

vyhledáváním nových a šetrnějších přípravků. Všechny ročníky dohromady v průměru 

vyjádřily kladný postoj k tázané otázce. 

Má hypotéza se potvrdila, více než polovina žáků vyhledává nové technologie a 

přípravky, které by měli menší dopad na životní prostředí. 

 

 



44 
 

Otázka č. 5: Třídím odpad? 

1. Ročník: ano: 26 odpovědí – 81 %  ne: 6 odpovědí – 19 % 

2. Ročník: ano: 22 odpovědí – 81 %  ne: 5 odpovědí – 19 %  

3. Ročník: ano: 19 odpovědí – 76 %  ne: 6 odpovědí – 24 %  

Všechny ročníky: 

ano: 67 odpovědí – 80 % 

ne: 17 odpovědí – 20 % 

 

 

 

Na otázku, zda třídí odpad, odpověděla většina žáků kladně. Z prvního ročníku třídí 

odpad 26 z 32 žáků (81 %). Taktéž 81 % žáků druhého ročníku má kladný postoj ke třídění 

odpadu. Třetí ročník trochu poklesl, v tomto ročníku třídí odpad 19 z 25 žáků (76 %). 

Celkově můžeme říci, že 80 % respondentů třídí odpad. 

Má hypotéza nebyla správná, domněnka, že většina žáků je laxní ke třídění odpadu, 

byla chybná. Podle průzkumu můžeme říci, že většina žáků třídí odpad. 
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Otázka č. 6 Zajímám se o to,  zda používané přípravky byly testovány na zvířatech? 

1. Ročník: ano: 14 odpovědí – 44 %  ne: 18 odpovědí – 56 % 

2. Ročník: ano: 6 odpovědí – 22 %  ne: 21 odpovědí – 78 % 

3. Ročník: ano: 6 odpovědí – 24 %  ne: 19 odpovědí – 76 %  

 

Všechny ročníky: 

ano: 26 odpovědí – 30 % 

ne: 58 odpovědí – 70 % 

 

 

 

U této otázce převažuje záporná odpověď respondentů. První ročník vyjádřil záporný 

postoj v 56 %, kde 18 lidí z 32 žáků se nezajímá o to, zda používané přípravky byly testovány 

na zvířatech. Ve druhém ročníku záporná odpověď u této otázky ještě vzrostla a to na 78%. V 

tomto ročníku se 21 žáků z 27 nezajímá o tuto problematiku. Třetí ročník taktéž vyjádřil 

záporný postoj u sledované otázky, 76 % respondentů odpovědělo záporně. Z výše uvedeného 

vychází, že všechny ročníky společně samozřejmě vyjádřily záporný postoj k této otázce. 70 

% žáků se nezajímají o to, zda používané přípravky, se kterými pracují, byly testovány na 

zvířatech. 

Má hypotéza byla správná, pouze 30 % žáků se zajímají o to, zda byly přípravky 

testovány na zvířatech. 
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Otázka č. 7 Při nákupu kosmetických přípravků upřednostňuji výrobky, které jsou 

šetrnější k ŽP? 

1. Ročník: ano: 17 odpovědí – 53 %ne:15 odpovědí – 47 % 

2. Ročník: ano: 14 odpovědí – 52 %ne:13 odpovědí – 48 % 

3. Ročník: ano: 15 odpovědí – 60 %ne:10 odpovědí – 40 %  

Všechny ročníky: 

ano: 46 odpovědí – 55 % 

ne: 38 odpovědí – 45 % 

 

 

Odpovědi u této otázky jsou odpovědi poměrně vyrovnané. První ročník vyjádřil k této 

otázce kladný postoj, 17 z 32 žáků (53%) při nákupu kosmetických přípravků upřednostňují 

výrobky šetrnější k životnímu prostředí. Žáci druhého ročníku vyjádřili svůj postoj k danému 

tématu obdobně. 52% z nich při nákupu upřednostňuje šetrnější přípravky. Třetí ročník 

dopadl podle průzkumu nejlépe. Kladný postoj k položené otázce má 60 % žáků. V průměru 

všechny ročníky vyjádřily kladný postoj k této otázce v 55%. Z toho vychází, že jen něco 

málo přes polovinu všech dotázaných upřednostňuje při nákupu výrobky, které jsou šetrnější 

k životnímu prostředí. 

Má hypotéza se potvrdila, kladných odpovědí bylo více než záporných. Nicméně jsem 

předpokládal více pozitivních odpovědí. 
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Otázka č. 8 Ve své profesi budu preferovat kosmetické přípravky šetrnější ke zdraví 

člověka a k ŽP? 

1. Ročník: ano: 24 odpovědí – 75 %ne:8 odpovědí – 25 % 

2. Ročník: ano: 17 odpovědí – 63 %ne:10 odpovědí – 37 % 

3. Ročník: ano: 17 odpovědí – 68 %ne:8 odpovědí – 32 %  

Všechny ročníky: 

ano: 58 odpovědí – 69 % 

ne: 26 odpovědí – 31 % 

 

 

U poslední otázky převažují kladné odpovědi žáků. Žáci prvního ročníku vyjádřili 

k této otázce kladný postoj. 24 z 32 žáků  (75 %) hodlá ve své budoucí profesi používat 

šetrnější přípravky k životnímu prostředí. Druhý ročník vyjádřil svůj postoj k položené otázce 

také kladně, 63 % z nich bude preferovat šetrnější kosmetické přípravky. Odpovědi u třetího 

ročníku byly kladné. 17 z 25 žáků (68 %) zaškrtli odpověď ano. Podíváme-li se na všechny 

ročníky dohromady, odpovědi respondentů byly kladné. 

Má hypotéza se potvrdila, 69 % ze všech žáků hodlá v budoucnu preferovat 

kosmetické přípravky šetrnější ke zdraví člověka a k životnímu prostředí. 
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2.3 SHRNUTÍ VÝZKUMU 

Cílem dotazníku bylo zjištění, jaký postoj k životnímu prostředí mají žáci 

vzdělávacího oboru kadeřník SOU Novovysočanská. Otázky byly zaměřené hlavně na aktivní 

přístup k životnímu prostředí, který se váže k jejich profesi. 

Ze vzorku 84 žáků bylo pomocí dotazníku zjištěno, že většina žáků má pozitivní 

postoj k životnímu prostředí. 59 z 84 žáků všech ročníků (70 %) se zajímá o aktuální 

problematiku životního prostředí. 70 % respondentů, to je 59 z 84 žáků se domnívá, že škola 

jim poskytuje dostatek informací o problematice životního prostředí. Jak může jejich profesní 

činnost ovlivnit kvalitu životního prostředí, ví 65 % všech dotázaných. 51 z 84 tázaných (61 

%) sleduje a vyhledává nové technologie a přípravky, které by měly menší dopad na životní 

prostředí. 80 % všech žáků všech ročníků třídí odpad. Pouhých 26 z 84 tázaných (31 %) se 

zajímá o to, zda používané přípravky byly testovány na zvířatech. Při nákupu kosmetických 

přípravků upřednostňuje 55 % žáků výrobky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. 58 z 

84 žáků (69 %) všech ročníků hodlá ve své profesi preferovat kosmetické přípravky šetrnější 

ke zdraví člověka a k životnímu prostředí. 

 

2.4 ZÁVĚR VÝZKUMU 

Výzkumem bylo zjištěno, že u žáků převažuje pozitivní postoj k životnímu prostředí. 

Většina z nich profesní činností přispívá ke zlepšování kvality životního prostředí. Výuka 

předmětů zaměřených na environmentální výchovu je motivuje k aktivitám, které mohou  

zlepšit životní prostředí. 

Žáci se nejméně zajímají o to, zda používané přípravky byly testovány na zvířatech. 

Většina žáků si vůbec nevšímá označení na obalech. Důraz se bohužel naopak klade na 

značku a proslulou kvalitu přípravku. 

Ani o nákup kosmetických přípravků, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, žáci 

neprojevili velký zájem. Důvod je nejspíš ten, že cena těchto výrobků je poměrně vyšší a 

obecně existují pochybnosti o možných problémech mezi poměrem ceny a skutečného 

přínosu pro zákazníka. Tento fakt si vysvětluji ekonomickým uvažováním budoucích 

kadeřníků, kteří si uvědomují, že dodržování ekologických pravidel, nákup ekologicky 

šetrnějších prostředků s menším dopadem na životní prostředí sebou nese vyšší náklady a 

přitom se tyto investice obtížně promítají do ceny odvedené služby.  
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Podle některých otázek jsem zjistil klesající tendenci zájmu mezi prvním a třetím 

ročníkem o ekologickou problematiku. Toto zjištění si vysvětluji tím, že žáci třetího ročníku 

již nemají mezi teoretickými předměty vzdělávacího oboru předměty zaměřené na 

environmentální výchovu a nevěnují této problematice dostatečnou pozornost. Domnívám se, 

že pokles zájmu o ekologii u žáků vyšších ročníků je z důvodu kladení většího důrazu ze 

strany školy na odbornou stránku. Zejména u třetího ročníku je toto zjištění nejpodstatnější. Z 

vyhodnocení dotazníku vychází, že u tohoto ročníku je kladen podstatně menší důraz na 

ekologickou problematiku než u ročníku prvního a druhého. 

Při výuce odborných předmětů (odborný výcvik) bych doporučil klást větší důraz na 

důležitost symbolů, které jsou na obalech kosmetických výrobků. Dále bych žáky motivoval 

k vyhledávání dalších a pro ně cenově dostupnějších přípravků, které jsou ovšem  založené na 

přírodní bázi a jsou šetrné k životnímu prostředí. Praktická výuka druhých a třetích ročníků by 

měla nadále připomínat důležitost významu aktivit, které jsou prospěšné životnímu prostředí. 

Je nutné neustále žáky seznamovat s kosmetickými firmami, které se zabývají inovacemi 

šetrnějšími pro životní prostředí. Škola by jim měla zajišťovat pravidelné školení, na kterých 

se dozví o problematice životního prostředí a zároveň produktech a aktivitách přispívajících 

k jeho zlepšení. 

Domnívám se, že další cesta, jak se pokusit řešit popsaný problém, spočívá ve vyšším 

důrazu na výuku komunikace budoucího kadeřníka se zákazníkem ve smyslu vzniku vyšší 

poptávky po ekologicky šetrnějších službách. 
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3 ZÁVĚR  

Být a nadále zůstat zdravý by měla být základní priorita každého z nás. Stále si málo  

uvědomujeme, že každý z nás je článkem dlouhého řetězce pro zachování přijatelného stavu 

životního prostředí, které je jedním z faktorů ovlivňující naše zdraví.  

 Bakalářská práce "Postoje žáků Středního odborného učiliště Novovysočanská" 

vypovídá o jejím cíli. Ve své práci jsem zjistil, že škola vede žáky k ekologickému myšlení a 

že samotní žáci pří výuce převážně upřednostňují aktivity, které zlepšují životní prostředí. 

Toto téma je nejen pro žáky vzdělávacího oboru kadeřník velmi důležité, protože při své 

odborné činnosti přichází velmi často do styku s mnoha chemickými látkami, materiály a 

technologiemi, které mají bezprostřední vliv na životní prostředí a zdraví člověka. 

V teoretické části mé bakalářské práce jsem se zabýval hlavně souvislostí mezi 

životním prostředím a zdravím. Vyjmenoval jsem determinanty zdraví, popsal jsem, do jaké 

míry a jak dokáže životní prostředí ovlivnit zdraví člověka. Věnoval jsem se nakládání 

s odpady, šetrností k životnímu prostředí a v neposlední řadě bezpečností. V praktické části 

jsem pak aplikoval obsah teoretické části pomocí dotazníku do otázek, které jsem položil 

žákům. Snažil jsem se zjistit, jaký vztah mají žáci tohoto vzdělávacího oboru k životnímu 

prostředí a zda vyvíjí aktivity k jeho zlepšení. 

Pozitivním zjištěním bylo, že nadpoloviční většina žáků má kladný postoj k životnímu 

prostředí. Část návyků prospěšných životnímu prostředí žáci nejspíše přebrali od rodiny, ale 

většinu informací o těchto odborných aktivitách získali právě na střední odborné škole. 

Nicméně bylo zjištěno, že část žáků, zejména pak žáků vyšších ročníků, nemá jednoznačně 

kladný postoj k životnímu prostředí. Proto je potřeba žáky neustále motivovat a klást velký 

důraz v teoretické i praktické výuce na aktivity, kterými mohou přispívat ke zlepšování 

životního prostředí. Je nutné jim připomínat důležitost těchto aktivit a zájmů, protože čisté 

životní prostředí je důležité nejen pro budoucí profesi, ale hlavně pro jejich budoucí život. 

Škola může jenom obtížně ovlivnit ekonomické vnímání budoucího povolání svých žáků (jak 

je uvedeno výše). Možné řešení z pozice školy vidím v tom, že by měla věnovat pozornost 

průběžné aktualizaci přístupu k výchově žáků v komunikaci s budoucím klientem a 

k vytvoření poptávky po službách s větším ohledem na životní prostředí. 

Tato práce byla pro mě přínosná, získal jsem cenné informace o skutečném vztahu 

žáků naší školy k problematice životního prostředí. Na základě zjištěných faktů jsem se mohl 
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zamyslet nad úkoly školy vzhledem ke zkoumané problematice. Mohu konstatovat, že jsem si 

potvrdil svůj pozitivní pohled na učební obor kadeřník ve smyslu výchovy žáků k ochraně 

životního prostředí. 
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