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bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci

údržba a čištění 

vybavení a zařízení provozovny

regenerace vlasů

vlasová pokožka

preparace vlasů

odbarvit – nabarvit vlasy 

technologický postup

diagnóza vlasů

účesová tvorba

břitva

holit

knír 

plnovous

střihací strojek

stříhání vlasů

klasický, plastický a tupý střih 

vodová ondulace

natáčky, natáčení vlasů 

kroužkování

безпека та охорона здоров'я 
під час роботи

обслуговування та чищення 

об'єктове обладнання  
та обладнання

регенерація волосся

шкіра голови

підготовка волосся

видалення фарби - 
фарбування волосся

технологічний процес

діагностика волосся

створення зачіски

бритва

гоління

вуса 

борода

машинка для стрижки

стрижка волосся

класичний, пластичний  
і тупий крій

завивка водою

бігуді, завивка волосся 

кільцювання

Tvorba 
účesů 

  
Створення  

зачісок 
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pokládané vlny

sušení vlasů do vln s použitím 
hřebene

tvarovat hlasy teplem 

melírovat vlasy

upravit obočí

společenský účes

prodlužovat a zahušťovat 
vlasy

hygiena a životospráva

somatologie

anatomie a fyziologie vlasu

anatomie a fyziologie kůže

kožní choroby

poškození vlasů

pokožka kštice

vady a choroby rukou  
a nohou

kresba střihů a účesů 

historické období

návrh účesu

легкі хвилі

сушка волосся хвилями  
за допомогою гребінця

формування волосся теплом 

мелірування волосся

корекція брів

зачіска для офіційних заходів

нарощування та загущення 
волосся

гігієна і спосіб життя

соматологія

анатомія і фізіологія волосся

анатомія і фізіологія шкіри

захворювання шкіри

пошкодження волосся

шкіра голови

дефекти і захворювання рук 
і ніг

малювання стрижок і зачісок 

історичний період

дизайн зачіски

Výtvarná 
příprava 

 
Художня 

підготовка
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osobnost člověka

společenské chování a profesní 
vystupování

psychologické základy jednání 

verbální a neverbální 
komunikace

kartotéční záznamy zákazníků

společenské chování a profesní 
vystupování

ceník nabízených kadeřnických 
služeb

verbální a neverbální 
komunikace

typy zákazníků

особистість людини

соціальна поведінка  
та професійна поведінка

психологічні основи 
переговорів

вербальне і невербальне 
спілкування

картотека клієнтів

соціальна поведінка  
та професійна поведінка

прейскурант пропонованих 
косметологічних послуг

вербальне і невербальне 
спілкування

типи клієнтів

Komunikace 
ve službách  

 
Спілкування 

в сфері послуг 



SLOVNÍČEK СЛОВНИЧОК

www.npi.cz

Poznámky 

Примітки


