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OSNOVA: 
                            
Číslo 
tématu 

Obsah Čas 

  
A. Teoretická příprava 
(jedna vyučovací hodina trvá 45minut) 

10 hodin 

 
 1. 

 
Bezpečnostní opatření 

 
 1 hodina 

  
 2. 

 
Stavba kůže 

 
 1 hodina 

  
 3. 

 
Stavba vlasového ústrojí, stavba vlasového stvolu 

 
 1 hodina 

 
 4. 

 
Druhy vlasů a vlasové pokožky 

 
  1 hodina 

 
  5. 

 
Nauka o materiálu 

 
  3 hodiny 

 
  6.   

 
Nauka o technickém vybavení 

 
   2 hodiny 

 
 
 

                               
B. Praktická příprava 

        ( jedna vyučovací hodina trvá 60 minut)         

 
    30 hodin 

 
   1. 

 
Seznámení s pracovištěm 

 
   1 hodina 

 
   2. 

 
Stanovení diagnózy mastných vlasů a vlasové pokožky 

 
   4 hodiny 

 
   3. 

 
Stanovení diagnózy suchých vlasů a vlasové pokožky 

 
   4 hodiny 

 
  4. 

 
Stanovení diagnózy narušených vlasů 

 
   4 hodiny 

 
  5. 

 
Stanovení diagnózy pokožky s lupy 

 
    4 hodiny 

 
  6. 

 
Testování kvality vlastních vlasů modelu 

 
    6 hodin 

 
  7. 

 
Kompletní provedení úkonu včetně poradenství pro zákaznici 

 
    7 hodin 
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1. ÚVOD   
 
 
Trichologie je speciální obor zabývající se studiem vlasů a vlasové pokožky a problémy s nimi spojené. 
Vznikla spojením vědního oboru dermatologie a kosmetiky. 
Studuje jak zdravou pokožku a vlasy, tak i jejich anomálie. Také odpovídá na  otázku, jak správně 
zlepšovat a udržovat kvalitu vlasů a vlasové pokožky. 
 
Ke speciální léčbě se používají  přírodní polofarmaka, která jsou schopna lidem pomoci s různými 
problémy, jako jsou: řídnutí a padání vlasů, tvorba suchých i mastných lupů, mastné vlasy, suché a 
roztřepené vlasy, poškození vlasů po  chemické a mechanické stránce. 
 
Trichokamera provede hloubkový rozbor vlasu a vlasové pokožky. Tím zjistíme stav vlasu,vlasové 
pokožky a vlasového kořínku.                   
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2. METODICKÉ POSTUPY 
 

Téma č. 1: Bezpečnostní opatření                              
Cíl: Dodržení bezpečnosti  
Učební pomůcky: Pracovní plášť, jednorázová pláštěnka, jednorázový ručník, 

dezinfekční prostředky 
Forma výuky: Teoretická, prezenční 
Časová dotace: 1 hodina 
Příprava: Pracovní místo, dezinfekce nářadí a pomůcek 
Osnova: 1. Příprava pracovního místa a vhodné modelky 

2. Dezinfekce přístrojů a nářadí 
 
Metodický postup: 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 

• Pracovní plášť 
• Čisté pracoviště 
• Ochranné prostředky – jednorázová pláštěnka a jednorázový  ručník 
• Dezinfekce hřebenu 
• Neošetřovat pokožku s infekčním onemocněním 
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Téma č. 2 Stavba kůže  
Cíl: Získání vědomostí o stavbě kůže 
Učební pomůcky: Metodická příručka Trichologie 
Forma výuky: Teoretická, prezenční 
Časová dotace: 1 hodina 
Příprava: Pracovní místo  
Osnova: 1. Charakteristika kůže, funkce kůže, anatomie kůže, kožní žlázy 

2. Mazová sekrece, pH kůže  
 
Metodický postup: 
 
KŮŽE 
 
CHARAKTERISTIKA 
 
Tvoří hranici mezi vnitřním a vnějším prostředím. Významně se podílí na ochraně organismu proti 
působení zevního prostředí a na přizpůsobení se zevnímu prostředí. 
V kůži se nalézají také vlasy, chlupy, nehty, potní a mazové žlázy (adnexa). 
Abychom mohli o kůži zodpovědně pečovat, musíme znát její skladbu a činnost. 
 

• Plocha kůže dospělého člověka je 1,5- 2 m2. 
• Kůže má různou sílu, nejtenčí je kůže na očních víčkách, naopak nejsilnější je na ploskách 

nohou a dlaních. 
• Na cm2 je : 6 miliónů buněk, 4m nervových vláken, 
• 100 potních žláz,15- 40mazových žláz, 
• 5-50 vlasů/chlupů, 
• 25 tlakových bodů, 
• 2 body citlivé na chlad, 
• 2body citlivé na teplo, 
• 200bodů citlivých na bolest .      
 
Kůže tvoří 15- 20% hmotnosti těla (10-12kg). 
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 FUNKCE KŮŽE 
 

• Kůže tvoří pružný, pevný, tažný a ochranný obal těla. 
• Chrání tělo před vniknutím škodlivých a nežádoucích látek. 
• Chrání organismus před mechanickým poškozením. 
• Zabraňuje ztrátě vody, solí a jiných složek. 
• Vylučovací funkci kůže zajišťují mazové a potní žlázy. 
• Zajišťuje termoregulaci organizmu. 
• Účastní se smyslového vnímání a dýchání. 
• Vlivem UV záření tvoří vitamín D. 
• Tvorbu kožního pigmentu  najdeme v bazální vrstvě. 

 
ANATOMIE KŮŽE 
 
Kůže na hlavě je stejně jako kůže na celém těle tvořena různými vrstvami, jsou to: 

 
 

• Pokožka (epidermis)- vrchní vrstva, která je tvořena buňkami 
• Škára (dermis) – silnější vazivová vrstva, která se nachází pod pokožkou. Je tvořena hustou 

spletí vlákniny. 
• Podkožní tukové vazivo (hypodermis) – které zprostředkuje spojení kůže s vazivovým 

povrchem svalů a  kostí . 
 
Hranice mezi oběma vrstvami je nerovná. Vazivová část tvoří výběžky a brázdy, do nichž přesně 
zapadají čepy pokožky. 
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POKOŽKA (epidermis) 
 
Pokožka je povrchová vrstva kůže pokrývající celé tělo. Vysokým podílem keratinu dosahuje pokožka 
pevnosti, která ji chrání před vnějšími vlivy. Pokožka je krycí tkáň, která je složena z následujících 
vrstev. 
 

 
 
VRSTVA BAZÁLNÍCH BUNĚK je nejspodnější vrstvou pokožky. Skládá se z vrstvy buněk keratinocytů. 
Vrstva bazálních buněk tvoří rozhraní mezi škárou, ze které jsou buňky zásobovány tkáňovou tekutinou 
bohatou na živiny. Nově vytvářené buňky se postupně posunují k povrchu kůže. Cestou nahoru se 
zplošťují, rohovatí a po uplynutí průměrně čtyř týdnů se odlučují jako jemné rohovité šupinky. Mezi 
buňkami se nacházejí melanocyty, které vytvářejí kožní pigment.  
VRSTVA OSTNITÝCH BUNĚK se skládá z osmi až deseti vrstev buněk, které jsou mezi sebou spojeny 
trnovitými výběžky. Na živiny bohatá lymfatická tekutina (tkáňový mok) zasahuje ještě buňky této vrstvy, 
takže jsou možná buněčná dělení. Buňky vylučují bílkoviny a tuky. Tyto látky tvoří tmelovou 
mezibuněčnou substanci, která dále spojuje jednotlivé buňky. Tímto způsobem se tvoří již pevná tkáň. 
Protože ve vrstvě bazálních buněk a ostnitých buněk probíhají buněčná dělení, označují se tyto vrstvy 
také jako zárodečná vrstva pokožky. 
 
VRSTVA ZRNITÝCH BUNĚK se skládá ze tří až pěti vrstev zploštělých buněk. Pod mikroskopem 
rozeznáme zrnité mezivrstvy, které naznačují začínající rohovatění.  Podílí se na průchodnosti kůže a 
jejím vodním hospodářství. 
 
LESKLÁ VRSTVA se skládá z malého počtu vrstev průhledných plochých buněk. Na dlaních a 
chodidlech je silnější než jinde na těle. Slouží k ochraně pokožky před silným mechanickým zatížením. 
 
ZROHOVATĚLÁ VRSTVA se skládá z 15- 20 vrstev plochých, převážně kreatinem naplněných buněk, 
které jsou spojeny v pevnou vrstvu. Buňky horních vrstev se uvolňují a pak se jako jemné, sotva 
viditelné zrohovatělé šupinky odlučují. 
 
Zrohovatělá vrstva obsahuje vedle vysokého podílu keratinu i maz a vodu. 
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zrohovatělá vrstva pokožky 
 
ŠKÁRA (dermis) 

 

 
 

Škára je poddajná vazivová vrstva, tvoří ochrannou vrstvu proti nárazům. S pokožkou je spojena 
kožními papilami. Vypadá jako plstěné tkanivo složené z vláken, jejichž hustě stlačené snopce se 
proplétají nejrůznějšími směry. Mezi nimi probíhají cévy, nervy, šikmé sloupce vlasů, chlupů 
zasazených do buněčných pochev, k nim přiléhají váčky mazových žláz a kolmo do hloubky se ponořují 
vývody mazových žláz. V papilách vedou kapiláry, které zásobují pokožku živinami. 
Vazivová vlákna mají rozhodující význam pro pevnost a pružnost kůže- jsou to vlákna kolagenová – 
dodávají škáře pružnost a pevnost. Elastická vlákna dodávají škáře pružnost a vlhkost. Oba druhy 
vláken určují tkáňové napětí celé kůže. 
 
Škárová vrstva kůže na hlavě se vyznačuje velkou hustotou vlasových folikulů. 

 
 

TUKOVÁ TKÁŇ - PODKOŽÍ (hypodermis) 
 

Podkoží se skládá z řídkého vaziva, které je naplněné tukovými buňkami. Proto se podkoží také někdy 
nazývá podkožní tukové vazivo. V podkoží se nacházejí větší cévy a nervy. Částečně do této vrstvy 
zasahují vlasové folikuly a potní žlázy. V oblasti kůže na hlavě je podkožní  tukové vazivo velmi tenké. 
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podkoží 
 
 

KOŽNÍ ŽLÁZY 
 

V kůži se nalézají dva typy žláz – žlázy mazové a žlázy potní. 
Vyvíjí se v embryonálním vývoji současně s vlasem. 

 
MAZOVÉ ŽLÁZY 
 
Jsou uloženy po celém těle, nevyskytují se pouze na dlaních a ploskách chodidel. 
Žlázy mají hroznovitý tvar. Tyto žlázy ústí do vlasových folikulů, z nichž vznikly. Tvoří s vlasem funkční 
jednotku. V těchto žlázách se maz tvoří tak, že buňky jejich základní vrstvy se celé mění v maz. Maz je 
ze žlázy vylučován na kožní povrch, kde spolu s potem tvoří tenký ochranný film, který chrání pokožku 
před dehydratací, zabraňuje tvorbě bakterií chrání pokožku před škodlivinami. Vyloučený maz zvláčňuje 
vlasy i pokožku. Produkce mazu se zvyšuje v pubertě (mazové žlázy se probouzí k činnosti) a klesá ve 
stáří. 
 
MAZ  
 
Maz je produktem mazových žláz. Jejich stěny se skládají z dělitelných buněk, které vytvářejí mazové 
substance. Po buněčném dělení se vzniklé dceřiné buňky rozpadnou a vytvoří mazový sekret, který se 
latinsky nazývá sebum. 
 
Složení mazu – komplexní směs triglyceridů volných mastných kyselin vosků, skvalenu, cholesterolu a 
parafínů. Maz má jiné složení při vzniku, než maz, který vystoupí na povrch pokožky. Je to dané tím, že 
vlasový folikul obsahuje bakterie s enzymaticku aktivitou. 
 
MAZOVÁ SEKRECE 

 
Vzhled kůže na hlavě závisí na produkci mazových žláz a na olupování epidermu. Při normální produkci 
mazu pokrývá maz rohovou vrstvu pokožky a zhruba první centimetr vnější části vlasů. 
Množství mazové produkce ovlivňují tyto faktory: 

 
• genetická velikost mazové žlázy, 
• množství mazových žláz, 
• mužské pohlavní hormony (androgeny), 
• zdravotní stav (diabetes), 
• obezita, 



- 10 - 

 

• vnější (faktory) teplota okolí, 
• výživa, 
• příliš časté a agresivní mytí vlasů . 

 
POTNÍ ŽLÁZY 
 
Jsou žlázy, které vylučují pot, rozeznáváme malé a velké. 
 
VELKÉ POTNÍ ŽLÁZY jsou navázány na vlasový míšek, bývají uloženy v podpaží, kolem prsních 
bradavek, v  okolí pohlavního ústrojí a kolem řitního otvoru. K jejich prudkému rozvoji dochází v pubertě, 
ve stáří zanikají. Vyměšování je malé, ale trvalé a výměšek se hromadí v ústí mazové žlázy. K 
nárazovému vylučování dochází při strachu a rozčilení. Nereagují na teplo. 
 
MALÉ POTNÍ ŽLÁZY jsou všude na těle, nejvíce na dlaních a ploskách chodidel. Vyměšovací část má 
tvar klubíčka, které spirálovitým vývodem ústí volně na kožní povrch. Jejich funkcí je termoregulace 
organismu formou pocení.  
 
POT je neutrální, nebo slabě kyselá vodnatá tekutina (pH5,5). Pot obsahuje cca  98%vody, zbytek tvoří 
soli, různé organické kyseliny a malé množství bílkovinného původu. Rozklad potu je způsoben hlavě 
bakteriemi, které jsou přítomny i na zdravé kůži. Po rozkladu pot obsahuje amoniak, nižší kyseliny, 
aminy, thiloly(páchnoucí složky potu). 
 
KOŽNÍ FLÓRA 
 
Na lidské kůži žijí mikroorganismy, které tvoří normální mikrobiální flóru. Ta brání tomu, aby  se na kůži  
usídlily patogenní organismy.  Množství a zastoupení mikroorganismů u každého jednotlivce je jiné. 
Závisí např.na výživě, věku, zdravotním stavu, životním prostředí. 
Součástí normální kožní flóry jsou kvasinky Pityrosporum ovale a Pityrosporum orbicolare. Pokud dojde 
k přemnožení těchto kvasinek, tak způsobují potíže – lupy, seborrhoickou dermatitidu. 
 
HYDRO-LIPIDNÍ FILM 
 
Na zrohovatělé vrstvě leží povrchový film tvořený potem, kožním mazem a bakteriemi. Je také 
označovaný jako ochranný kyselý plášť. Se svou mírně kyselou hodnotou pH 5,5 má funkci ochranného 
pouzdra. Jestliže se pH hodnota pokožky přesune do oblasti alkalické, dochází k rozmnožování 
nežádoucích zárodků, ale také k poškození četných látek obsažených  v hydro-lipidním filmu.  
Pro správnou funkci kůže musí být hodnota pH udržována. 
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Pojem pH je přesně definovaný chemický proces, který vyjadřuje stupeň kyselosti (acidity), zásaditosti 
(alkality) nebo neutrality roztoku, jehož hlavní složkou je voda. 
 
K přesnějšímu určení buď kyselosti, nebo zásaditosti vodných roztoků s hodnotami od 0 do 14 byla 
zavedena stupnice pH 
 
STUPNICE pH  
 
 
                   kyselý roztok                                                   zásaditý roztok 
 
       0      1    2     3    4      5      6     7    8  9  10  11   12     13    14                   
   
     
 
                                             Neutrální roztok 
 
SILNÉ KYSELINY = kyselina sírová, dusičná, chlorovodíková   
0 = maximální kyselost 
1, 2 = žádné kosmetické produkty 
 
STŘEDNĚ SILNÉ KYSELINY= kyselina mléčná, octová, citrónová 
Od pH 3 – 4 = kosmetika pro intimní hygienu, vlasové kondicionéry 
 
SLABÉ KYSELINY= organické kyseliny 
Od pH 4,5 – 6,5 = fyziologické pH, kosmetické a hygienické produkty 
 
NEUTRÁLNÍ ROZTOK= destilovaná voda 
pH 7 = dětské šampony, oční vody 
 
SLABÉ ALKÁLIE 
pH 7,5 – 8,5 = krémy a mléka na bázi stearanu sodného 
 
STŘEDNĚ SILNÉ ALKÁLIE = alkalické uhličitany, hydroxid  amonný (čpavek) 
pH 9 = mýdla, mýdla na holení, preparační roztok 
pH 10 = barvy na vlasy, odbarvovací přípravky 
 
SILNÉ ALKÁLIE=  
pH 11,5 -12,5 = depilační přípravky 
 
pH 13 – 14 = žádné kosmetické produkty 
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Téma č. 3 Stavba vlasového ústrojí, stavba vlasového stvolu 
Cíl: Znalost vývoje vlasu, funkce jednotlivých částí vlasu 
Učební pomůcky: Metodická příručka Trichologie 
Forma výuky: Teoretická, prezenční 
Časová dotace: 1 hodina 
Příprava: Pracovní místo  
Osnova: 1. Stavba vlasového ústrojí, stavba vlasu, struktura vlasu 

2. Cyklus růstu vlasů, barva vlasů, fyzikální a chemické vlastnosti 
vlasů 

 
Metodický postup: 
 
VLASY 
 
DRUHY VLASŮ 
 
Vlasy nehty, mazové a potní žlázy patří mezi přídatné kožní orgány (adnexa). 
 
Rozeznáváme 
       Lanugo – jemné chmýří – vzniká v embryonálním období – po narození vypadne. 
       Velus – řídké chmýří – pokrývá zbytek těla ( mimo - dlaně, plosky nohou a rty). 

Dlouhé vlasy – jsou měkké a nalézají se na hlavě, také sem patří vousy, chloupky v  
                          podpaží a kolem genitálií. 
 Krátké vlasy –  jsou  pevné, patří sem řasy, obočí, chloupky v uších a nose. 

 
Barva vlasů tvar vlasů a počet vlasových kořínků je daný geneticky. 
 
VÝVOJ VLASU začíná v embryonálním stadiu zanořením vrchní vrstvy kožních buněk (epidermu) do 
nižších buněčných vrstev. 
Tím se vytvoří  zárodeční  pupen- společný pro vlas, mazovou a potní  žlázu. 
Dalším vývojem dochází k odlišení buněk ve škáře (dermis). 
Nejprve vzniká zárodeční uzlík, později nabývá tvaru čepu zakončený papilou.Dolní konec čepu se více 
zanořuje a současně vznikají nad papilou buňky pro růst vlasového kužele. 
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STAVBA VLASOVÉHO ÚSTROJÍ 
 
Vlasový kořínek je část vlasu, která je ukrytá v kůži, ve vlasovém míšku – folikulu, který se nepatrně u 
povrchu kůže rozšiřuje.  
 
Části vlasového ústrojí  
 

• Rohová vrstva pokožky – vrstva odumřelých bezjaderných buněk – chrání vlastní pokožku 
• Vlasový krček – místo, kde vlas opouští pokožku 
• Mazová žláza – produkuje tuk – vyloučený tuk promašťuje vlas a pokožku 
• Vlasový sval – drží vlas ve směru růstu – reaguje na vnější podněty (zima, strach) 
• Vnitřní pochva míšku – má šindelovitou stavbu – zpevňuje vlasový kořínek, brání vytržení vlasu 
• Vnější pochva vlasu – přidržuje vlas při česání 
• Vlasová cibulka – tvorba vlasové hmoty, tvorba melaninu (vlasové barvivo) 
• Papila – silně prokrvena- zajišťuje krevní cestou výživu vlasové cibulce 
• Kapiláry – přívod krve – výživa do papily 
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STAVBA VLASU  

 
VLASOVÝ STVOL se nachází nad pokožkou. Vzniká přeměnou základního buněčného materiálu. 
Měkká šťavnatá buněčná hmota  (prekeratin) ve vlasové cibulce se postupně mění na pevnou a suchou 
hmotu.Mění se tím rychleji, čím více se blíží k ústí vlasového míšku.Do vlasového krčku potom vstupuje 
hotový vlas. Celý tento proces se jmenuje keratinizace (rohovatění).Konečnou součástí vlasového 
stvolu je pevná bílkovinná hmota keratin. 

 
STRUKTURA VLASU 

 
Je velmi pevná a skládá se ze tří částí. 
 
KUTIKULA - šupinatá vrstva tvoří přirozený obal vlasu, chrání vlas před vnějším   poškozením. 
Je konzervovaná vyloučeným mazem. Kutikula se skládá z 5 - 10 vrstev stříškovitě uspořádaných 
šupin, které se vzájemně překrývají. Připojeny jsou k sobě pojivovým tmelem. Šupiny mají volné lemy. 
Kutikula reaguje na chemické podněty – v alkalickém prostředí se šupiny otevírají a v kyselém prostředí 
se uzavírají. Kutikula je bezbarvá. 
 
KORTEX – je vláknitá vrstva, tvoří vlastní vlasovou hmotu. Skládá se z protáhlých neživých buněk 
vytvářených vlákny keratinu. Vlákna keratinu jsou k sobě připojeny pojivovým tmelem. Základní 
stavební jednotka je mikrofibrila, která se kruhovitě seskupuje a tvoří snopečky – další stavební 
jednotku – makrofibrilu. Pravidelně uspořádaná snopečkovitá část se nazývá ortokortex. Ve vlasech 
chemicky upravovaných je kortex nepravidelně uspořádaný a nazývá se  parakortex. Kortex je bezbarvý 
a je v něm uloženo vlasové barvivo = je tedy nositelem barvy vlasu. Kortex zajišťuje vlasu pružnost, 
pevnost a elasticitu. 
 
MEDULA (dřeň) je centrální část vlasu hvězdicovitého tvaru. Medula je tvořena kreatinem houbovité 
struktury s dutinkami, obsahuje 3,5% tuku. Ne všechny typy vlasů mají tuto část uprostřed vlasového 
stvolu,  u dlouhých vlasů je medula jen v kořínku vlasů. 
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RŮST A VÝMĚNA VLASŮ 
Růst, zanikání a výměna vlasů i chloupků probíhá pravidelně už od dětství. Největší fyzikální a 
vzhledové změny tvorby vlasů probíhají do puberty. Počet vlasových kořínků je daný geneticky. Ve 
vlasovém míšku se v období života vymění cca15 vlasů. Počet vlasů na hlavě je asi 100-120 tisíc. 
Denní přírůstek vlasů je 0,3- 0,4mm. 
OBNOVA VLASŮ 
V průběhu života se vlas stále obnovuje, nezávisle na ročním období. Cyklus růstu se uskutečňuje ve 
třech fázích, které se neustále opakují. Stálá obměna vlasů neprobíhá beze změn. Nová papila je 
uložena o něco výše než předchozí. Zkracováním hloubky vlasového míšku se zhoršuje přívod živin, a 
proto je  nový vlas  o něco méně kvalitní. 
 
1. RŮSTOVÁ – ANAGENNÍ FÁZE vychází z vlasové cibulky a papily. Zónu stálého buněčného dělení, 
matrix, tvoří dceřiné buňky, které se sunou pomalu vzhůru a pozvolna rohovatí. V růstové fázi bývá asi 
85% vlasů na hlavě. Růstová fáze trvá 4- 7 let. 
 
2. PŘECHODNÁ – KATAGENNÍ FÁZE, papila zastavuje zásobování vlasu, ustává buněčné dělení. 
Vlasový kořínek zakrní, vlasový míšek se ve spodní části zužuje a cibulka se palicovitě ztlušťuje. 
Přechodné fázi bývá asi 1% vlasů na hlavě. Přechodná fáze trvá 3 – 4 týdny. 
 
3. KLIDOVÁ – TELOGENNÍ FÁZE, vlas se uvolnil z papily, pomalu se sune vzhůru a zůstává u ústí 
mazové žlázy, dokud nevypadne. Během klidové fáze začíná z papily nová růstová fáze. Starý vlas je 
vytlačován dorůstajícím vlasem, nebo už vypadl dříve (při mytí česání). V klidové fázi bývá asi14% 
vlasů na hlavě. Klidová fáze trvá 3- 4 měsíce. Do této fáze zařazujeme fázi kenogen – období po 
vypadnutí vlasu do zahájení nového růstu vlasů. 
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BARVA VLASŮ 
Nositelem barevnosti ve struktuře vlasů je kortex. Vlasy černochů a Asiatů mají barvivo uloženo také 
v kutikule. Vlasové barvivo se jmenuje melanin. 
 
VZNIK VLASOVÉHO BARVIVA - ve vlasové cibulce v buňkách zvaných melanocyty, vzniká 
z aminokyselin tyrosinu působením enzymů a dalšími reakcemi. 
 
ULOŽENÍ-  ve vlasovém kortexu ve formě drobných zrn. 
 
VLASTNOSTI – není rozpustný ve vodě, podléhá pouze oxidaci. 
 
SLOŽENÍ - z barevné látky a bílkovinného nosiče. Barevná složka má polymerní charakter a projevuje  
se různou chemickou reaktivitou různým zbarvením. 
 
 
DRUHY VLASOVÉHO BARVIVA – MELANINU 
 
Eumelanin- tmavé – nachází se v hnědočerných odstínech vlasů, hnědočerný pigment- kulatá   
                                   homogenní zrna. 
Feomelanin- světlé- po izolaci oranžový, zrna s nepravidelným povrchem elipsovitého tvaru, 
                                   obsažen ve velmi světlých vlasech. 
Erytromelanin– červené- jeho základ je tvořen trichosiderinem, zrna mají různý tvar,  
                                   obsažen v zrzavých vlasech. 
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ŠEDIVĚNÍ VLASŮ není způsobeno barvivem, ale neschopností melanocytů vytvářet     vlasové barvivo. 
Současně se vytváří dutinky ve vlasovém kortexu rostoucího vlasu. Šedivění vlasů je způsobeno stářím, 
geneticky, nebo nemocí. 
 
FORMA VLASŮ- tvar a zvlnění vlasového stvolu jsou charakteristické pro různé lidské rasy. Průřez 
vlasu může být kruhový (rovné vlasy), elipsovitý (vlnité vlasy), silně zploštělý (kudrnaté, rounovité, 
chomáčkovité vlasy). 
 
CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VLASU 
 
CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
Kreatin se skládá z bílkovinných molekul. U vláknitého keratinu jsou molekuly bílkovin uspořádány do 
peptidových spirál. Amorfní (beztvarý) kreatin se skládá z bílkovinných částí, které se nevyznačují 
žádným pevným uspořádáním= pojivové tmely. Obě formy keratinu se stabilizují vodíkovými, iontovými 
a disulfidovými vazbami. 
Vodíkové vazby se vytvářëjí mezi atomy vodíku a kyslíku  - lehce se rozpojí přítomností vody. Vazby se 
opět spojí vysušením vlasu. 
Iontové vazby vznikají mezi kladně a záporně nabitými skupinami atomů Jsou pevnější. Uvolní se 
působením alkálií a působením kyselin (kyselina citrónová) se opět obnoví. 
Disulfidové vazby se vytvářejí mezi jednotlivými atomy síry různých peptidových spirál. Disulfidové 
vazby jsou velmi pevné, k rozpojení dochází kyselinou tioglykolovou a amoniakem. Opět je spojíme 
látkou oxidační – peroxidem vodíku. 
 
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI jsou významné vlastnosti vlasového keratinu. Patří sem pevnost, tažnost, 
pružnost, nasákavost (bobtnavost) odolnost proti tlaku, lesk, reakce na chemické podněty. 
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Téma č. 4 Druhy vlasů a vlasové pokožky 
Cíl: Znalost kvality vlasů a vlasové pokožky 
Učební pomůcky: Metodická příručka Trichologie 
Forma výuky: Teoretická,prezenční 
Časová dotace: 2 hodiny 
Příprava: Pracovní místo  
Osnova: 1. Druhy vlasové pokožky - normální, mastná, s lupy 

2. Vlasové anomálie, padání vlasů, mazotoky 
 
Metodický postup 
 
DRUHY VLASŮ A VLASOVÉ POKOŽKY 
 
Jednotlivé druhy vlasů a vlasové pokožky určujeme podle stupně mastivosti. Stupeň mastivosti 
určujeme na nemytých vlasech. 
 
Normální vlasy - mají přirozený lesk, kůže na hlavě není mastná ani suchá, ani nadměrně citlivá. Vlasy 
jsou mastné cca za 5dní. 
 
Suché vlasy - nedostatečně fungují mazové žlázy, kůže na hlavě je suchá a citlivá olupují se drobné 
šupinky kůže. Po umytí je kůže na hlavě zarudlá a napjatá. 
 
Mastné vlasy - nadměrná funkce mazových žláz, které v krátké době vylučují příliš mazu. Vlasy se 
lámou, jsou mastné druhý den po umytí.  
 
Poškozené vlasy - vlasy jsou poškozeny fyzikálně (horký vzduch, kulmování, žehlení) a chemicky 
(barvení, odbarvení, preparace). Vlasy se lámu, jsou suché, málo pružné, mají rozdvojené konečky. 
 
Zarudlá vlasová pokožka – projevuje se svědivostí, citlivostí a pocitem   napětí . 
 
LUPY 
Pokožka se obnovuje dělením bazálních a trnovitých buněk. Nové buňky se postupem času stále více 
posunují k povrchu kůže, kde se olupují ve formě malých, sotva viditelných zrohovatělých částeček. 
Obnova trvá asi 28 dní. Tento děj může být narušen nemocemi, nebo vnějšími vlivy. Dochází ke 
zrychlenému dělení buněk a ke tvorbě lupů. 
Důvodem zrychleného buněčného dělení je ve většině případů kvasinka Pityrosporum ovale. 
Tato houba patří  k flóře pokožky hlavy, pokud  získá větší podíl kožní flóry, vznikají lupy. 
 
PŘÍČINA LUPŮ- zdravotní stav, nedostatek minerálů, vitamínů, špatný pitný režim, porucha imunity, 
stres,vrozená dispozice, nevhodné kosmetické přípravky. 
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VLASOVÉ A KOŽNÍ   ANOMÁLIE 
 
PSORIÁZA(lupenka)  
 
- je zánětlivé kožní onemocnění nejasného původu, vyskytuje se ve dvou formách: akutní a chronické. 
Projevy = vyvýšené zanícené plochy kůže, pokryté bělavými šupinami. Objevuje se během života. 
Lupenkou jsou postiženy lokty, kolena, bederní a hýžďová oblast, nejčastěji napadá vlasovou pokožku. 
Postižená kůže nesvědí. 
 
SEBORHOICKÁ DERMATITIDA 
 
- chronické opakující se onemocnění vlasové pokožky. Vyskytuje se také na místech bohatých na 
mazové žlázy (obočí, řasy, kořen nosu, vousy, ústí uší, hruď). Přesná příčina není známa, na 
onemocnění se podílí nadměrná činnost mazových žláz, přemnožení mikroorganismů. Ke zhoršení 
dochází na jaře a na podzim. 
 
MAZOTOKY 
 
Vlas vyrůstá z pokožky hlavy vlasovým folikulem. Ve škáře má svůj přívod krve a nervovou a svalovou 
podporu, jsou zde také mazové a potní žlázy. Mazová žláza produkuje maz a spolu s potní žlázou 
vytváří přirozený kožní film. Když se naruší rovnováha produkce mazové a potní žlázy, nastává problém 
mastných vlasů. Rozlišujeme tři příčiny mazotoků. 
 
MAZOTOK TUKOVÝ (seborea grassa) – nadměrná sekrece hutného voskového mazu, který se 
hromadí kolem ústí vlasového foliku i kolem cibulky. Pokožka je mastná, vlas může být i suchý.  
 
MAZOTOK OLEJOVÝ (seborea oleosa) – nadměrná sekrece tekutého (olejového)mazotoku, který 
vyúsťuje na povrch vlasové pokožky. Ulpívá na vlasech, které pod tíhou mazu těžknou. Vlasy se 
pramínkují a účes nedrží. 
 
MAZOTOK POTNÍ ( seborea fluente)- nadměrná sekrece potních žláz vlasové pokožky. Pot způsobuje, 
že vlasy těžknou. Mění se i pH pokožky. Pot způsobuje nepříjemný zápach. 
 
Každý může mít k maštění vlasů i dědičné sklony. Další příčinou mohou být hormony (androgeny- 
mužské hormony), ty totiž způsobují stimulaci mazové žlázy k vyšší nebo změněné činnosti. Časté a 
agresivní mytí vlasů, nevhodné přípravky také mohou ovlivnit nadprodukci mazu. 
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PADÁNÍ VLASŮ 
 
PŘÍČINY 

• Androgenní alopecie – dědičnost- genetické řídnutí vlasů 
• Seborrhoická alopecie – mazotoká  
• Hormonální poruchy (např.po porodu – během těhotenství zůstávají vlasy v růstové fázi, po 

porodu nastává fáze telogenní) 
• Anémie – chudokrevnost 
• Nedostatek minerálních látek 
• Nevhodná strava diety, anorexie, bulimie 
• Nedostatečný pitný režim 
• Choroby ledvin, diabetes, endokrinní poruchy 
• Užívání léků 
• Chemoterapie  
• Stres 

 
LOKÁLNÍ PADÁNÍ VLASŮ 
 

• Difúzní alopecie – rovnoměrně zasahuje ovlasenou pokožku 
• Alopecie areata – náhlé vypadávání vlasů v ohraničených oblastech příčiny psychosomatické, 

virové, bakteriální infekce, lupénka, anemie, úrazy) 
• Alopecie vyvolaná léky 
• Tritillimanie – vytrhávání vlastních vlasů 
• Trakční alopecie- vzniká z pevně utažených vlasů na jednom místě 
• Telogenní efluvium – vzniká po porodu, náhlém šoku (500 vypadaných vlasů denně) 

 
PŘÍČINY LOKÁLNÍHO VZNIKU PADÁNÍ VLASŮ, KTERÉ NELZE ŘEŠIT S TRICHOLOGEM  (řeší 
lékaři dermatologové) 
 

• Alopecie areata – rozsáhlá celoplošná ztráta vlasů začínající v týle 
• Jizvící alopecie- patologický proces 
•  Totální alopecie – ztráta veškerého ochlupení 
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Téma č. 5 Nauka o materiálu 
Cíl: Získání poznatků o přípravcích k ošetření vlasů a vlasové pokožky 
Učební pomůcky: Metodická příručka Trichologie, ošetřující přípravky 
Forma výuky: Teoretická, prezenční 
Časová dotace: 3 hodiny 
Příprava: Příprava používaných přípravků 
Osnova: Používané přípravky – druhy, složení, funkce  
 
Metodický postup: 
 
NAUKA O MATERIÁLU 
 
NAUKA O MATERIÁLU - POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY 

Řada CLINICAL DERM 
 
PADÁNÍ VLASŮ – řada ANTI- CADUTA šampon a vlasová voda 

• Stimuluje růst vlasů 
• Do vlasové pokožky dodává růstové faktory 
• Působí jako prevence proti padání vlasů 
• Podporuje růst silnějších a pevnějších vlasů 

 
LUPY mastné /suché – řada ANTI- FORFORA- šampon,vlasová voda 

• Mají antimykotické a koregující účinky 
• Zamezují nadměrnému šupinatění kůže 
• Regulují vyměšování mazu 

 
MASTNÉ VLASY mazotok tukový, olejový, potní- řada – SEBORREA –šampon,vlasová voda 

• Reguluje produkci mazu z mazových a potních žláz 
      •     Normalizuje pH pokožky 
 
JEMNÉ A LÁMAVÉ VLASY- řada –NUTRIENTE –šampon a emulze 

• Vhodné pro suché a lámavé vlasy 
• Vyrovnávají a posilují vnitřní strukturu vlasů 
• Navrací vlasům elasticitu 

      •    Chrání pokožku a vlasy proti negativním účinkům chemických procesů ve vlasech 
 

NARUŠENÉ,DEPIGMENTOVANÉ VLASY A ROZTŘEPENÉ KONEČKY 
řada- MINERALIZANTE- šampon a vlasová voda 
     

• Velký obsah přírodních složek posilující vlasovou strukturu 
• Podporuje produkci pigmentu 

 
KOLAGENOVÉ KOŽNÍ PŘÍPRAVKY- řada – BIO KOLAGEN- šampon a vlasový olej 
 

• Kolagen - pro kožní regeneraci 
• Zklidňující a detoxikační účinky 
• Zklidňuje zarudlou a podrážděnou pokožku 
• Obnovuje pH pokožky 
 

NEUTRÁLNÍ ŠAMPON  - DERMA OIL -šampon 
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• Čistí a hydratuje do hloubky 
• Uklidňující a protizánětlivé účinky 

 
REGENERAČNÍ EMULZE NA VLASY- EMULSIONE RIPATRICE -  emulze 

• Vlasová maska- vyrovnává vlasovou strukturu 
• Chrání vlasy před žehlením 
• Normalizuje stav vlasů po chemických úkonech 

 
VLASOVÝ KRÉM – INSTANT – emulze 

• Vyhlazuje vlasovou strukturu 
• Vhodný i pro uměle prodloužené vlasy 

 
Řada GLYKOVIT 
 
GLYKOVIT- 64 kapslí 

• Tricholgický potravinový doplněk proti padání vlasů 
• V kombinaci s přípravky řady CLINICAL DERM a GLYKOSAN – proti padání vlasů 

 
GLYKOVIT DERMAFORTE- 30 tablet 

• Trichologický  potravinový doplněk proti lupům,svědění a projevům lupenky 
• Reguluje tvorbu lupů,normalizuje kožní poruchy,vyživuje vlasovou pokožku 
• V kombinaci CLINICAL DERM a GLYKOSAN 

 
GLYKOVIT DEMASEB-30 tablet 

• Trichologický potravinový doplněk pro mastné vlasy 
• Reguluje produkci mazu 
• V kombinaci CLINICAL DERM a GLYKOSAN 
 

DETOXI 
 
DETOXI Au cell rapide- peelingová pasta 
• Obsahuje koloidní zlato - vhodný pro citlivou  a suchou pokožku 

 
DETOXI Ag cell rapide- peelingová pasta 

• Obsahuje koloidní stříbro a rostlinné výtažky obnovující rovnováhu mikroflóry pokožky 
• Působí preventivně proti lupům a kožnímu mazu 
 
TRATTAMENTO alla leratina- regenerační keratinová maska 
• Regeneruje poškozené ,jemné,stresované a lámavé vlasy 
• Zvyšuje hydrataci,uklidňuje a vyživuje vlasy 

 
GLYKOSAN 
 
GLYKOSAN PLUS BIO – COMPEX- patří do intenzivní péče při vypadávání vlasů a prořídnutí vlasové 
kštice( pro ženy a pro muže). 
Přípravky –šampon, vlasová voda 
 
GLYKOSAN PLUS BIO- COMPLEX ANTI FORFORA  
-  intenzivní péče zamezení šupinatění a tvorbě lupů,odstraňuje svědivost pokožky. 
   Přípravky- šampon,vlasová voda. 
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Téma č. 6 Nauka o technickém vybavení 
Cíl: Získání poznatků o technickém vybavení trichologické poradny, 

práce s trichokamerou 
Učební pomůcky: Trichokamera 
Forma výuky: Teoretická, prezenční 
Časová dotace: 2 hodina 
Příprava: Pracovní místo a pomůcky 
Osnova: 1. Příprava pracovního místa 

2. Příprava trichokamery 
 
Metodický postup: 
 
NAUKA O TECHNICKÉM VYBAVENÍ 
 
Přenosná USB Mikrokamera   
 
Trichologická mikrokamera pro vyšetření vlasové pokožky a kůže. Funkce uložení obrazu pomocí 
tlačítka. Přisvětlení LED. Balení obsahuje hliníkový kufr pro převoz, čočky pro 250x zvětšení, manuál, 
CD s ovladači a softwarem pro operační systémy Windows. 
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PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA 
 
Téma č. 1 Seznámení s pracovištěm 
Cíl: Seznámení s jednotlivým vybavení trichologické poradny 
Učební pomůcky: Trichokamera 
Forma výuky: Praktická,názorná 
Časová dotace: 1 hodina 
Příprava: Pracovního místa a pomůcek 
Osnova: 1. Příprava pracovního místa  

2. Příprava trichokamery,PC  
 
Metodický postup: 
 
VYBAVENÍ TRICHOLOGICKÉ PORADNY 
 

• Trichokamera + příslušenství 
• PC 
• Produkty -  přípravky k ošetření vlasů a vlasové pokožky 
• Hřeben na česání vlasů 
• Pracovní stolek, křesla, židle, zrcadlo 

 
Prostředí musí být pro klienta příjemné a uklidňující. 
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Téma č. 2 Stanovení diagnózy mastných vlasů a vlasové pokožky 
Cíl: Seznámení s hlavními ukazateli mastných vlasů a vlasové 

pokožky. 
Učební pomůcky: Trichokamera, PC, folie, hřeben 
Forma výuky: Praktická,názorná 
Časová dotace: 4 hodiny 
Příprava: Pracovní místo, trichokamera, ochranné prádlo, pomůcky 
Osnova: 1. Příprava pracovního místa, modelky 

2. Příprava trichokamery, PC, stanovení diagnózy problému 
 
Metodický postup: 
 
STANOVENÍ DIAGNÓZY MASTNÝCH VLASŮ A VLASOVÉ POKOŽKY 
 
Pracovní postup 
 

• Příprava modelky 
• Pročešeme vlasy a  vytvoříme pěšinku, aby byla vidět pokožka hlavy 
• Provedeme kontrolu pokožky zrakem a bříšky prstů 
• Protáhneme vlasy mezi prsty, tím posoudíme padání vlasů (pull test) 
• K pokožce hlavy přiložíme trichokameru a zjistíme stav pokožky 
• Vytrhneme 2-3 vlasy na několika místech, které vložíme do folie 
• K folii přiložíme trichokameru a zkoumáme stav vlasového kořínku 
• Trichokamera přenese vzhled vlasové pokožky a cibulky na PC 
• Důležité je rozeznat typ mazotoku 
 
Mazotok tukový – vlasový kořínek je tmavý - není vidět, cibulka je zploštělá- má tvar trojúhelníku, 
okolí cibulky je černé. 
 
Mazotok olejový – je řidší, tlačí se na povrch pokožky, pokrývá pokožku i vlasy. Vlasy jsou mastné 
v celé své délce. Vlasový kořínek má tmavý obal, cibulka je ohnutá. 
 
Mazotok potní a olejový –mazotok je řidší, maz pokrývá pokožku a vlasy, mění se- odpařuje se- 
vlasy páchnou. Vlasový kořínek má tmavý obal. 
 
Jak vypadá zdravý vlasový kořínek? Má jasný kulovitý  tvar  není obalen žádným mazotokem. 
 
Závěr: diagnóza problému, 
           navržení správné kombinace přípravků, 

                 doporučené ošetřování. 
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Téma č. 3 Stanovení diagnózy suchých vlasů a vlasové pokožky 
Cíl: Seznámení s hlavními ukazateli suchých vlasů a vlasové pokožky 
Učební pomůcky: Trichokamera, PC, folie, hřeben 
Forma výuky: Praktická,názorná 
Časová dotace: 4 hodiny 
Příprava: Pracovní místo, ochranné prádlo, pomůcky 
Osnova: 1. Příprava pracovního místa, modelky 

2. Příprava trichokamery, PC, stanovení diagnózy problému 
 
Metodický postup: 

 
STANOVENÍ DIAGNÓZY SUCHÝCH VLASŮ A VLASOVÉ POKOŽKY 
Pracovní postup 
 

• Příprava modelky 
• Pročešeme vlasy- vytvoříme pěšinku, aby byla vidět pokožka hlavy 
• Provedeme kontrolu zrakem a bříšky prstů, kontrolujeme stav pokožky a stupeň narušenosti 

narostlých vlasů 
• Protáhneme vlasy mezi prsty, tím posoudíme padání vlasů (pull test) 
• K pokožce hlavy přiložíme trichokameru a zkoumáme stav pokožky 
• Vytrhneme  2-3 vlasy na několika místech, které vložíme do folie 
• K folii přiložíme trichokameru a zkoumáme stav vlasového kořínku 
• Trichokamerou zjistíme i stav narostlého vlasu 
• Trichokamera přenese vzhled pokožky, vlasové cibulky a vlasu na PC 
 
Jak vypadá zdravý vlas? Ve své délce má stejnou sílu, šupiny kutikuly jsou pevně přimknuty ke 
korexu. Při zátěži je pružný. 
 
Pokožka suchých vlasů může být zčervenalá – podrážděná, olupují se jemné šupinky. 
Vlasy v  délce mohou mít drsný a pórovitý povrch, rozštěpené konečky   (rozdvojené),roztřepené 
konečky (chybí vrstva kutikuly), popraskaný vlas v různých délkách. 

 
     Závěr: diagnóza problému, 
                navržení správné kombinace přípravků, 
                doporučené ošetřování. 
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Téma č. 4 Stanovení diagnózy narušených vlasů 
Cíl: Seznámení s hlavnímu ukazateli narušených vlasů 
Učební pomůcky: Trichokamera, PC, folie, hřeben, ošetřující přípravky 
Forma výuky: Praktická,názorná 
Časová dotace: 4 hodiny 
Příprava: Pracovní místo, trichokamera, PC, ochranné prádlo, pomůcky 
Osnova: 1. Příprava pracovního místa, modelky  

2. Práce s trichokamerou, PC, stanovení diagnózy problému 
 
Metodický postup: 

 
STANOVENÍ DIAGNÓZY NARUŠENÝCH VLASŮ 
 
Pracovní postup 
 

• Příprava modelky 
• Pročešeme vlasy- vytvoříme pěšinku, aby byla vidět pokožka hlavy 
• Provedeme kontrolu pokožky zrakem a bříšky prstů 
• K pokožce hlavy přiložíme trichokameru a zjistíme stav pokožky 
• Trichokamera přenese vzhled vlasové pokožky na PC 
• Odstřihneme 2-3 vlasy, které vložíme postupně do folie 
• K folii přiložíme trichokameru a zkoumáme stav vlasu na PC 
• Trichokamera přenese vzhled vlasu na PC 

 
 Závěr: diagnóza problému, 
           navržení správné kombinace přípravků, 
           doporučené ošetřování. 
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Téma č. 5 Stanovení diagnózy pokožky s lupy 
Cíl: Seznámení s hlavními ukazateli pokožky s lupy,padání vlasů  a 

tvarem vlasové cibulky 
Učební pomůcky: Trichokamera, PC, folie, hřeben, ošetřující přípravky 
Forma výuky: Praktická,názorná 
Časová dotace: 4 hodiny 
Příprava: Pracovní místo, trichokamera, PC, ochranné prádlo, pomůcky 
Osnova: 1. Příprava pracovního místa, modelky 

2. Práce s trichokamerou, PC,stanovení diagnózy problému 
 
Metodický postup: 
 
STANOVENÍ DIAGÓZY POKOŽKY S LUPY 
 
Pracovní postup 
 

• Příprava modelky 
• Pročešeme vlasy- vytvoříme  pěšinku, aby byla vidět pokožka hlavy 
• Provedeme kontrolu pokožky zrakem a bříšky prstů 
• Protáhneme vlasy mezi prsty, tím posoudíme padání vlasů ( pull test) 
• K pokožce hlavy přiložíme trichokameru a zjistíme stav pokožky 
• Trichokamera přenese vzhled vlasové pokožky na PC 
• Vytrhneme 2-3 vlasy na několika místech, které vložíme postupně do folie 
• K folii přiložíme trichokameru a zkoumáme stav vlasového kořínku 
• Trichokamera přenese vzhled vlasové cibulky na PC 
• Pokud se jedná o mastné lupy – větší mastné šupiny, které jsou přilepeny k pokožce hlavy + 

mastná pokožka – je důležité rozpoznat druh mazotoku 
• Suché lupy- malé světlé šupinky rozptýlené ve vlasech. Suché lupy jsou provázeny svědivostí 

pokožky. 
 

Závěr: diagnóza problému, 
           navržení správné kombinace přípravků, 
           doporučené ošetřování. 

 
Tvorbu mastných lupů doprovází padání vlasů 
 
STANOVENÍ DIAGNÓZY PADÁNÍ VLASŮ 
 
Pracovní postup 
 

• Příprava modelky 
• Pročešeme vlasy – vytvoříme pěšinku, aby byla vidět pokožka hlavy 
• Provedeme kontrolu zrakem a bříšky prstů- zjistíme, zda je pokožka suchá, nebo mastná 
• Protáhneme vlasy mezi prsty,tím posoudíme padání vlasů(pull test) 
• K pokožce přiložíme trichokameru a zjistíme stav pokožky 
• Trichokamera přenese vzhled pokožky na PC 
• Vytrhneme 2 -3 vlasy na několika místech, které vložíme postupně do folie 
• K folii přiložíme trichokameru a zkoumáme stav (tvar) vlasového kořínku 
• Trichokamera přenese vzhled vlasové cibulky na PC 
• Pokud zjistíme, že vlasová cibulka má tvar vykřičníku – způsobuje prořídnutí vlasů 
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• Pokud zjistíme , že vlasový kořínek je zakřivený – má nedostatečnou výživu 

 
• Pokud zjistíme, že vlasový kořínek je atrofický(slabý)- způsobuje padání vlasů(hormonální 

problém, antikoncepce) 
 

• Zjistíme-li že se vlasy mastí – nejprve řešíme mazotok a pak řešíme padání vlasů 
 
       Závěr:  diagnóza problému, 
                  navržení správné kombinace přípravků, 
                  doporučené ošetřování . 
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Téma č. 6 Testování kvality vlastních vlasů modelu 
Cíl: Určit správnou kvalitu vlasů a vlasové pokožky,doporučit vhodné 

ošetřující přípravky 
Učební pomůcky: Trichokamera, PC,  folie, hřeben, karta zákazníka 
Forma výuky: Praktická, samostatná 
Časová dotace: 6 hodin 
Příprava: Pracovní místo,trichokamera, PC,ošetřující přípravky,ochranné 

prádlo 
Osnova: 1. Příprava pracovního místa, modelky  

2. Práce s trichokamerou, PC, stanovení diagnózy problému, 
    doporučení ošetřujících přípravků 

 
Metodický postup: 
 
TESTOVÁNÍ KVALITY VLASTNÍCH VLASŮ MODELU 
 
Frekventanti kurzu pracují na vlastním modelu. 
 
Pracovní postup 

• Příprava modelky k trichologickému vyšetření 
• Provedení pohovoru se zákazníkem o problému s vlasy a vlasovou pokožkou 
• Zápis do karty zákazníka 
• Provedení vyšetření – zrakem – zjistit stav vlasů a vlasové pokožky   
• Provedení pull testu  
• Trichokamerou  zjistit stav vlasové pokožky a vlasového kořínku 
• Stanovit diagnózu 
•  Diagnózu zapsat do karty zákazníka 
• Nabídnou vhodný postup ošetření a vhodné přípravky 
• Napsat postup používání přípravků – vysvětlit funkci a použití přípravků 
• Pozvat zákazníka na kontrolu  
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Téma č. 7 Kompletní provedení úkonu včetně poradenství pro zákaznici 
Cíl: Samostatné provedení kompletního trichologického vyšetření 
Učební pomůcky: Trichokamera, PC, folie, hřeben, karta zákazníka 
Forma výuky: Praktická,samostatná 
Časová dotace: 7 hodin 
Příprava: Pracovní místo, trichokamera, PC, ochranné prádlo, ošetřující 

přípravky 
Osnova: 1. Příprava pracovního místa, modelky  

2. Mikrokamera, PC 
3. Poradenský rozhovor- karta zákazníka 
4. Vyšetření mikrokamerou, stanovení diagnózy problému 
5. Doporučení ošetřujících přípravků 

 
Metodický postup: 
 
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ ÚKONU 
 
PRŮBĚH TRICHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ 
 
Jednotlivé úkony : 

• Provedení pohovoru se zákazníkem 
• Získání důvěry zákazníka 
•  Zjištění frekvenci mytí vlasů  zákazníkem, výskyt lupů, ověření,jaké jsou chemické zásahy 

na vlasech, zdravotní stav, jakou zákazník používá vlasovou kosmetiku 
• Nutné zadat dotazy na problémy s vlasy rodinných příslušníků (problém může být 

genetický), na pitný režim, stravování 
• Poznatky zapisovat do karty zákazníka 
• Vlastní vyšetření pokožky a vlasového kořínku (cibulky)- provádí se trichokamerou 
• Trichokamera pořizuje snímky, které  jsou odesílány do PC. Na zvětšeném snímku se 

identifikují problémy vlasů a vlasové pokožky 
• Vyšetření trvá cca 60 minut 
• Po zjištění problému nabídnout vhodný postup a přípravky k odstranění problému 
• Poradit zákazníkovi, jak se má o vlasy starat – napsat postup, jak se mají přípravky 

správně používat 
• Podle stanoveného problému doporučit vhodné stylingové přípravky  
• Seznámit zákazníka s riziky chemických úkonů na vlasech 
 
 

Zákazník se stává klientem trichologa a po určité době přichází na kontrolu. 
Provádí se znovu analýza vlasu a vlasové pokožky, konzultuje se průběh léčby. Údaje o výsledcích se 
zaznamenávají do karty zákazníka, a dokumentuje se tak účinnost léčby. Karty zákazníka jsou uloženy 
v trichologické poradně dle zákona č.101/200Sb o ochraně osobních údajů. 
 



- 33 - 

 

 
ZDROJE 
 
UČEBNICE 
 
JANDA, František a Vladimír VALTA. Zdravověda: pro učební obor Kadeřník. 6., aktualiz. a dopl. vyd. 
Praha: Informatorium, 2004, 191 s., [4] s. obr. příl. ISBN 80-733-3026-1. 
 
PETERKA, Emanuel, František KOCOUREK a Miloslav PODZIMEK. Materiály pro učební obor 
Kadeřník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 140 s. ISBN 80-733-3020-2.  
 
Dieter Hoch,Manfréd Schmok VŠECHNO OVLASECH,SYNTESIE s.r.o.,1994 
 
HULSKEN Margot a kolektiv Příručka pro kadeřnice, Europa –Sobotáles cz.s.r.o.,U Slavie Praha 10, 
2005,ISBN80-86706-12-5 
 
ILUSTRACE 
Vývoj vlasu  str.24, stavba vlasu str.26,fáze obnovy vlasu str.32 kniha VŠE O VLASECH 
Kůže, anatomie kůže, pokožka, zrohovatělá vrstva pokožky, škára,podkoží,hydrolipidní film  
http://www..Kadernictvi.issis.cz 
 
Vlasové ústrojí http://wwwkadernice-nikca.estranky.cz/clanky/  
 
TABULKA 
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OTÁZKY 
 

1. charakterizujte kůži 
2. napište vrstvy pokožky 
3. pH pokožky – jaký má význam 
4. napište stádia vývoje vlasu 
5. jak se jmenují stádia vývoje vlasu 
6. jak se jmenují vrstvy narostlého vlasu 
7. jak vznikají lupy 
8. druhy mazotoků –jak se od sebe liší 
9. příčiny padání vlasů 
10. které padání vlasů neřeší tricholog 
11. napište varianty přípravků na mastné lupy 
12. napište varianty přípravků na mastné vlasy 
13. napište varianty přípravků na padání vlasů 
14. napište varianty přípravků na poškozené vlasy 
15. napište varianty přípravků na suché vlasy 
 

 


