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Pánsky kaderník – holič: Hodnotiaci štandard pre ISDV

Predmetom overenia a hodnotenia bude:


Prehľad teoretických vedomostí:

voda – výskyt v prírode, posúdenie vody z chemického, fyzikálneho a biologického hľadiska, požiadavky na vodu v odbore
tvrdosť vody a zmäkčovanie vody 
	hygienické predpisy pre zriaďovanie prevádzkarne
	skladovanie zásob v kaderníckom salóne, druhy skladov
	evidencia materiálu v kaderníckom sklade
	dezinfekcia, sterilizácia náradia a pomôcok
upratovanie a dekontaminácia na pracovisku
hygienické požiadavky na bielizeň
vybavenie pánskeho kaderníckeho pracoviska
	rast, výmena a farba ochlpenia tela
	fyzikálne vlastnosti ochlpenia tváre
	vlasový korienok, vlasová stonka, vlasové ústroje
	kadernícke úkony vykonávané v pánskom kaderníctve
	prípravky vlasovej a pleťovej kozmetiky
využitie vonných látok v pánskej kozmetike
kolínske vody a parfumy 
	masáž hlavy- účinok masáže, druhy  masáže
prípravky na masáž – vlasové vody a toniká
postup pri masáži hlavy
bezpečnosť a hygiena pri práci pri umývaní vlasov 
	charakteristika umývania vlasov a vlasovej pokožky
	charakteristika umývania tváre, brady a fúzov
	pomôcky a materiál, kyslý oplach

technologický postup umývania vlasov
	technologický postup umývania brady a fúzov
	šampóny, mydlá – zloženie, požadované vlastnosti, použitie v odbore
druhy šampónov, mydiel
	zmáčavosť a jej vplyv na úpravu brady a fúzov
	druhy prípravkov na a po holení
	diagnóza vlasov, brady a fúzov
príprava zákazníka na strihanie a holenie, náradie a pomôcky na strihanie
pracovný postup plastického, tupého a kombinovaného strihu
dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri strihaní vlasov, brady a fúzov
	dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri holení
	strihanie pánskych vlasov – techniky, druhy strihov
strihanie brady a fúzov  – techniky, druhy strihov
	druhy pánskych a detských strihov
	diagnóza vlasov, fúzov a brady  
	pracovné postupy strihania vlasov, fúzov a brady
	tvary pánskych brád a konečná úprava
	druhy zástrihov a konečná úprava
	techniky vodovej ondulácie: sušenie, sušenie cez prsty, sušenie do tvaru účesu, 
fúkaná ondulácia 
	príprava zákazníka, náradie a pomôcky pri technikách vodovej ondulácie: sušenie, sušenie cez prsty, sušenie do tvaru účesu, fúkaná ondulácia 

fyzikálne vlastnosti vlasov, fúzov a brady  
zmáčavosť vlasov a jej vplyv na úpravu vlasov vodovou onduláciou
princíp vodovej ondulácie
príprava zákazníka, náradie a pomôcky pri vodovej ondulácii
melanín, typy melanínu
prostriedky na odfarbovanie vlasov, fúzov a brady  
príprava zákazníka, náradia a pomôcok na odfarbovanie vlasov, fúzov a brady  
pracovný postup odfarbovania  vlasov, fúzov a brady  
základné chemikálie využívané pri kaderníckych úkonoch – peroxid vodíka, amoniak, vlastnosti, použitie v odbore, skladovanie, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri práci s chemikáliami 
postup práce pri odfarbovaní celých a dorastajúcich vlasov, fúzov a brady  
	skúška citlivosti pokožky
	príprava zákazníka, náradia a pomôcok, bezpečnosť pri práci pri odfarbovaní 
význam melírovania, pomôcky, náradie a materiál
techniky a postupy melírovania vlasov, príprava zákazníka
umývanie a ošetrovanie vlasov po melírovaní, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri práci
princíp fyzikálneho zafarbenia vlasov, fúzov a brady
	prípravky na krátkodobé zafarbenie vlasov, fúzov a brady
	príprava zákazníka, náradia a pomôcok, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri farbení
oxidačné farby
	módne smery vo farbení vlasov, fúzov a brady – prostriedky na farbenie
	princíp zafarbenia vlasov, fúzov a brady  oxidačnou farbou – farebná hviezdica, hĺbka tónu, systém číslovania a odtiene farieb, teplé a studené farby,
príprava farbiaceho roztoku, príprava zákazníka, náradia a pomôcok dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri práci
biologicky účinné látky v pánskej kozmetike
vlasové zábaly, ich druhy a použitie
prípravky na ošetrenie vlasov, fúzov a brady pred farbením, ich význam
postup farbenia, príprava zákazníka, náradia a pomôcok dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov pri práci
prírodné farbivá henna a reng, ich vlastnosti
	výhody a nevýhody prírodných farbív v porovnaní s kovovými a oxidačnými farbivami
	využitie prírodných farbív v účesovej tvorbe Egypta a antického Ríma a Grécka
štandardná a nadštandardná pánska kadernícka prevádzka - holičstvo
zdravý a poškodený vlas
prípravky na regeneráciu poškodenej vlasovej stonky
regeneračné zábaly – rozdelenie, pracovný postup použitia
prehľad účesovej tvorby od staroveku po súčasnosť
	prehľad vývoja brady od staroveku po súčasnosť
	poškodenie vlasov, fúzov a brady nešetrnou dennou starostlivosťou, 
	choroby vlasov a tváre
ošetrovanie vlasov, fúzov a brady strihaním a opaľovaním
stavba kože, samočistiaca schopnosť kože
čistenie kože – voda, zmáčadlá, oleje, emulzie
funkcie kože, ochranný kyslý plášť kože
typológia tváre
	prostriedky na fixáciu vlasov, fúzov a brady, druhy a ich použitie 
umývanie a ošetrovanie mastných vlasov, normálnych vlasov, suchých vlasov
príčiny poškodenia vlasov, fúzov a brady
ošetrenie rozštiepených koncov
zdravý a poškodený vlas, chlp
regeneračné zábaly, rozdelenie, pracovný postup
poradenská služba v pánskom kaderníctve 
využitie modernej počítačovej techniky 
módne smery vo farbení vlasov - prostriedky na farbenie vlasov (fyzikálne, čiastočné, oxidačné, rastlinné, kovové)
úprava kaderníkovho zovňajška -  zásady ochrany zdravia a estetickej úpravy kaderníka, 
choroby vlasov, fúzov a brady (príčiny, prejavy, povolené úkony v kaderníckych službách)
proces tvorby prirodzeného pigmentu, prirodzená farba ochlpenia tela  v súvislosti s dvomi druhmi typov melanínu
kožné choroby a ich prejavy, príčiny, 
	povolené úkony v kaderníckych službách.



Praktická realizácia  komplexnej úlohy:

	Vyhotoviť pánsky klasický súťažný-strih bez použitia elektrického strihacieho strojčeka, upraviť  bradu a fúzy vhodnou technikou, zaholiť  krčnú kontúru britvou a použiť vhodné prípravky na a po holení.
-      ľubovoľne presvetliť, 

-      úprava účesu fúkanou onduláciou.

Vypracovať pánsky tupý strih – Pompa dur, s konečnou úpravou použitia stylingových prípravkov, oholiť tvár a použiť vhodné prípravky na a po holení.

Vyhotoviť nositeľný manažérsky pánsky strih s použitím elektrického strihacieho strojčeka, vlasy zafarbiť fyzikálnymi farbivami, s konečnou úpravou, za  použitia stylingových prípravkov, upraviť bradu a fúzy vhodnou technikou (jemné strnisko), zaholiť krčnú kontúru britvou a použiť vhodné prípravky na a po holení.

Vyhotoviť ľubovoľný pánsky strih, použiť techniku strihania – Vlasové tetovanie (Hair tatte), zvýrazniť kontúry ľubovoľnou farbou, úprava účesu  s použitím stylingových prípravkov, upraviť bradu a fúzy vhodnou technikou (jemné strnisko), zaholiť krčnú kontúru britvou a použiť vhodné prípravky na a po holení.

Vyhotoviť módny pánsky strih,  použiť rôzne  techniky strihania vlasov, upraviť účes fúkanou onduláciou, upraviť bradu a fúzy vhodnou technikou – Hipster (ponechať dlhší tvar brady), zaholiť  krčnú kontúru britvou a použiť vhodné prípravky na a po holení.

Vyhotoviť pánsky strih s použitím elektrického strihacieho strojčeka - Fade, vlasy odfarbiť a natónovať módnym pigmentom, s konečnou úpravou, použiť stylingové prípravky, ľubovoľne upraviť  bradu  a fúzy vhodnou technikou, zaholiť krčnú kontúru britvou a použiť vhodné prípravky na a po holení.



