
 

 

Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra pedagogiky 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018    Klučiarovská Simona 



Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra pedagogiky 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Historie a současnost oboru kosmetička 

History and Current Developments in Beautician 

Field of Specialization 

 

 

Klučiarovská Simona 

 

 

 

Vedoucí práce: Helena Marinková, PhDr., Ph.D. 

Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice 

Studijní obor: 7507R056 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 

Rok odevzdání: 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Historie a současnost oboru kosmetička 

vypracovala zcela samostatně pod vedením vedoucí práce a za použití uvedených prostředků 

a zdrojů, ze kterých jsem čerpala. Dále prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla využita 

k získání jiného, nebo stejného titulu. 

 

Datum: 1. dubna 2018 

 

Podpis: …………………………… 

  



Ráda bych poděkovala vedoucí bakalářské práce, PhDr. Heleně Marinkové, Ph.D. za 

odborné vedení, cenné rady, podnětné připomínky a trpělivost během celého zpracování 

bakalářské práce. 

Zároveň také děkuji všem, se kterými jsem mohla o dané problematice hovořit a kteří 

mi poskytli informace k vypracování této práce. 

  



ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá oborem kosmetička od historie až po současnost. Její 

součástí je teoretická i praktická část. V úvodu práce jsou popsány počátky a vývoj 

kosmetiky. Práce se také zabývá významnými osobnostmi, které se zasloužily o přínos 

v kosmetice. Zaměřuje se také na období první republiky v Československu a na první krůčky 

kosmetického oboru v této době. Seznamuje nás se zajímavými osobnostmi, metodami a 

skutečnostmi, které nebyly obecně známy. Popisuje také jednotlivé kosmetické značky u nás. 

Důležitým mezníkem byl vznik prvních salonů krásy a první školy pro kosmetičky. Obor 

kosmetička se postupně vyvíjel až do dnešní doby. Práce podrobně popisuje charakteristiku 

oboru kosmetička a další uplatnění, rozdělení škol podle zaměření a lokality. Popisuje i obor 

vizážistka a jeho uplatnění. Věnuje se srovnání vzdělávání v rámci studijního oboru 

kosmetička s rekvalifikací a získání profesní kvalifikace. Práce se zabývá i vybavením 

kosmetické kabiny a současnými trendy v zařizování kosmetických provozoven. Důležitým 

tématem práce je popis odborných učeben a metod, které se ve školách využívají, a jestli jsou 

dostatečné a správné. Součástí práce je i popis učebnic, které jsou určeny k výuce. Popisuje 

taky učitele odborného výcviku a navrhuje případný kodex učitele pro odborný výcvik. Závěr 

práce shrnuje, co ve výuce funguje dobře a kde jsou naopak nedostatky, a navrhuje případná 

zlepšení.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

historie, současnost, kosmetička, odborný výcvik 

 

ABSTRACT 

My Bachelor’s thesis deals with the field of a beauty therapist from history until 

present. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. In the introduction, 

there is a description of the beginnings and the developments in beauty therapy. My thesis 

also deals with remarkable personalities who have made significant contributions to the 

beauty industry. In my thesis, I have focused on the period of the First Republic in 

Czechoslovakia (1918 – 1938) and the first steps in the field of beauty therapy at that time. 

The thesis introduces interesting personalities, methods, and some facts that were not 

generally known. The thesis also describes some of the Czech cosmetic brands. The first 

beauty salons and the first school for beauticians marked an important milestone. Since then, 

the specialization of a beauty therapist has been developing until the present day. My thesis 



describes in detail the characteristics of the specialization of a beauty therapist and its 

employment in practice, the division of schools according to their specialization and location. 

In addition, the thesis describes the make-up artist field of specialization and its employment 

in practice. I have also compared the education in the beautician field of specialization and as 

part of a retraining scheme and described how professional qualifications are obtained. My 

thesis also deals with the equipment of beauty therapy cubicles and current trends in the 

furnishing of beautician establishments. I have also addressed the issue of specialized training 

teachers. My thesis also deals with other important issues, such as the description of 

classrooms and methods for specialized training, as used at schools, and the evaluation of 

whether or not these are sufficient and adequate. My thesis also describes the textbooks used 

for instruction. It also deals with specialized training teachers and proposes the Specialized 

Training Teacher Code. In conclusion, my thesis summarizes what works well in beauty 

therapy training and where there are weak points, and proposes possible improvements. 

KEYWORDS 

History, present, beauty therapist, specialized training 
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Úvod 

Několik let pracuji jako kosmetička, proto mě zajímalo, jak se obor, který se dnes 

nazývá Kosmetické služby 69-41-L/01, vyvíjel a v průběhu let měnil. Zaměřila jsem se 

především na dobu první Československé republiky. Možná k tomuto zájmu přispěl i seriál 

První republika, možná i fakt, že letos uplyne sto let od jejího založení. Určitě zde však 

sehrála roli skutečnost, že zatímco o historii kosmetiky z doby starého Egypta a Říma toho už 

bylo napsáno mnoho, o vývoji kosmetických služeb v daném období neexistuje odborná 

literatura. 

Jedním z cílů práce bylo prozkoumat, zda uvedený obor existoval již v období první 

republiky, jak se vyvíjel, ukázat, kde a kdo se v uvedeném období zasloužil o první kroky 

kosmetiky. Pozornost byla věnována historii kosmetiky v naší zemi jako významnému 

kulturnímu faktoru, který stojí za bližší prozkoumání. 

Práce proto přináší charakteristiku přínosu významných českých i zahraničních 

osobností, které se zasloužily o pokrok v této oblasti. Uvedeny jsou i domácí české 

kosmetické značky, které našly své uplatnění a místo na trhu.  

Pro rozvoj kosmetiky je také podstatná příprava kosmetiček, tedy osob, které přímo 

pracují s kosmetickými přípravky a se zákazníky. Je popsána charakteristika vývoje přípravy 

kosmetiček na území našeho státu od založení první školy s tímto zaměřením přes různé 

změny až do současnosti. Součástí práce je i seznam státních a soukromých škol, ve kterých 

se dnes obor Kosmetické služby 69-41-L/01 vyučuje, včetně určitého srovnání uvedených 

škol. Dalším tématem je oblast možného uplatnění absolventek oboru kosmetička; jedná se o 

srovnání možností kosmetiček a vizážistek. Na základě popisu možných cest k získání 

kvalifikace kosmetička jsem se pokusila o srovnání oboru vzdělání 69-41-L/01 s profesní 

kvalifikací Kosmetička 69-030-M. 

Východiskem pro formulaci určitých návrhů ke zlepšení výuky především v odborném 

výcviku – např. v environmentální výchově s využitím piktogramů – se staly náslechy ve 

výuce oboru Kosmetička. 

V závěru práce jsem se zabývala oblastmi, ve kterých byly identifikovány největší 

slabiny, s uvedením doporučovaných změn. Mimoto jsem se zabývala i oblastmi, ve kterých 

změny nejsou potřebné, protože fungují dobře. 
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1 Cíl 

Práce si klade za cíl posoudit výuku oboru Kosmetické služby 69-41-L/01, resp. 

odborného výcviku, který tvoří nedílnou součást oboru, a to v jeho současné podobě 

s využitím znalosti vývoje uvedeného oboru. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Kosmetika – stručný vývoj 

Líčení je staré jak lidstvo samo a cesta k němu byla velmi klikatá a pro nás – 

vzhledem k našim současným vědomostem a znalostem – mnohdy i hodně odpudivá a 

zdravotně velmi nebezpečná. Například ženy v Mezopotámii používaly k docílení ohnivě 

rudých rtů jedovatý prach z obroušených diamantů nebo různých šťáv z rozdrcených plodů. 

Ano, už od pradávna se chtěly ženy líbit. Začalo to už kdysi ve starém Egyptě. Líčení se 

definovalo jako proces „namalování si tváře na přední stranu hlavy“.1 A tak se nedivme, že si 

tváře zkrášlovaly nejen ženy, ale i muži a děti. Svědčí o tom nálezy více než 6 000 let starých 

palet, na nichž si lidé míchali prášek z přírodních látek s rostlinnými nebo přírodními tuky. 

Vznikla směs, která velmi dobře držela na tvářích, očích i rtech. Je libo zvýraznit obočí a řasy 

mletým sulfidem olovnatým smíchaným s ovčím tukem, víčka namatlat směsí ze spálených 

mandlí, popela, jedovatého prášku z antimonu, malachitu a oleje? Nebo si zvýraznit ústa 

červeným jílem, okrem či rozdrcenými červenokřídlými sušenými samičkami červce 

nopálového, smíchanými s tukem či olejem? Už asi ne, že? Ale ústa po nich byla tak dokonale 

rudá… A napodobit královnu Kleopatru bylo tak neodolatelné a následováníhodné. Ještě 

dodnes se do některých rtěnek červci přidávají! Prostě broučci doslova a do písmene 

k zulíbání. Toto byly jen některé z mnoha prostředků zkrášlování žen v Egyptě. Existují ještě i 

starší nálezy, například nálezy červené hlinky, která však podle archeologů sloužila jen jako 

rituální líčidlo pravěkých lovců.  

Pleť jako bílý alabastr, to byl sen každé Řekyně a Římanky. A tak se pudrovaly nebo 

mazaly pastou s olovem. Pleť si ničily, a protože byla ještě stále málo bílá, přidávaly i další 

mazadla z moči zvířat a malých chlapců nebo se osvědčil krokodýlí trus. Že je olovo jedovaté, 

ještě netušily. Nevěděly, že si ničí krvetvorbu a nervový systém. „Rozmařilé Římanky prý 

dokázaly utratit za líčidla a parfémy celé jmění.“2 Dál už příliš nezašly, protože mužům se 

jejich líčení ale vůbec nelíbilo. Jen si dovolily ještě zvýrazňovat obočí pomocí směsi 

antimonu, ohořelého korku a sazí. Srostlé obočí bylo znakem inteligence, tak si ho malbou 

spojovaly. Jako oční stíny sloužilo černé uhlí s olivovým olejem a rty se zvýraznily třeba jen 

červeným vínem. Na vrásky šly ale velice chytře. Pomáhal med, olivový olej nebo šnečí sliz. 

                                                 
1 Vondruška V., Intimní historie od antiky po baroko, r. 2013, s. 76 
2 Vondruška V., Intimní historie od antiky po baroko, r. 2013, s. 81 
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Jako by už tehdy tušily, jak blahodárné látky to pro pleť jsou. Kdo by dnes neznal kyselinu 

hyaluronovou, která na sebe váže vodu a pleť zvláčňuje, a alantoin, který pleť vyživuje. 

Někdy se šneci přiloží přímo. Jak prozřetelné ženy už tehdy byly, aniž by tušily, jaký objev 

nám zanechaly. Slouží nám dodnes. 

Krutý středověk líčení nepřál. Ženy s ústy namalovanými kůrou ořešáku se 

považovaly za lehké nebo čarodějnice. Líčení přichází až v době renesance s nánosy benátské 

běloby. Byl to nejžádanější, nejdražší a nejjedovatější make-up. Čím více se používal, tím 

více pleť ničil. Musel zakrýt stále větší množství různě barevných dělajících se skvrn. Kůže 

nakonec seschla a připomínala scvrklou švestku. Vedlejší účinky byly velmi nepříjemné – 

padání vlasů, zkažené zuby a zápach z úst, poškození plic. A aby jedů nebylo málo, přidával 

se ještě arzen nebo rtuť. Mnohé dámy toto líčení stálo i život, protože alabastrová pokožka 

byla prostě neodolatelná. Také se za uši přikládaly pijavice a ty krev cucaly a cucaly, až ženy 

zbledly a na večírku byly neodolatelně bílé jak stěna. Některé i polykaly křídu nebo se 

potíraly citronem. Už tehdy se líčení stalo prestižní záležitostí a bylo prostředkem k získání 

mužské pozornosti. Té se nalíčeným ženám dostávalo více než nenalíčeným. I dnes se na 

společenské akci těžko najde dáma bez úpravy obličeje. Britská královna Alžběta I. vynikala 

obzvlášť bílou pletí, rudými rty a růžovými tvářemi. Její rtěnka byla ze směsi včelího vosku, 

červených bobulí a jedovatého sulfidu rtuťnatého. A byl to velký hit. Ona líčení rtů natolik 

podlehla, že v době smrti měla na ústech centimetrovou vrstvu! Ale pozor. Výrazným rtům a 

růžovým lícím v době alžbětinské Anglie holdovali i muži! Přesto si lidé v koutku duše 

mysleli, že líčení je zdrojem klamu a vytváří falešnou tvář. I Hamlet ve slavné hře v jednom 

dialogu odsuzuje Ofélii za její líčení. Přesto se v 18. století líčení rozšířilo i mezi nižší vrstvy. 

Jeho centrem však byl francouzský královský dvůr. Trendem byly růžové tváře líčené kousky 

tkaniny obarvenými karmínem, obočí se zvýraznilo sazemi nebo korkem – a někdo ho měl 

dokonce falešné, vyrobené z myších chloupků. A rodí se i předchůdce řasenky 

z rozmačkaných bezinek, popela a ricinového oleje. 

Střídmé 19. století razilo heslo, že make-up je vulgární a základem krásy je 

přirozenost. A šminky musely stranou. Líčily se jen prostitutky. Obyčejné ženy si tváře líčily 

červenou řepou, ale nejčastěji doma. Módní byl dokonce nezdravý vzhled, takže tajně 

pojídaly jedovaté arzenové oplatky a zapíjely je octem. Ženy prostě v každé době chtěly být 

atraktivní za každou cenu. Ve viktoriánské Anglii si kapaly do očí jedovatý rulík, aby měly 

uhrančivý pohled, ty méně odvážné jen citronovou nebo pomerančovou šťávu. Občas i 
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osleply. Na líčení to bylo nepřející století, ale v jeho druhé polovině vznikla ve Francii první 

řasenka a rtěnka. Ve století 20. vzniká kosmetický průmysl, který dosahuje velkých zisků. U 

nás jsou první zprávy o líčení už ze 13. století. Ženy používaly různá mazadla ze sádla, olejů a 

aromatických výtažků z bylin. Církvi se to však nelíbilo. Líčení ale bylo oblíbené, a tak se 

ženy snažily získávat poznatky o líčení, jak se dalo, a vše napodobovat, jak je popsáno výše. 

Rozhodně nerezignovaly a držely krok s dobou a světem. Devatenácté století líčení příliš 

nepřálo, ale ženy si mezi sebou předávaly kosmetické informace o účincích bylinek, mléka, 

různých olejů, sádla, tvarohu, mouky, červené řepy. O pleť pečovaly jen doma v utajení. 

Jedno ale bylo pro všechny doby společné. Ženy se chtěly líbit nejenom opačnému 

pohlaví, ale také především sobě. Krása byla v každém období pojímána trochu jinak, ale 

vždy šlo o vylepšování vlastního zevnějšku. 

Prostředky k tomu sloužící odpovídaly možnostem dané doby, dostupnosti a hlavně 

výslednému efektu. 

„Slovo kosmetika se odvozuje od řeckého slova kosmeo, což znamená zdobím, 

krášlím.“3 

„Kosmetika je lidská činnost pečující o tělesnou krásu“,4 kterou člověk provádí sám 

nebo za pomoci další osoby, kosmetičky, ke zlepšování svého zevnějšku a která je prováděna 

za pomoci různých kosmetických prostředků. Pod slovem kosmetika se tedy rozumí látky a 

produkty, které se používají na tyto účely. 

Kosmetická věda spolupracuje především s vědními obory, jako jsou 

dermatovenerologie, dermatologie, biologie a psychologie. 

„Kosmetologie je věda zahrnující biologii kůže, výzkum a přípravu kosmetických 

přípravků, ověřování jejich vlastností a způsobů použití.“5 

 

3 První republika – začátky vývoje módy a kosmetiky 

Když se přesuneme do období Československa, přesněji řečeno první republiky, 

zjistíme, že krása byla pojata velmi žensky a elegantně. Začaly se zkracovat vlasy, zužovat 

                                                 
3 Rozsívalová a kolektiv, Kosmetika I, r. 2000, s. 9 
4 Https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmetika [online]. [cit. 2018-02-23] 
5 Feřteková V. a kolektiv, Kosmetika v teorii a v praxi, r. 1995, s. 10 
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obočí, používat líčidla. Trendem se stal i chlapecký styl ženy, který byl do té doby 

nepřípustný. 

Tato doba byla něčím tak trochu výjimečná a přitažlivá. Dodnes je první republika 

vnímána jako zajímavá předloha pro různé filmy a pořádání akcí či výstav s tématem tohoto 

období. 

Je to i jakási nostalgie, která v nás přetrvává, a přitom stále láká. 

Výrazně se začíná měnit role ženy. Doposud byla vnímána jako hospodyně. Pomalu 

tomu tak přestává být. Není a nechce být jen ženou stojící u plotny, stále se smetákem v ruce, 

obskakující svého muže a děti. Začíná mít svůj vlastní názor, dokonce i volební právo, nesedí 

jen doma, vzdělává se. 

Jak vlastně k této změně došlo? Kde a proč nastal tento přelom? 

Poprvé si ženy uvědomily svou ženskost a hrdost v době sledování příběhů 

s krásnými, sebevědomými, upravenými herečkami v prvních filmech. Najednou ta 

upachtěná, ušlápnutá, poslušná a přehlížená žena, která se dívala ve filmu na slavnou herečku 

jako na bohyni z jiného světa, zatoužila vypadat jako ona. Začala se zajímat o to, jak 

dosáhnout takového vzhledu, jak vypadat lépe a upraveně. Pokud byly peníze, určitě začala 

vyhledávat kosmetické salony a různé ženské spolky. Doba začala přát také módním 

návrhářům. Kosmetika a módní salony byly v té době bohužel dostupné jen pro určitou vrstvu 

lidí. 

Bylo to něco nového, neobjeveného a fascinujícího. 

A tak si podnikatelé brzy uvědomili, že hlavní spotřebitelkou a nezanedbatelnou kupní 

silou začíná být a mohla by být právě ŽENA. 

Film byl skvělou a silně motivující ukázkou ženské dokonalosti a ženskosti. Něco, co 

určovalo směr ženské módy a vzhledu. Na scénu vstupuje módní návrhářka Hana Podolská. 

Říkalo se jí také česká Coco Chanel. 

Její šaty však nebyly pro každého. Finančně si je mohli dovolit pouze ti nejbohatší. 

Například herečka Adina Mandlová nebo ženy ministrů a prezidentů. Zákaznicemi byly také 

Hana Benešová, Olga Baťová a další. 

Role ženy se tedy začala měnit. I pracující žena se chtěla přiblížit ideálu krásy za 

pomoci věcí jí dostupných. A hezkých věcí začíná kolem sebe vidět dost. Redaktoři různých 
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novin a časopisů se začali věnovat v té době takzvané inzerci. Byly to obrázky doplněné o 

různé slogany se záměrem oslovit právě ženu – spotřebitelku a probudit v ní touhu po věci 

vyfocené s krásnou ženou. Jednalo se například o parfémy, boty, oblečení, módní doplňky a 

jiné další nezbytné i méně potřebné, ale lákavé věci, bez kterých se žádná dívka či žena 

neobejde. 

Zájem byl podpořen vydáváním řady časopisů – například časopisu Pestrý týden, 

Hvězda mladých paní a dívek, Čtení pro ženy a dalších… 

V časopisech pro ženy také vycházely rubriky, kde redaktorky, spíše v té době 

spisovatelky, radily dívkám a ženám, jak se stát pravou dámou. Jak pečovat o rodinu a být 

přitom stále upravená a krásná, jak se prostě za všech okolností líbit mužům. Jednou ze 

známých autorek byla Milena Jesenská. Věnovala se rubrikám, kde čtenářkám radila, co si 

mají koupit, jak se stát emancipovanou ženou, která zvládá péči o děti, domácnost, práci – a 

ještě je pro svého muže neodolatelná. 

Noviny a časopisy byly dostupné všem. Právě v nich se spousta žen mohla inspirovat. 

Hlavní část všeho tisku pro ženy byla věnována módě nebo různým reklamám na 

kosmetická mýdla, zubní pasty a toaletní vody. Časopisy obsahovaly poutavé a lákavé 

reklamy jako například dámu, která drží parfém značky Elida (příloha č. 1). 

Ve světě už ale tou dobou dávno pracovaly podnikavé ženy, které se vydaly na dráhu 

módy a kosmetiky jako například Coco Chanel, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein a další. 

Jejich výrobní značky začínaly vládnout světu a určovat směr módy. Jejich působení 

mělo velký význam pro kosmetický a oděvní průmysl. Začínaly se otevírat vyhlášené 

kosmetické a módní salony především v Austrálii, Paříži, Londýně, New Yorku, Berlíně. 

Po vzoru světových značek se tak i u nás v Československu začínaly otevírat módní 

obchodní domy, kosmetické a kadeřnické salony, i když zdaleka ne tak luxusní jako ty 

v zahraničí. 
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3.1 Průkopnice kosmetiky 

Nelze opominout a nejmenovat dvě výrazné ženské osobnosti v oboru kosmetiky, 

kterými byly Helena Rubinstein a Elizabeth Arden; obě se staly ve světě významnými a 

proslulými, kosmetika s jejich jmény je známá do dnešní doby. 

 

Helena (Chaja) Rubinstein (1875 – 1965) 

Tato dáma židovského původu se narodila v Polsku v rodině s osmi dcerami. 

Významnou roli v jejím životě sehrála Chajina matka, která své dcery od útlého věku potírala 

podomácku vyráběným krémem, aby jim ochránila tváře před vlivy nepříznivého počasí. Také 

si uvědomovala, že jednou provdat její dcery nebude vůbec lehké. Snažila se tedy o to, aby 

pořád dobře vypadaly. Chaja se ale nechtěla provdat za někoho, koho vybrala její matka. Za 

trest byla poslána do Vídně, kde žila u příbuzných, a odtud se rozhodla emigrovat do 

Austrálie. Tam si změnila jméno na Helena. Brzy se v Austrálii rozkoukala a stále používala 

krém od své matky i proti slunci. Její alabastrové a hladké pokožky si všimly Australanky a 

ona se rozhodla, že by možná tento krém mohla dovážet. Zjistila ale, že dovoz by byl 

zdlouhavý a začala si ho vyrábět sama podle receptury své matky. Vznikl tak první pleťový 

krém a ona si založila firmu. 

Její krém se začal prodávat tak dobře, že Helena v roce 1903 otevřela první salony 

krásy. Často lhala lidem, že je vystudovaná lékařka, aby to zvyšovalo prodej, zájem a důvěru. 

Jistý doktor hodně psal o tom, co krém obsahuje – jako například bylinky z východní 

Evropy, ale to se později ukázalo jen jako šikovný marketingový tah. S prvním manželem 

odjela do USA a tam založila kosmetickou firmu Helena Rubinstein Incorporation.  

Helena věděla, že krémy musejí také mít luxusní balení, pak je lze prodávat i za vyšší 

cenu. Design některých výrobků navrhl slavný Salvador Dalí. Byla to moc šikovná 

obchodnice a věděla, jak se udržet na trhu. Později začala vyrábět i dekorativní kosmetiku, za 

její největší objev se určitě považuje voděodolná řasenka. 

Je jednou z prvních průkopnic, která poukazovala na různé typy pleti. Dokázala si 

podmanit a dobýt nejen Austrálii, ale později i Evropu a Ameriku. Její značka existuje a 

prodává se dodnes.  
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Po její smrti byl objeven jistý rukopis o složení jejího krému a překvapivě se nejednalo 

o nic složitého. Krém prý obsahoval lanolín – vosk, minerální oleje a rostlinné oleje 

z levandule, leknínů a borové kůry. 

Připisuje se jí citát: „Neexistují ošklivé ženy, jen některé jsou líné.“6 Byla velkou 

mecenáškou a milovnicí umění. 

 

Elizabeth Arden (1878 – 1966) 

Narodila se v Kanadě v rodině s pěti dětmi. Vyrůstala ve skromných poměrech na 

farmě, kde se starala o koně. Když jí bylo 26 let, přestěhovala se do New Yorku. Tam začala 

pracovat v jednom salonu jako pokladní. Objevila prospěšnost jógy, masáží a relaxace vůbec. 

Pak začala podnikat spolu s jednou společnicí, ale po šesti měsících jejich spolupráce 

skončila. Nechala si salon a vybavení a podnik nově otevřela pod názvem Salon d’Or. 

Ze začátku to neměla jednoduché, protože v té době neposkytovaly banky ženám 

půjčky. Ale i tak se jí podařilo sehnat peníze a začala dost nákladně a luxusně podnikat. 

Velmi dobře rozuměla obchodu. Vydala se na cestu po Evropě, aby zjistila, co ženy 

v kosmetice potřebují a co používají. Při cestě zpět se seznámila se svým budoucím 

manželem, který byl obchodník a později jí hodně pomáhal. 

Elizabeth si potrpěla na luxusní balení kosmetiky. Její identifikační barva byla 

červená. Své zaměstnance zásadně školila sama a na všechno pečlivě dohlížela. Byla dokonce 

svým kontrolováním přímo posedlá. 

Vytvořila obrovské impérium značky Elisabeth Arden, které dodnes úspěšně působí na 

trhu. Podařilo se jí zpopularizovat používání rtěnek v Americe a založit první lázně výhradně 

pro účely zkrášlovacích a omlazovacích procedur. 

Zajímavé je, že Helena Rubinstein a Elizabeth Arden byly nejen prvními úspěšnými 

ženami v kosmetickém průmyslu, ale i velkými rivalkami, které se vzájemně nesnášely. 

Dokonce si dělaly neustálé naschvály. 

 

                                                 
6 Eldridge L., Face paint – Historie make-upu, r. 2016, s. 132 
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3.2 Kosmetika jako řemeslo 

V období první republiky hrála řemesla velmi důležitou roli. V té době existovaly tzv. 

měšťanské školy, národní školy, gymnázia, lycea a také odborné školy pro určitá řemesla. 

Fenoménem se stala Baťova škola práce ve Zlíně, díky které se podařilo otevřít až 22 

tříd odborných škol pro kovodělníky, stavbaře, malíře pokojů, holiče a pro budoucí 

zaměstnance v oděvním a obuvnickém průmyslu. 

V bývalém Československu bychom však zcela jistě nenašli školu pro kosmetičky. 

V tomto období však ženy kosmetičky již existovaly, stejně tak i první kosmetické salony. 

První vlaštovkou se stala pouze střední škola v příbuzném oboru – pro kadeřníky. Ti 

už se tehdy vyučit mohli. Časopisy pro ženy byly plné nabídek vybízejících další zájemce 

k navštěvování kurzů pro kadeřníky. 

Pokud se ale někdo chtěl naučit řemeslu kosmetičky, jeho cesta k tomuto cíli vůbec 

nebyla jednoduchá. Musel jedině vycestovat do zahraničí a tam získávat zkušenosti a 

inspiraci. 

Pro zajímavost – úplně první kosmetický salon byl otevřen díky Heleně Rubinstein 

v roce 1903 v Melbourne v Austrálii. 

U nás v Československu byla první průkopnicí kosmetiky a péče o pleť paní Lavecká, 

která ve svém institutu ve Vodičkově ulici v paláci Lucerna v Praze otevřela první salon 

krásy. Aplikovala na obličej nové pleťové masky a prováděla masáže obličeje (příloha č. 2). 

Součástí jejího salonu bylo i kadeřnictví. Už v této době paní Lavecká pracovala 

se světovými značkami kosmetických přípravků. 

Existují také první salony krásy, které používají k dosažení dokonalé krásy elektřinu a 

hydroterapii. Díky speciálnímu přístroji (dnes mu říkáme ozonizér) se prováděla masáž 

obličeje a vlasů (příloha č. 3). 

S péčí o pleť radili ženám také lékaři. Pomáhali řešit dermatologické problémy i 

odstraňování nevzhledných chloupků. 

Časté byly rubriky s radami v ženských časopisech jako například: Čtení pro ženy, 

číslo 61, str. 5, rok 1940 (příloha č. 4). 
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3.3 Kosmetika v socialistickém státě 

Tato doba rozhodně kosmetickým radovánkám příliš nepřála. Ženy zkoušely různé 

prostředky z domácích zdrojů, hledaly a tápaly. Opravdové „šminky“ z ciziny prostě nebyly 

k dostání a ženy musely experimentovat. Třeba krémem na boty nahradily nesehnatelné oční 

linky nebo použily vyhořelou sirku. Pokud jde o krásu a půvab, my ženy jsme se prostě 

zaskočit nedaly a nedáme! 

 

4 Ústav lékařské kosmetiky 

Založení tohoto ústavu v roce 1958 bylo velkým úspěchem a krokem vpřed. Bylo to 

první pracoviště v Československé republice specializované na péči o vzhled, krásu a zdraví 

se spojením a návazností dermatologie a kosmetologie. 

V této době byl ústav velkým unikátem, který neměl v celé tehdejší ČSSR a ani ve 

východním bloku konkurenci. Začínali tady všichni dnes již proslulí lékaři, kteří měli nebo 

stále mají v tomto oboru velké úspěchy a zásluhy. 

Ústav sídlil na Jungmannově náměstí 5 v Praze. Od roku 1996 je přestěhovaný do 

budovy kláštera v Emauzích a funguje dodnes. 

Jednou z nejvýznamnějších a nejvýraznějších osob v historii tohoto oboru u nás byla a 

stále ještě je paní Olga Knoblochová. 

 

4.1.1 Významné postavy české kosmetiky 

Olga Knoblochová a její přínos pro kosmetiku 

Žena, která chtěla původně studovat medicínu, ale určité okolnosti její rozhodnutí 

změnily. Do Ústavu lékařské kosmetiky se dostala na inzerát v roce 1958. Tehdy se hledala 

spousta nových zaměstnanců. 

Jak sama řekla: „Opravdu, ten ústav předešel dobu.“7 Byla fascinována luxusně 

vybavenými ordinacemi, perskými koberci, benátskými zrcadly, starožitným nábytkem. Jako 

absolventka sociálně zdravotnické školy a stážistka na dermatologii získala místo v propagaci 

                                                 
7 Časopis Interview, r. 2016, č. v. 11, s. 43 
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ústavu a školila budoucí kosmetičky. V budově ústavu bylo sedmnáct kosmetických boxů a u 

každého dvě kosmetičky. Součástí byla vlastní laboratoř, kadeřnictví, pedikúra a oční 

oddělení, které vedl věhlasný profesor Wichterle. Dokonce i chirurgie, kde proběhly první 

plastické operace. Kosmetická ošetření se prováděla kvalitní značkou Max Factor, a to díky 

možnostem výjezdů do západního Berlína. Ústav v počátcích navštěvovaly prominentní 

osoby, muži i ženy. Ač to zní zvláštně, až neuvěřitelně, byla mezi nimi například i 

předsedkyně Československého svazu žen, Marie Kabrhelová. Ona ale dělala pro ženy hodně 

potřebných akcí. Pořádala módní přehlídky, veletrhy módy, měla vkus a cit pro kosmetiku a 

ženám prostě přála. 

S dekorativní kosmetikou v socialismu byl velký problém, prostě takřka nebyla 

k sehnání. Ženy měly pracovat, a ne se krášlit. Lidé ale přicházeli s nehezkými defekty na 

tváři, které nešly odstranit ani překrýt. Barrandovské studio však mělo laboratoře, kde se 

vyráběla divadelní a filmová líčidla. Spolupráce se vyplatila. Společnými sílami s Ing. 

Boublíkem vyvinul ústav krycí make-up v deseti odstínech! Díky němu se úspěšně překrývaly 

různě barevné nerovnosti a nedokonalosti. Prostě malý zázrak. 

Značka Dermacol tak vznikla ve spolupráci Barrandova a ústavu v roce 1966 a paní 

Knoblochová se stala ambasadorkou a hlavní kosmetičkou této značky. V roce 1973 dokonce 

prodali licenci do Hollywoodu. Dermacol se vyvážel do východní i západní Evropy a hodně 

vydělával. Začala se vyrábět i odličovací mléka a vody pro všechny typy pleti, krémy a 

dekorativní kosmetika. Díky tomu mohla paní Knoblochová často cestovat do zahraničí, sbírat 

nové zkušenosti a ty společně se svými vlastními předávat dál. Školila a školí kosmetičky 

stále. 

Dříve, pokud se někdo chtěl stát kosmetičkou, musel pracovat jeden rok na 

dermatologii a jeden rok na chirurgii. Byly to vlastně zdravotní sestry, které absolvovaly dva 

roky v lékařském prostředí. V té době k tomu dobře sloužil Ústav vzdělávání zdravotních 

sester v Brně. 

Paní Knoblochová má dnes vlastní školicí centrum – Akademii profesionální 

kosmetiky Olgy Knoblochové v Praze, kde spolu se svou dcerou pořádá rekvalifikační kurzy 

a semináře. 



21 

 

 

Je autorkou řady knih a učebnic, podílí se na výuce na středních odborných školách, 

stále je ambasadorkou firmy Dermacol. Byla dvacet let prezidentkou Unie kosmetiček. Je 

nazývána lady Dermacol. 

Knihy, které vydala: Krása a čas, Krása na dosah, Péče o pleť, Lady Dermacol. 

 

 

 

Obr. č. 1: Paní Olga Knoblochová – lady Dermacol 

 

Doc. MUDr. Otakar Feřtek CSc. 

Byl to významný československý dermatolog (1929–1999). Stál v čele Ústavu 

lékařské kosmetiky jako přední dermatolog. Je zakladatelem první korektivní dermatologie. 

V roce 1987 vydal knihu s názvem Kosmetická problematika v dermatologické praxi. Už 

v této době se na kosmetiku díval velmi moderním a nadčasovým způsobem a snažil se do té 

doby běžné rozdělení pleti přizpůsobit potřebám doby. Pomocí cigaretového papírku prováděl 

test promaštění pleti a pomocí palce test rotačně kompresní, kterým se zjišťovala pružnost 

pleti – tonus a pomocí kožní řasy správným uchycením mezi dva prsty pevnost pleti – turgor. 

Tabulka je připojena v příloze č. 5. 
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Ing. Eva Štěpánková 

Je zakladatelkou české firmy Ryor. Vystudovala Vysokou školu chemicko-

technologickou v Praze a v roce 1971 nastoupila do Ústavu lékařské kosmetiky. Tam se 

zabývala vývojem a výrobou kosmetiky. Po 17 letech odešla na mateřskou dovolenou a pak 

už se rozhodla své nápady začít uskutečňovat sama. V roce 1991 založila firmu Ryor. 

Dnes firma sídlí u Kladna, vyrábí pro český trh a exportuje do zahraničí. Produkty 

Ryor si našly své místo doma i v cizině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Paní Ing. Eva Štěpánková 

 

4.1.2 České kosmetické značky 

Ryor 

Tato firma působí na trhu již od roku 1991 a v současnosti vyrábí 200 produktů. Tato 

značka se vyznačuje přijatelnými cenami a dobrou kvalitou, svižně reaguje na aktuální trendy 

a potřeby spotřebitelů. Nabízí také salonní péči o pleť a celé tělo, dále přípravky pro vlasy, 

přípravky pro i po depilaci a kosmetiku pro muže. Její portfolio je opravdu velké, často 

využívá moderní přírodní složky, jako jsou například arganový olej, avokádový olej, kaviár, 

kyselina hyaluronová, levandule, mořské řasy, koenzym Q10 a další. 

Mottem značky je oslovit moderní potřeby ženy za přijatelné ceny. 
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Dermacol 

Značka s dlouhodobou tradicí, která se proslavila hlavně krycím make-upem. Dnes 

tato značka nabízí širokou škálu líčidel i typů péče o pleť a tělo. Nabízí také opalovací řadu a 

parfémy. Je pro ni typická růžová barva. Po roce 1990 se firma dostala do útlumu vlivem 

velké konkurence světových značek. Pod vedením nové ředitelky, paní Mgr. Věry Komárové, 

se opět dostala na přední místo mezi kosmetické produkty. 

Manufaktura 

Tato přírodní kosmetika, která je na trhu od roku 1991, je typicky českou značkou. 

Využívá české ingredience, jako jsou pivo, víno, léčivé bylinky a ovoce, které rostou jenom 

na českých zahradách, v sadech a na loukách, a také třeba karlovarskou vřídelní sůl. 

Její koncept vychází z české lázeňské tradice. 

Le chaton, La chévre 

Jedná se o dvě značky. Jejich hlavním obsahem jsou vzácné složky z kozího mléka, 

doplněné o další přírodní a mořské prvky. Tyto značky preferují přítomnost jen minimálního 

množství chemických látek – konzervantů. Využívají tedy samozřejmě také tuk, syrovátku 

nebo tvaroh z kozího mléka. Jejich produkty jsou vhodné pro všechny typy pleti. 

Botanicus 

Tato značka je založena na principu ekologického pěstování rostlin na vlastních 

zahradách, které se následně zpracovávají a prodávají. Zahrady firmy slouží také jako 

odpočinkové a vzdělávací prostory. Firma využívá tradiční receptury spojené s moderní 

vědou. 

Centrem značky je obec Ostrá u Lysé nad Labem, kde zároveň firma vybudovala 

interaktivní centrum pro veřejnost se snahou přiblížit lidem stará zapomenutá řemesla. Malé 

historické budovy jsou ze dřeva a kamene a vytvářejí atmosféru a kulisu pro jednotlivá 

řemesla. Každý si zde může zkusit například výrobu mýdla, krému, svíčky, provazu a pak si 

tyto své nebo už hotové výrobky koupit. 

Tato značka respektuje přírodu, je plně ekologická. Vyrábí mýdla, šampony, oleje, 

krémy, produkty do koupele, přípravky pro děti a olejíčky. 
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Karel Hadek 

Jedná se o kosmetiku známou jako aromaterapie, která využívá a vyrábí především 

éterické oleje. 

Firmu založil Karel Hadek – původem Čech. Brzy se vypracoval mezi významné 

evropské firmy zabývající se laboratorním výzkumem a výrobou aromaterapeutické olejové 

kosmetiky. Po sametové revoluci se firma usadila v Ústí nad Labem a její výrobky se staly 

finančně dostupnými i pro širokou veřejnost. Značka si potrpí na čistě přírodní složky – 

ingredience, které jsou certifikované a pocházejí výhradně z ekologicky čistých nalezišť. 

Firma pořádá také kurzy pro kosmetičky, maséry, lékaře a laboranty, kteří se chtějí dozvědět 

více o aromaterapii, naučit se s produkty pracovat a pomáhat lidem i tímto způsobem. 

 

5 Vzdělávání a kvalifikace kosmetička 

5.1 První škola pro kosmetičky v Československu 

První škola pro kosmetičky byla otevřena v Gottwaldově v roce 1966. Pokud se ale 

někdo chtěl stát kosmetičkou, musel nejprve absolvovat alespoň dva roky zdravotnického 

vzdělání. 

V roce 1978 se ve Vizovicích na Moravě otevřel čtyřletý obor kosmetička s maturitou. 

Tato škola pro kosmetičky stále působí pod názvem Střední škola oděvní a služeb Vizovice. 

Později byly otevřeny podobné školy v Hradci Králové a v Bratislavě. 

Po sametové revoluci se obor kosmetička stal tříletým s výučním listem a možností 

dvouleté nástavby. Až v roce 2002 se obor opět vrátil jako čtyřletý s maturitou a nově i 

odborným výcvikem – 69-41-L/01 Kosmetické služby. RVP tohoto oboru je potom ve 

školních vzdělávacích programech rozpracováno pod názvy: 

Kosmetické služby – ve 30 školách 

Kosmetička – v 11 školách 

Kosmetička – vizážistka – v 1 škole 

Kosmetika – vizážistka – v 1 škole 

Vizážista – v 1 škole 
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Kosmetické služby – vizážistka a wellness – v 1 škole 

 

5.2 Obor kosmetička a současnost 

Tento obor se stal velmi rychle oblíbeným a žádaným, protože prudce vzrostl zájem 

žen o péči o svůj zevnějšek a pocit nutnosti si někde odpočinout a v klidu chvilku relaxovat. 

Proto se začaly otevírat další školy. Absolventky jsou na trhu žádané. 

V dnešní době už se obor Kosmetické služby 69-41-L/01 pod různými názvy vyučuje 

celkem ve 45 školách. Školy jsou zřizované jednak kraji (veřejné školy), jednak se jedná o 

školy soukromé. Aktuální seznam škol, které vyučují obor a přijímají žáky, je uveden níže 

(některé školy mohou mít zpracovaný školní vzdělávací program, ale nemusejí přijímat žáky). 

Vedle počátečního vzdělávání realizovaného ve školách existují také rekvalifikační 

kurzy tohoto oboru, které nabízí jak soukromý, tak státní sektor – veřejné školy. 

Seznam škol 

Veřejné – státní školy: 

Praha: 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9 

Středočeský kraj (SČK):  

Střední škola služeb a řemesel Stochov  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora 

Střední odborné učiliště Hluboš 

Jihočeský kraj (JČK): 

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice 

Plzeňský kraj (PLK): 

Střední odborné učiliště Domažlice 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy 
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Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň 

Karlovarský kraj (KVK): 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Sokolov 

Ústecký kraj (ÚLK): 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a 

cestovního ruchu Varnsdorf 

Střední škola řemesel a služeb Děčín 

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most 

Střední škola obchodu a služeb, Teplice 

Liberecký kraj (LBK): 

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec 

Královéhradecký kraj (KHK): 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové 

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem 

Pardubický kraj (PAK): 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Lanškroun 

Kraj Vysočina (VYS): 

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 

Jihomoravský kraj (JMK): 

Střední škola Brno, Charbulova 

Olomoucký kraj (OLK): 

Střední škola gastronomie a služeb Přerov 

Střední odborná škola Prostějov 

Zlínský kraj (ZLK): 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice 
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Moravskoslezský kraj (MSK): 

Střední škola služeb a podnikání Ostrava, Poruba 

Střední škola Odry 

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek 

Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá 

Soukromé školy  

Praha: 

Pražská taneční konzervatoř a Střední odborná škola s. r. o. – Praha – Řepy 

Střední škola managementu a služeb s. r. o. – Praha 4 

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

Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o., Praha 9  

Středočeský kraj: 

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, Mladá Boleslav 

Střední odborná škola Čelákovice s. r. o. 

Jihočeský kraj: 

Plzeňský kraj: 

Karlovarský kraj: 

Ústecký kraj: 

Střední škola Pohoda s. r. o. – Litoměřice 

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. Litoměřice 

Soukromé střední odborné učiliště Industria spol. s r. o. – Litoměřice 

Severočeská střední škola s. r. o. Ústí nad Labem 

Liberecký kraj: 

Královéhradecký kraj: 

Pardubický kraj: 
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Střední škola obchodní a služeb, SČMSD Polička s. r. o. 

Kraj Vysočina: 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o.  

Jihomoravský kraj: 

Soukromá střední odborná škola Břeclav, s. r. o.  

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD s. r. o. – Znojmo 

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s. r. o. Strážnice 

Olomoucký kraj: 

Zlínský kraj: 

Střední škola služeb s. r. o. Uherské Hradiště 

Moravskoslezský kraj: 

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD s. r. o. Šilheřovice 

 

Kraj 

Škola  

Kraj 

Škola  

Veřejná  Soukromá  Veřejná  Soukromá  

Praha 2 4 KHK 2 0 

SČK 3 2 PAK 1 1 

JČK 1 0 VYS 1 1 

PLK 3 0 JMK 1 3 

KVK 1 0 OLK 2 0 

ÚLK 4 4 ZLK 1 1 

LBK 1 0 MSK 4 1 

 

Tabulka č. 1 – Tabulka počtu škol veřejných a soukromých v jednotlivých krajích 
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5.3 Kosmetička – uplatnění absolventa 

„Absolvent oboru Kosmetické služby 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 dbát na jejich důsledné dodržování. 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.“8  

Obor kosmetička se nejvíc uplatní v kosmetických salonech, institutech či studiích kde 

se provádějí všechny kosmetické úkony. Každá firma si většinou ještě dodatečně svého 

zaměstnance vyškolí na příslušnou kosmetickou značku, se kterou salon pracuje. V salonu se 

může uplatnit nejenom jako kosmetička, ale i jako manikérka – pedikérka. 

Dalším uplatněním může být i práce v parfumerii jako kosmetická poradkyně nebo 

vizážistka. Lze se také uplatnit jako školitelka pro kosmetickou značku. 

V současné době je kosmetiček, manikérek a pedikérek na trhu práce nedostatek, 

přičemž ročně ukončí studium stovky absolventů. 

Většina kosmetiček se rozhodne po ukončení studia pracovat jinde nebo pokračuje ve 

studiu na vysoké škole. Problémem může být už to, že mnoho studentů ani neví, proč si obor 

kosmetička vybrali, nebo si ho vybrali proto, že to chtěli jejich rodiče. Příčinou také může být 

i počáteční nízké finanční ohodnocení, které je závislé na počtu odpracovaných klientů za 

den. Pokud ale kosmetička bude trpělivá a šikovná, její výdělek může být časem velmi 

atraktivní.  

Výhodou povolání je, že kosmetička si může vybrat, zda bude pracovat jako OSVČ, 

nebo bude zaměstnaná. Její pracovní doba může být hodně pohyblivá. 

U povolání manikérka – pedikérka zaznamenáváme velký nárůst zahraničních 

pracovníků, především asijského původu. Jejich postupy a znalosti jsou často neodborné a 

neodpovídají příslušnému vzdělání v oboru. 

                                                 
8 Http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206941L01%20Kosmeticke%20sluzby.pdf [online]. [cit. 2018-02-

23]. 
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5.4 RVP – kosmetické služby 

Po důkladném studiu Rámcového vzdělávacího programu (RVP) oboru vzdělání 

Kosmetické služby je možné konstatovat, že uvedené informace jsou přehledné a jsou 

vhodným klíčem pro pedagoga. 

V programu je uveden jednak obsah výuky, jednak výsledky vzdělávání žáka, k jejichž 

získání má výuka žáky vést. RVP stanovuje především normu znalostí a vědomostí žáka – 

tedy co má umět a být schopen na určité úrovni prokázat. Jsou zde jasně vymezené pojmy – 

cíl vzdělávání, kurikulum, kurikulární dokumenty, kurikulární rámce, kompetence, klíčové 

kompetence, odborné kompetence, obsah vzdělávání, výsledky vzdělávání. 

Součástí RVP jsou také dobře a přehledně popsané kompetence absolventa. 

Možnosti uplatnění absolventa bych asi přesně nevymezovala velikostí salonu, jak je 

uvedeno v daném dokumentu: „Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a 

manikér při poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých 

provozovnách, studiích a salonech.“9 Nemyslím si, že velikost provozovny hraje důležitou 

roli při uplatnění v oboru. K pojmům salon nebo kosmetické studio bych ještě doplnila další, a 

to institut. Tento název v současné době označuje luxusnější a kvalitnější prostředí, než je 

kosmetický salon, a užívá se stále častěji. 

Odborné kompetence přesně určují, jak správně postupovat při poskytování 

kosmetických služeb. Dobře vymezené jsou jednotlivé součásti oboru, to, která témata tvoří 

jeho obsah. V části Organizace vzdělávání je přesně uvedeno, kterými formami vzdělávání lze 

obory realizovat, délku realizace jednotlivých forem a způsob ukončení vzdělávání. 

Takzvané kurikulární rámce určují výsledky vzdělávání a učivo pro jednotlivé oblasti 

vzdělávání, kterými jsou: 

Jazykové vzdělávání a komunikace 

                                                 
9 Http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206941L01%20Kosmeticke%20sluzby.pdf [online]. [cit. 2018-02-

23]. 
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Společenskovědní vzdělávání 

Přírodovědné vzdělávání 

Matematické vzdělávání 

Estetické vzdělávání 

Vzdělávání pro zdraví 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Ekonomické vzdělávání  

Odborné vzdělávání 

 

Pro odborné vzdělávání jsou vyčleněny následující obsahové okruhy: 

Kosmetická péče 

Výtvarná příprava 

Komunikace ve službách 

 

Každý obsahový okruh zahrnuje jednak obsah výuky, jednak výsledky vzdělávání 

žáka, k jejichž získání má výuka žáky vést. RVP stanovuje především výsledky vzdělávání 

žáka – určitou normu znalostí, vědomostí a dovedností, kterými má žák po ukončení vzdělání 

disponovat a které musí být připraven na určité úrovni prokázat. 

Obsahové okruhy jsou vhodně zvolené, stanovené výsledky vzdělávání fakticky 

přesně vymezují správné postupy při poskytování kosmetických služeb. Uvedené učivo 

odpovídá aktuálním potřebám. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5.5 Doporučení pro úpravu RVP oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické 

služby 

To, co v odborné složce daného RVP postrádám, jsou „nové trendy a inovace“ a také 

exkurze, výměnné pobyty, zahraniční pobyty, spolupráce se soukromým sektorem atd. Je 

možné, že na tyto aktivity jsou využity tzv. disponibilní hodiny, to však znamená, že pro 

někoho tyto aktivity budou realizovány, pro jiného ne. Výsledný certifikát je však pro 

všechny shodný, jejich odborné kompetence a znalosti mohou být velmi odlišné. 

Na základě vlastní zkušenosti vím, jak je pro kosmetičku důležitá znalost cizího 

jazyka. V učebním plánu (část Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání) jsou uvedeny dva cizí 

jazyky, ale ze své praxe a dlouholetých zkušeností jsem přesvědčena o tom, že naprosto 

nezbytný je anglický jazyk, druhý jazyk může být volitelný. Podle toho je tedy nutné upravit 

počet vyučovacích hodin. Anglickému jazyku přidat více hodin než jazyku volitelnému. 

Součástí anglického jazyka by také měla být alespoň nejdůležitější kosmetická terminologie. 

V RVP jsem se nedozvěděla, jak přesně by měla vypadat učebna praktického výcviku 

a jak by měla být vybavena. Považuji to za velmi důležité pro budoucí práci kosmetiček. 

Často se setkávám s vybavením učeben, které s realitou nemají nic společného a nevystihují 

ani zdaleka trendy a požadavky současné doby. 

Chybí mi také přesně vymezený počet žáků, kteří by měli být při výuce odborného 

výcviku rozděleni do skupin. RVP jenom připomíná, že žáci mohou být rozděleni do skupin. 

Měl by být vymezen přesný maximální počet žáků na jednoho učitele (mistra odborného 

výcviku). 

Myslím si, že by bylo dobré přesněji uvést, jak má praktický výcvik fungovat 

v případě, že škola nemá provozovnu, kde si mohou žáci přímo na klientech vyzkoušet své 

dovednosti a znalosti. A co když žák dojíždí na praxi na nějaké předem domluvené pracoviště 

mimo školu? Jak to vše sjednotit? Jak jejich praxi zhodnotit? Jak vyřešit situaci v případě 

žáků, kteří praxi nikde nenašli? Jaké středisko by mělo být vhodné pro začínající kosmetičky? 

Praktický výcvik je v tomto oboru jednou z naprosto nejdůležitějších a nezbytných složek 

vzdělání. Proto bych mu věnovala v RVP podrobnější popis hlavně v tom, jak vykonávat 

praxi v provozovnách, které jsou součástí školy, a případně i mimo školu. 
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K oblasti průřezových témat nemám žádné připomínky. 

Vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je vcelku jasně popsané. 

K instrukcím pro tvorbu ŠVP nemám co dodat, opět je jasně definováno, co škola 

musí přesně splňovat a jak má při vytváření takového programu postupovat. Text je 

srozumitelný a podle mého názoru pro přípravu školního vzdělávacího programu dostatečně 

návodný. 

Méně přehledný a jednoznačný je text, který se týká přípravy školního vzdělávacího 

programu pro distanční vzdělávání. Využití distanční formy vzdělávání je navíc v oboru 

Kosmetické služby velmi diskutabilní. Také pro přípravu školního vzdělávacího programu pro 

tzv. zkrácené studium se neuvádí dostatek informací. Není přesně specifikováno, jak má 

taková výuka vypadat a v jakém časovém rozpětí má probíhat. Co všechno by měla 

obsahovat? Jak se má ukončit? 

Je tedy na dané škole, jak si vytvoří individuální ŠVP pro dospělé. Je pouze obecně 

popsáno, jak má škola při vytváření takového programu postupovat. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o jakousi rekvalifikaci, určitě bych jasně stanovila pevná a neměnná pravidla, která by 

měla být povinná – například pokud jde o délku výuky. 

V RVP jsem se seznámila s obsahem vzdělávání pro kosmetičky, ale nikde jsem 

nenašla, co a kdy se v jakém ročníku vyučuje. Podle mne by to mělo být jasně dané a ucelené 

ve všech odborných školách pro obor kosmetička. 

5.5.1 Reflexe mé přípravy v oboru kosmetička 

Obor jsem absolvovala na Slovensku, ve Zvolenu. Nemohu proto srovnávat například 

to, zda výuka respektovala RVP apod. Vycházím z existence dlouholeté jednotné vzdělávací 

soustavy v ČR a v SR. Základní členění vzdělávací soustavy je stále shodné, popisy oborů 

jsou velmi podobné. Na Slovensku, stejně jako v Čechách, patří tento obor mezi vyhledávané 

a velmi oblíbené. Každoročně se na něj v obou zemích hlásí mnoho potenciálních nových 

kosmetiček. 

Na obor kosmetička jsem se připravovala ve Střední odborné škole služeb ve Zvolenu 

na Slovensku v letech 2000–2004. Škola spolupracovala s různými organizacemi; jednou 

z forem její spolupráce byl projekt Sokrates, který zajišťoval výměnný pobyt v Německu. 

Díky tomu jsem už v té době jako studentka mohla vidět, jak obor funguje v jiné zemi. Celý 
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pobyt byl zaměřený nejen na konkrétní povolání kosmetičky, ale i na poznávání země, zvyků 

a jazyka. 

Hlavní a důležitou část přípravy tvořil odborný výcvik. Ten první dva roky probíhal na 

škole a od třetího ročníku na externím pracovišti v centru města, kde škola vlastní a provozuje 

svůj kosmetický salon. Tam jsem měla možnost pracovat a uplatňovat nabyté vědomosti na 

skutečných klientkách a zároveň poskytovat všechny další služby, které jsou s oborem 

spojené. Velkou zkušeností a přínosem pro nás bylo, že každý žák musel projít všemi 

činnostmi s tím spojenými. Mistrová odborného výcviku vždy předem přesně určovala náš 

program a my jsme se postupně propracovávali od recepce, kuchyňky, úklidu až konečně 

k vytouženému závěru – práci v samotných kosmetických kabinkách. Vybavení učeben i 

kosmetického salonu bylo na vysoké úrovni. 

Škola dodnes funguje a obor kosmetička je na ní stále velmi žádaným a svou úrovní 

patří mezi nejlepší na Slovensku; svědčí o tom řada prvenství v různých celostátních 

soutěžích. 

Škola spolupracuje s francouzskou kosmetickou značkou MATIS. Žáci tak mají 

jedinečnou možnost si vyzkoušet práci s uznávanou profesionální značkou, což pokládám za 

velmi důležité pro další rozvoj každého studenta, pro získávání potřebných zkušeností a 

dovedností. 

Škola poskytuje žákům výborné materiální zabezpečení – pomůcky, přístroje, 

vybavení potřebné pro práci kosmetičky. 
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Obr. č. 3: Kosmetický salon Šarm, Zvolen, Slovenská republika – žáci odborného 

výcviku, obor kosmetička 

 

Obr. č. 4. a 5: Mistrové odborného výcviku při zkoušení. Kosmetický salon Šarm, 

Zvolen, SVK 
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5.5.2 Hospitace a návrhy na zlepšení 

Díky hospitacím, které jsem měla možnost absolvovat při studiu na Univerzitě 

Karlově v Praze, jsem zjistila, že ne všechny školy si vedou z mého pohledu úplně dobře. 

Všimla jsem si několika nedostatků a problémů, se kterými se konkrétně potýkají. 

Někdy jsou to problémy související s nedostatkem financí, někdy zase problémy v systému 

vedení výuky. 

Oba nedostatky se mi zdají dosti závažné, omezující a ztěžující práci, ale i přesto 

všechny školy s velkým úsilím vyučují dál. 

Další problémy, na které jsem narazila, byly pro mě někdy překvapivé až šokující. 

Bylo jich několik. Nedostatkem bylo často nevhodné vybavení učeben odborného výcviku 

(stará lehátka, která nelze polohovat, zastaralé přístroje na napařování obličeje). Chyběly 

nahřívače ručníků a žínek. Překvapily mě různé, již nepoužívané postupy ošetřování pleti. 

Místo toho, aby se žákům ukazovaly inovace a nové trendy, jsou jim často předváděny a 

vysvětlovány metody, které se již nepoužívají (např.: Žaketova masáž, bylinné odvary). 

S některými kosmetickými produkty žáci vůbec nepřicházejí do styku, pouze o nich slyší, což 

považuji za neomluvitelnou chybu (např.: masky, které mění skupenství, práškové, gelové, 

sádrové atd.). 

Jako neuváženost také vidím vysoký počet škol, které jsou na území naší republiky, 

vzhledem k počtu obyvatel a k poptávce po tomto povolání. Ideální by bylo jakési plošné 

zmapování a vedení statistik, kolik bude potřeba kosmetiček v tomto či jiném roce, kde je 

přebytek, kde nedostatek. To je však velmi složitá otázka. Každá škola chce přežít, mít stálý 

přísun studentů, pokračovat v práci i nadále, nepropouštět zaměstnance. Co se děje 

s absolventy, už vlastně ani neví. Prostě tu je a to je pro ni podstatné. 

Tento systém sledování a poptávky na trhu práce velice dobře funguje například 

v Německu, kde umějí a hlavně chtějí zjistit a vypočítat, kterých povolání bude v určité 

oblasti a kdy zapotřebí. Je to jakási prevence proti tomu, aby určitá povolání nezanikla a také 

aby trh nebyl přesycen učni z jednoho oboru, zatímco jiní by chyběli nebo by jich byl vážný 

nedostatek. Zakládání nových škol by tedy mělo být podřízeno tomu, co trh chce a zřejmě 

bude chtít, a mělo by pružně reagovat na aktuální poptávku. To je ale nesplnitelný sen. 
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Pokud bych měla porovnat soukromé školy a státní školy s oborem kosmetička, vidím 

velké rozdíly v úrovni a disciplíně na školách. Uvedené srovnání je formulováno na základě 

mé osobní zkušenosti, nelze jej zevšeobecnit. 

Soukromé školy mají často výhodu v tom, že nemají velký počet žáků ve třídě, a tak 

výuka může probíhat mnohem intenzivněji. 

Byla jsem však zklamaná z nedostatečného vybavení a z jakési „nesystémovosti“, 

která zde panovala. Pravidla chování i výuky bohužel často neurčuje učitel, ale platící žáci, 

protože - jak mi bylo řečeno, žák je pro školu často něco jako klient, který jí pomáhá přežít a 

financuje ji, a proto on je ten důležitý a nepostižitelný a jeho vyloučení znamená finanční 

ztrátu. Tyto školy často nemají externí pracoviště odborného výcviku, kde by si mohli žáci 

vyzkoušet, procvičovat a zlepšovat své dovednosti. 

Státní školy jsou na tom poněkud lépe a jejich úroveň je mnohem vyšší. 

Tam vidím problém hlavně v oblasti nedostatku financí. Vybavení učeben odborného 

výcviku je často trochu zastaralé, ale školy provozují svá externí pracoviště, kde je úroveň 

vybavení lepší. Na školách panují přísnější pravidla jak pro přijetí žáka, jeho chování a 

přístup k výuce, tak i pro ukončení studia. 

Za nesmyslnou považuji maturitní zkoušku pro kosmetičky z matematiky, která má 

být povinná od školního roku 2021/2022. Myslím si, že v oboru, jako je tento, by měly být 

kladeny větší požadavky na výuku v jiných předmětech než v matematice, kde jde mnohdy 

jen o nesmyslné a zbytečné trápení. Toto je podle mého názoru veliká chyba. 

Dalším důležitým krokem vpřed, o který by se měla každá škola snažit, je navázání 

spolupráce s profesionální kosmetickou značkou, která by mohla pro žáky pořádat nejen 

školení, ale také zčásti poskytovat alespoň základní produkty své výroby. Už teď si musejí 

žáci obstarávat vlastní produkty, které jsou často z profesionálního hlediska nedostačující, 

nepoužitelné. Pokud by došlo k dohodě s nějakou kosmetickou značkou, bylo by to ideální 

pro vyšší úroveň výuky a pro školu by to znamenalo drobné odlehčení finančního zatížení. 

Kosmetická značka by pak mohla těžit z toho, že bude mít díky škole a jejím žákům všude 

reklamu. Není vyloučeno, že až žáci školu absolvují, mohli by si právě tuto značku oblíbit a 

vybrat pro případné vlastní podnikání nebo ji prostě na pracovišti doporučovat a nabízet jako 

školení odborníci. Žáci by ještě v době svého studia také mohli být využíváni pro různé 
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neplacené akce takové kosmetické značky, což by opět mohlo být oboustranně vyhovující a 

pro studenta zajímavé, zábavné a obohacující. 

Jedním z katastrofálních zjištění z mých hospitací byla překvapivě nedostatečná 

profesionalita mistrů odborného výcviku – dnes už nově učitelů odborného výcviku. Učitelé 

mají často pedagogické vzdělání, což je nezbytné a chvályhodné, ale v oboru kosmetička 

vlastně žádné. To považuji za dost kritické a nepochopitelné, protože učitel odborného 

výcviku přece musí žáky řemeslu naučit a vyučit! 

Dalším překvapením pro mě bylo používání zastaralých metod. Tento obor si vyžaduje 

neustálé inovace, trendy se mění, zdokonalují, jdou rychle kupředu. Chápu, že nelze do školy 

nakoupit všechny nejnovější přístroje. Dělat ale bylinkové odvary na smývání nebo dávat 

všechny produkty do lednice a aplikovat je na pokožku v ledovém stavu, to již v dnešní době 

považuji za nepřípustné. Ano, chápu, zase jde o peníze. Jen ať ten krém vydrží co nejdéle… 

Myslím, že škola musí aktivně reagovat na moderní inovace především v odborném 

výcviku a učitelky odborného výcviku jsou povinny toto sledovat a školit se. Je pravda, že 

tato školení jsou placená a školy je tam proto z finančních důvodů často ani neposílají. Další a 

neodmyslitelnou součástí výuky v dnešní době je naučit žáky chovat se ekologicky a zacházet 

s životním prostředím velmi citlivě, vhodně a šetrně. V tomto oboru je to obzvlášť důležité. 

Se správným tříděním všech zbytků při této činnosti nám pomáhají piktogramy na zadní 

straně kosmetických přípravků či přístrojů. Umět je rozpoznávat a nakládat s nimi při 

manipulaci s odpadem je dnes povinností každého z nás. 

Žáci často neumějí rozeznávat symboly a není to ani součástí žádné výuky pro obor 

kosmetička. Znát by to měl každý. 

 

Nejčastější PIKTOGRAMY na kosmetických obalech 
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby 

na odpad (vyhodit do koše). Jedná se o doporučený způsobu likvidace obalu. 

 

Obal, který je recyklovatelný. 

 

Označení materiálu. Jedná se o měkký plast, ze kterého jsou vyrobeny obaly 

kosmetických produktů. Číslo značí materiál, ze kterého je obal vyroben. 

Číslo 2 znamená, že obal je vyroben z polyetylenu. Takový obal se vyhazuje 

do kontejneru na plasty. 

 

Green dot neboli zelený bod je ochrannou známkou, která značí, že za tento 

obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a 

recyklaci obalu. Symbol nemusí být vyobrazen barevně. 

 

E-symbol informuje o přesném množství výrobku v balení. Logo je zárukou, 

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

EU. 

 

Symbol označuje, že v obalu se nachází hořlavá látka. 

 

Symbol označující veganství. Tyto produkty nejsou testovány na zvířatech, 

neobsahují parabeny a jsou pěstovány bez pesticidů a herbicidů. Jsou 

výhradně rostlinného původu. 

 

Za další nedostatek v oboru považuji malé nebo dokonce žádné zkušenosti 

s vyúčtováním služeb. Žáci jsou pouze povrchně informováni o zisku, nákladech, 

vyúčtováních, případně o tom, co všechno obnáší založení si nového kosmetického salonu. 

 

5.6 Obor vizážistka (69-41-L/01) 

Obor Vizážistka je vytvořen na základně RVP Kosmetické služby, je to tedy obor 

příbuzný oboru Kosmetička. RVP nestanovuje názvy oborů, proto lze najít různě nazvané 

obory tvořené podle stejného RVP. Jedná se o čtyřletý obor s maturitní zkouškou a odborným 

výcvikem. Podmínky přijetí pro studium jsou stejné jako pro obor kosmetička. Učební plán je 
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hodně podobný, liší se pouze v odborném výcviku. Podobnost výuky v odborném výcviku je 

v péči o pleť, tělo, ruce – manikúra a nohy – pedikúra, rozpoznávání typu a stavu pleti, práce 

s přístroji v kosmetickém salonu, poradenské služby a rozeznávání případných nemocí a vad 

pokožky a nehtů. 

Zásadní odlišností je, že odborný výcvik je zaměřen více na denní, večerní, fantazijní 

líčení a foto make-up. Součástí odborného výcviku je i suchá úprava vlasů – výčesy, žehlení a 

prodlužování vlasů. Praktická výuka probíhá ve škole nebo na externím pracovišti školy 

v kosmetickém salonu. 

Za základní slabinu oboru považuji jeho úzké zaměření, které by se nemělo týkat 

pouze denního, večerního a fantazijního líčení, ale také líčení pro film a divadlo. Povinnou 

součástí by měla být i příprava na práci maskéra a vlásenkáře. Pracovníků v tomto oboru 

vhodných pro práci v divadle či filmu je hodně málo a vlásenkáři už za chvíli téměř vymizí. 

Proto bych výuku hlavně v odborném výcviku posílila uvedeným směrem a jako externí 

pracoviště bych navrhla divadelní, muzikálové, filmové a televizní maskérny. Myslím, že 

uplatnění tohoto oboru by pak bylo mnohem větší! 

Jinou možnou cestou je propojení tohoto oboru s lázeňstvím, které má v naší zemi 

velkou a dlouhou tradici už z dob Karla IV. Lázně fungují stále, jsou hojně navštěvované a 

lidé je potřebují. Výuka kosmetiček obohacená o znalosti z oboru lázeňství by zvýšila jejich 

vědomosti a uplatnění by pro ně bylo širší. Konkrétně se jedná např. o výuku relaxačních 

masáží; pokud někdo využívá wellness služby, chce přece odcházet upravený. Samozřejmostí 

a nutností zůstává kvalitní výuka cizího jazyka. 

 

5.7 Rekvalifikační kurzy 

Další cestou k získání kvalifikace Kosmetička jsou rekvalifikační kurzy. Jejich 

účastníky jsou absolventi jiných škol, kteří chtějí změnit svou profesi nebo si chtějí doplnit či 

rozšířit svou kvalifikaci. Kurzy se pořádají na mnoha místech republiky a mají různou dobu 

trvání. Po absolvování takového kurzu může každý začít pracovat jako kosmetička. 

Každý, kdo takový kurz pořádá, by měl postupovat v souladu s požadavky Národní 

soustavy kvalifikací (NSK). NSK obsahuje pro každou popsanou kvalifikaci dva standardy – 

kvalifikační, který obsahuje popis kompetencí, jimiž má disponovat nositel dané kvalifikace, 
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a hodnoticí, který říká, jakým způsobem se mají jednotlivé kompetence uvedené 

v kvalifikačním standardu ověřovat. Součástí hodnoticího standardu jsou i požadavky na tzv. 

autorizovanou osobu, tedy toho, kdo získal autorizaci, oprávnění k vedení zkoušky. Každý 

vzdělavatel, který chce realizovat rekvalifikace v oboru Kosmetička, dnes musí připravit 

rekvalifikační program v souladu s kvalifikačním standardem NSK; závěrečná zkouška potom 

musí být vykonána podle hodnoticího standardu NSK a musí ji vést autorizovaná osoba. 

Pokud bych měla z vlastní zkušenosti porovnávat kosmetičky vystudované ve školách 

a kosmetičky s rekvalifikačním kurzem, nelze s úplnou jistotou říci, které z nich jsou lepší. 

Mnozí jednotlivci, kteří přicházejí na rekvalifikační kurzy, mají velkou touhu a cíl se 

stát právě kosmetičkou. Někdo to má jako sen a díky tomu se snaží usilovně pracovat. 

6 Porovnávání požadavků oboru kosmetička (69-41-L/01) a profesní 

kvalifikace (69-030-M) 

Žáci denního studia procházejí čtyřletou výukou, která zahrnuje teoretickou i 

praktickou část. Obsahem jejich vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty, odborné 

předměty a odborný výcvik. Mezi odbornými předměty je zastoupena například zdravověda, 

dermatologie, kosmetika, materiály nebo psychologie. Rekvalifikační program je zaměřen 

pouze na vlastní odbornost. 

Základním rozdílem mezi oborem kosmetička a rekvalifikací podle kvalifikačního 

standardu je počet hodin odborného výcviku, resp. praxe. Počet hodin pro odborné předměty 

včetně odborného výcviku představuje za 4 roky studia 1 728 hodin, celková hodinová dotace 

rekvalifikace Kosmetička je 300 hodin. Žáci mají možnost pracovat s klienty jak v učebnách 

odborného výcviku, tak i na externích pracovištích, která provozují školy. Součástí výuky je 

jak péče o ruce – manikúra, tak i péče o nohy – pedikúra. Žáci také mají možnost účastnit se 

různých soutěží v líčení nebo v modelování nehtů, a tím získávat další zkušenosti. Některé 

školy nabízejí i výměnné studijní pobyty v zahraničí spojené s oborem. 

Odbornost některých předmětů při rekvalifikaci, např. v oblasti dermatologie, je nižší. 

Manikúra a pedikúra nejsou součástí výuky. Možnost vyzkoušet si pracovat s klienty je 

minimální, někdy dokonce žádná. Výuka se dělí na teoretickou a praktickou část. Každé 

školicí centrum si stanovuje svůj počet hodin potřebný na výuku. 
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POŽADOVANÉ ÚKONY POŽADAVKY 

OBORU 

(69-41-L/01) 

PROFESNÍ 

KVALIFIKACE 

(69-030-M) 

Prostorové členění a vybavení provozovny 1. ročník NE 

Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle 

provozního řádu 

1. ročník ANO 

Péče kosmetičky o svůj zevnějšek 1. ročník NE 

Péče o ruce – manikúra 1. ročník NE 

Provádění povrchového čištění pleti, napařování 

nebo změkčování pleti 

1. ročník ANO 

Úprava obočí, barvení řas a obočí 1. ročník ANO 

Provádění hloubkového čištění pleti 2. ročník ANO 

Provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku 

a dekoltu 

2. ročník ANO 

Aplikace pleťových masek a zábalů 2. ročník ANO 

Odstraňování chloupků – depilace, epilace 2. ročník ANO 

Péče o nohy – pedikúra 2. ročník NE 

Samostatné provádění komplexních kosmetických 

úkonů na klientech 

3. a 4. ročník NE 

Provádění denního, večerního a fantazijního líčení  3. ročník ANO 

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a 

pomůcek pro péči o pleť 

4. ročník ANO 

Poskytování poradenství v oblasti kosmetického 

ošetřování pleti a prodej produktů 

4. ročník ANO 

Provádění vyúčtování služeb NE ANO 

Tabulka č. 2 – Porovnání požadovaných úkonů v oboru kosmetička na středních 

odborných školách s profesní kvalifikací 
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Výuka kosmetiček na střední odborné škole je mnohem intenzivnější a podrobnější. 

Učivo se probírá jak do hloubky, tak i do šířky. Klade se důraz na propojení teorie s praxí. 

Po ukončení vzdělávání v oboru Kosmetické služby je žák (kosmetička) tohoto oboru 

plně připraven do pracovního provozu. Je schopen samostatně vykonávat všechny kosmetické 

úkony, rozeznávat a posoudit typ a stav pleti a nehtů. Je také schopen posoudit případné 

nemoci či vady, které souvisejí s pokožkou. Je schopen dodržovat hygienické zásady a 

bezpečnost při práci. 

V profesních kvalifikacích se výuka zabývá všemi důležitými aspekty pro to, aby se 

každý mohl stát dobrou kosmetičkou. I když do výuky není zahrnuta manikúra a pedikúra, 

nepovažuji to za podstatné pro budoucí vykonávání práce v oboru kosmetička. Navíc NSK 

obsahuje kvalifikace Manikérka a nehtová designérka a Pedikérka a nehtová designérka. 

Vzdělání v oblasti péče o ruce a nohy se tedy dá postupně doplnit. Stanovený počet hodin na 

praktickou či teoretickou část je dostačující pro získání kvalifikace. Ceny a doby trvání kurzů 

jsou odlišné. 

Obě cesty (69-41-L/01, 69-030-M) vedou k získání kompetencí potřebných pro výkon 

dané profese. Studium v oboru 69-41-L/01 je zakončeno maturitní zkouškou. Studium 

v oboru 69-030-M je zakončeno zkouškou a následně získáním certifikátu s celostátní 

platností. 

Při porovnávání obou cest jsem neshledala žádné zásadní odlišnosti, které by 

neumožňovaly výkon dané profese. Škola i profesní kvalifikace podléhají kontrole a jejich 

výuka se považuje za dostačující k tomu, aby byl každý po ukončení schopen vykonávat 

povolání dostatečně kvalitně a zodpovědně. Zrušila bych pouze některá školicí centra, která 

nemají autorizaci podle NSK. Ta totiž určuje, jak má výuka probíhat a jak bude vypadat 

hodnoticí systém. Určuje tedy pravidla, která jsou plošně stanovená a uznávaná na území ČR. 

 

7 Učebnice pro kosmetičky 

Při výuce kosmetiček v rámci přípravy na jejich budoucí povolání se používají 

speciální učebnice k tomu určené. 

Pro obor kosmetička byly vytvořeny 3 učebnice s názvem Kosmetika a 2 učebnice 

s názvem Materiály. 



45 

 

 

 

KOSMETIKA I. (Rozsívalová a kolektiv) 

Jedná se o učebnici určenou pro 1. ročník, která v úvodu seznamuje žáky s dějinami a 

vývojem kosmetiky, anatomií kůže, kožními adnexy, fyziologií kůže a jejím vzhledem. 

Obeznamuje je se základními pravidly kosmetické péče, zároveň popisuje postupy 

ošetření a hygienické zásady. Věnuje se kosmetické diagnóze pleti, čištění pleti, pleťovým 

maskám a zábalům, ošetření jednotlivých typů pleti, kosmetickým přístrojům. Zaměřuje se na 

péči o ruce a rozebírá hygienické minimum pro kosmetičky. 

Učebnice obsahuje také obrázky. 

KOSMETIKA II. (V. Rozsívalová, O. Knoblochová) 

Učebnice je určena pro 2. ročník oboru kosmetička. Zabývá se podrobněji 

kosmetickými vadami a chorobami kůže, popisuje postup kosmetické masáže a zásady při 

líčení, podrobně rozebírá dekorativní kosmetiku. Součástí knihy jsou také depilace a vhodná 

chirurgická léčba v kožním lékařství. Učebnice obsahuje především anatomické obrázky. 

KOSMETIKA III. (K. Teplá a kolektiv) 

Tato učebnice je vhodná pro 3. ročník oboru kosmetička. 

Zabývá se především dermatologií. Popisuje podrobně příčiny a projevy kožních 

onemocnění a jejich léčbu. Věnuje se také podrobně péči o nohy a různým onemocněním 

nohou. 

MATERIÁLY I. (Václav Krs) 

Jedná se o učebnici pro 1. a 2. ročník oboru kosmetička. 

Učebnice popisuje složení a vlastnosti jednotlivých produktů a surovin, které se 

v kosmetice používají. 

MATERIÁLY II. (Miroslav Zahradník) 

Jedná se o učebnici pro 3. ročník oboru kosmetička. 

Podrobně popisuje kosmetické přípravky určené k péči o pleť, o vlasy a zuby. Dále se 

zabývá přípravky na depilaci, dekorativní kosmetikou a také přípravky vhodnými 

k dezinfekci. 
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7.1 Vybavení kosmetické kabiny 

Každá kosmetická kabina musí splňovat určité nejen prostorové, hygienické, ale i 

estetické podmínky, aby práce vykonávaná v takovém prostoru byla příjemná jak pro 

kosmetičku, tak především a hlavně pro klientku. 

Důležitou součástí dnešního vybavení kabiny jsou správně zvolený kosmetický 

materiál, pomůcky, přípravky a přístroje. Nemělo by chybět ani sociální zařízení a samostatný 

vstup do kabiny. 

Při zařizování kosmetické kabiny je důležité dbát na praktičnost a funkčnost, ale velmi 

důležitým prvkem je i estetická stránka, jako například volba správných materiálů a barev. 

Pokud se rozhodneme provádět v kosmetické kabině i tělové zábaly a masáže, měla by 

být součástí kabiny i sprcha. 

Pro manikúru a pedikúru bychom pak měli mít další speciální místnost vybavenou 

zvlášť pro tyto účely. 

A jak by vlastně měla taková předpisová kosmetická kabina vypadat v dnešní době? 

Existují přesně stanovené hygienické normy a požadavky na vybavení a zařízení 

tohoto prostoru, dané ministerstvem zdravotnictví. 

Kromě toho je vybavení kosmetické kabiny závislé i na mnoha dalších faktorech. 

Například pokud kosmetička pracuje s určitou kosmetickou značkou, měla by dbát na 

specifickou filozofii té či oné značky a přizpůsobit tomu i zařízení tak, aby vše vytvářelo 

jakýsi estetický a sjednocující celek. Důležitým prvkem kosmetické kabiny je také světlo. 

Denní světlo je velmi příjemné a dodává uklidňující atmosféru. Nesmíme ale zapomínat i na 

umělé osvětlení, které bychom měli přizpůsobit tak, aby klientku nerušilo a mohla v klidu 

relaxovat a zároveň aby kosmetičce pomáhalo dobře a detailně pracovat. V dnešní době 

existují nastavitelná tlumicí světla. 

Nezbytnou součástí vybavení kabiny by tedy mělo být následující: 

• polohovací lehátko 

• kosmetická židle 

• kosmetický stolek 

• přístroje (napařovací a depilační přístroj, světlo s lupou, ozonizér apod.) 
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• nahřívač žínek a ručníků 

• sterilizátor 

• dostatečné množství ručníků, osušek, prostěradel, žínek, čelenek 

• materiál – vatové tyčinky, tamponky, vata buničitá, papírové ubrousky, 

jednorázové jehly apod. 

• kosmetické přípravky 

• speciální nádoba na odstraňování infekčního odpadu 

• odpadkové koše na směsný a tříděný odpad 

• umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou 

• nábytek 

• zrcadlo 

• odkládací prostor pro klientku 

• hudba 

• dekorace 

• sociální zařízení (umyvadlo, záchod, sprcha). 

 

Některé kosmetické značky jsou ve spolupráci s kosmetičkou schopny dovybavit salon 

reklamními předměty a doplňkovým matriálem včetně loga, produktů a jiných poutavých 

předmětů. Vše sladěné dohromady pak působí mnohem příjemněji a útulněji. 

Některé luxusní kosmetické značky stanovují přesné normy při zřizování kabiny nebo 

salonu. Pokud salon daná pravidla nedodrží, může být možnost používání této značky 

provozovně firmou odebrána. Týká se to především salonů, jako jsou například Christian 

Dior, Sisley, La Prairie a další (obrázek č. 6). 

Proto je důležité si již na samém začátku uvědomit, s jakou kosmetickou značkou se 

rozhodnu pracovat, a přizpůsobit tomu i celý koncept. 
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Obr. č. 6: Kosmetická kabina značky La prairie, Švýcarsko 

7.1.1 Kosmetika a lékárny 

Velkým trendem se v poslední době také stávají kosmetické kabiny v lékárnách. Jsou 

jejich součástí a jakýmsi smysluplným a logickým propojením farmaceutického světa s tím 

kosmetickým. Klienti takovéto spojení považují za věrohodnější a velmi praktické. 

V dnešní době je běžné v lékárnách najít a koupit kosmetické přípravky. 

Jsou to proto právě lékárníci a farmaceutičtí laboranti, kteří se vyškolují u různých 

kosmetických značek, a tak vlastně často suplují poradenství kosmetiček. 

Součástí lékárny jsou i různá DERMO CENTRA (obrázek č. 7), kde kosmetička nebo 

vyškolený zaměstnanec lékárny radí, jak pečovat o pleť. Výsledkem je následný nákup 

produktů v dané lékárně. 

Tato chytrá metoda se kosmetickým firmám velmi osvědčila, a tak není divu, že se 

lékárna často jeví i jako prodejna kosmetiky a zdravé výživy. 

Potvrzuje to i můj malý průzkum, kterým jsem si ze zvědavosti ověřovala pravdivost 

tohoto nového trendu. Oslovila jsem 50 svých klientek v kosmetickém salonu a opravdu – 

sice velice těsně, ale zvítězily lékárny. Má otázka zněla: 

Koupíte si kosmetické přípravky raději v salonu, parfumerii nebo v lékárně? 

20 lidí mi odpovědělo, že nakupují v salonu 
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21 lidí v lékárně 

9 lidí v parfumerii 

I zde je vidět, že nakupování kosmetických produktů v lékárně je oblíbené, jeho objem 

začíná poslední dobou stoupat a lékárna je zřejmě pro kupující stále důvěryhodnějším místem. 

Vždyť si tam přece chodíme pro léky, které nás léčí a zmírňují bolesti, a vysokoškolsky 

vzdělaná paní magistra nebo profesně kvalifikované síly vždy dobře poradí. To je opravdu 

velmi chytrý podnikatelský záměr! 

I já si myslím, že tento trend je velká výzva pro lékárny, které už teď přemýšlejí více o 

tomto vzájemném propojení a zřizují si kosmetické kabiny. Kosmetické firmy to pochopily už 

dávno a dobře vědí, kam ještě své zboží doporučit a dodat. Do lékáren. 

 

 

Obr. č. 7: Dermo centrum v lékárně, Brno 
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8 Učitel odborného výcviku pro kosmetičky 

Pokud chceme, aby žáci v oboru kosmetička dosahovali dobrých výsledků a úspěšně 

se uplatnili v zaměstnání, je také potřeba dbát na profesionalitu učitelů odborného výcviku. 

Již v minulosti byl mistr významnou, váženou, důležitou a ctěnou osobou a byl to člověk, 

který své řemeslo dokonale ovládal a mohl svůj um bez váhání předávat dál svým učňům. Pro 

nás platí totéž: pokud chceme žáky naučit dobrému řemeslu, tak bychom ho měli sami 

dokonale ovládat. 

Dnes je velkou a častou chybou, že mnozí učitelé jsou ve svých školských zařízeních 

odtrženi dlouhou dobu od reality, k výuce nemají vhodné vybavení a mnohdy ani chuť 

pracovat, protože všichni dobře víme, jací žáci se dnes do učení hlásí a s jakým „nadšením“ 

do učňovského oboru nastupují. Nezáleží pak na tom, zda mistr má či nemá vhodné vybavení 

k výuce, protože veškerá jeho snaha přichází vniveč. Učit učně, kteří se jinam nedostali nebo 

jim tento obor vybrali rodiče, je vyčerpávající úsilí. Tomu by se mělo určitě předcházet. 

Učňovské školství je v krizi. Ale to je téma pro jinou bakalářskou práci. A bohužel asi hodně 

smutnou. 

Mistr odborného výcviku je vlastně pedagog – učitel a měl by samozřejmě znát také 

bezpečnostní, hygienická a pracovněprávní pravidla, měl by mít empatii, neskutečné 

odhodlání, sílu a chuť pracovat i s těmi, kteří moc nechtějí, vzbudit v nich zájem, nadchnout 

je, povzbuzovat a sjednocovat kolektiv. 

Měl by dodržovat jakýsi kodex nebo řád učitele, který platí i pro učitele odborného 

výcviku. 

Většina pedagogických kodexů vytvořených školami jasně stanovuje pravidla, jak by 

měl učitel pracovat, aby zajistil kvalitní výuku v radostném a přátelském prostředí, co je 

v jeho činnosti správné, čeho se má vyvarovat, a tím zajistit celkový rozvoj osobnosti žáka. 

Sám musí jít příkladem svými morálními vlastnostmi i znalostmi. 

Každá škola by si měla upravit kodex nebo řád podle svých potřeb a svých představ. 

Otázkou zůstává, jestli jsou tato přesně vymezená pravidla pedagogy důsledně 

dodržována a průběžně kontrolována vedením školy. 

Jednoduše řečeno – chování a vystupování učitele ovlivňuje další vyrůstající generaci, 

a proto je důležité, jak učitel tuto zodpovědnost vnímá, jaké má sám morálně volní vlastnosti 
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a nakolik je schopen tímto směrem dobře působit a zapůsobit na své žáky. Já jsem se 

inspirovala slovenským kodexem pro učitele a následně ho shrnula. 

8.1 Návrh kodexu učitele odborného výcviku 

Učitel má být nestranný a měl by vzbuzovat důvěru a úctu u ostatních – žáků, kolegů, 

rodičů. Nemá vytvářet zbytečné konflikty, napětí, nevraživost, dusné prostředí. Vše negativní 

okamžitě řešit – a spravedlivě! Má šířit pozitivní energii, pocit klidu a pohody, citlivě vnímat 

všechny podněty a potřeby žáků a hned v začátku na ně reagovat. Jen tak se mu bude se třídou 

dobře pracovat a se všemi ostatními dobře a korektně vycházet. 

Je nutné, aby neustálé vzdělávání bylo pro učitele nezbytnou součástí jeho 

pedagogické činnosti. Musí být otevřený novým informacím a nejen v jeho oboru, nebát se je 

používat v praxi, zkoušet nové metody výuky, zdokonalovat je. Učitel musí být schopen 

vyhledávat si informace a vzdělávat se sám.  

Pokud má člověk odpovídající vzdělání a jako pedagog pracovat chce nebo již pracuje, 

nesmí být pro něho překážkou ve vykonávání pedagogické činnosti jeho náboženské vyznání, 

politická příslušnost, barva pleti atd. Jeho názory a soukromý život jsou jeho svobodná volba, 

na kterou má právo, ale na půdě školy musí být nestranný a objektivní. Nikdo ho za jeho 

přesvědčení nesmí odsuzovat nebo napadat, klást mu překážky, posmívat se mu, znemožňovat 

či znepříjemňovat mu práci. 

Učitel by měl být svým vystupováním příkladem především pro své žáky, kteří jsou 

naší budoucí generací, ale i širšímu okolí. Může říkat svůj názor, ale neměl by ho násilně 

vnucovat jiným a považovat ho za jediný správný, jako jediný možný pohled na svět a dění 

v něm. Měl by jednat demokraticky, v projevu a chování by neměla být žádná agresivita 

a násilí. Učitel by neměl nikdy nikoho urážet, být víc než ostatní. K problémům přistupovat 

taktně, nezávisle a se snahou řešit, neponižovat, pomoci. 

Každý učitel a vůbec nikdo by neměl zapomínat na kulturní dědictví našich předků, na 

naši bohatou a slavnou historii, tradice. Musíme už konečně všichni být hrdí na to, kde žijeme 

a odkud pocházíme. Učitel dvojnásob!! Jeho vědomosti, vlastenectví a hrdost by tomu měly 

napomáhat. V otázce vlastenectví máme velké mezery. 
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Chybám se nevyhne ani učitel. Pokud je učitelem dobrým, tak je přizná, poučí se 

z nich, omluví se a bude se snažit vše co nejdříve napravit. Kdo z nás to ale umí a omluvit se 

nestydí? 

Učitel by určitě neměl být lehce ovlivnitelný a uplatitelný. Vždy by se měl řídit svým 

nejlepším vědomím a svědomím a včas si uvědomit, co je nejlepší pro žáka, a ne pro něho 

samotného. 

Učitel je člověk myslící, samostatný, se svým vlastním názorem a pevnými morálními 

zásadami. Má právo nesouhlasit v různých situacích, pokud jsou v rozporu s jeho vědomím 

a přesvědčením, a převzít tedy zodpovědnost za své rozhodnutí v plné míře. Musí si svůj 

nesouhlas umět obhájit, pokud si myslí, že jeho názor na danou situaci je lepší než nějaké 

nařízení, umět si ho tvrdě prosadit a snažit se přesvědčit třeba i ostatní. Nebát se a nestydět se. 

Povolání učitele není obyčejné zaměstnání, ale skutečné poslání. Důležité, 

zodpovědné, ovlivňující, náročné, tvořivé, nádherné, ale těžké. Učitel je sledován žáky, 

kolegy, rodiči, širší veřejností. To je velmi zavazující a on musí jednat a konat ve všech 

situacích velmi citlivě, vstřícně a rozumně. Má v rukou výchovu a vzdělání budoucí generace, 

a to je neobyčejně důležitý a zodpovědný úkol. Zároveň musí být i ostražitý a vnímavý, aby 

rozpoznal včas problémy žáků, které mohou mít důvod třeba i rodinný.  

Učitel by měl mít ve škole rozhodující a větší práva než rodiče žáků. Tento problém se 

vyskytuje především na soukromých školách, kde se platí školné. Rodič má mnohdy pocit, že 

má právo podílet se i na hodnocení svého dítěte, a učitelé tak často pracují pod tlakem 

a vlivem rodičů. Ředitelé škol se bohužel přiklánějí na stranu žáků a rodičů, promíjejí dětem 

přestupky, ty nejsou po právu trestány nebo vylučovány. Učitele se ne vždy zastanou, protože 

o žáka nechtějí přijít. Rodiče by měli kantorům více důvěřovat, vést děti ke slušnému chování 

a úctě k němu. Bohužel často ani oni nejdou dětem příkladem svým chováním, příliš se jich 

zastávají, vším je vinen spíše učitel. 

Během psaní této práce jsem zjišťovala různé informace nejen z internetu, literatury, 

ale i od pedagogů, kteří aktivně pracují ve školství. Byla jsem velmi překvapená, že mnozí 

z nich ani nevěděli, co takový kodex nebo řád učitele je a jestli ho mají ve škole vypracovaný. 

Teprve potom se o něj začali zajímat a pátrat, zda je někde sepsaný a založený. 

Od 1. 1. 2005 se změnil název mistr odborného výcviku na učitel odborného výcviku. 

Tento název platí až do dnešní doby. 
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Škola i učitel odborného výcviku by měli dbát na pravidelná školení v oblasti 

kosmetiky, sledování nových trendů a neustálé sebezdokonalování se. Učitelé odborného 

výcviku by také měli více zapracovat na propojování učiva s realitou a aktuálním děním ve 

společnosti v daném oboru. V žádném směru nezaspat. 

Učitel odborného výcviku musí spolupracovat se svými kolegy, měli by navzájem 

učivo propojovat, a tak vytvářet mezipředmětovou souvislost. 

 

Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala profesí kosmetička. Uvědomila jsem si, jak hluboké 

kořeny v historii lidstva péče o krásu a vlastní tělo má, a s radostí jsem sledovala odvěkou 

touhu většiny žen být krásná, upravená a v pozdějších dobách alespoň trochu vzdělaná. 

Zabývala jsem se vývojem a prvními krůčky tohoto oboru a náročného povolání. Popsala 

jsem začátky kosmetické péče u nás i v zahraničí, poukázala na významné osobnosti, kterým 

se stala kosmetika osudem, životním naplněním a posláním. 

Analyzovala jsem stávající Rámcový vzdělávací program, doporučila jsem určité 

změny vycházející především ze zkušeností z mé vlastní praxe. 

Dále jsem formulovala návrhy na změny v přípravě uvedeného oboru na základě 

hospitací, které jsem zrealizovala v rámci svého studia. 

Dále jsem se zabývala srovnáním kvalifikace Kosmetička a kvalifikace Vizážistka a 

jejich školními vzdělávacími programy, podle kterých je realizována příprava na obě uvedené 

profese. Jsou zpracovány podle RVP Kosmetické služby. 

Porovnala jsem přípravu na obor Kosmetička v počátečním vzdělávání – obory 

s maturitní zkouškou a odborným výcvikem a v dalším vzdělávání – rekvalifikační programy 

podle standardů Národní soustavy kvalifikací. 

Stručně jsem popsala učebnice, které neodmyslitelně patří k výuce, a zabývala jsem se 

také posledními trendy v zařizování a provozování kosmetických kabin. Zaměřila jsem se též 

na učitele odborného výcviku a snažila se vytvořit kodex učitele odborného výcviku. 

Zásadní doporučení, ke kterým jsem ve své práci dospěla: 

▪ posílit spolupráci škol s kosmetickými značkami 
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▪ zajistit kvalifikované vyučující odborného výcviku 

▪ modernizovat vybavení učeben odborného výcviku 

▪ zařadit do RVP téma Vyúčtování služeb 

▪ zařadit do RVP téma Piktogramy na kosmetických obalech 

▪ vytvoření kodexu učitele odborného výcviku pro obor kosmetička. 
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