
Chtěla bych být kadeřnicí…………… 

 

Jak zjistit v praxi, co obnáší práce kadeřnice, co všechno musím udělat pro to, abych mohla 

pracovat v tomto oboru?  Hledat odpovědi na tyto otázky jsme se společně s děvčaty 9. A 

vydaly do kadeřnického salonu Manon. Díky ochotě a vstřícnému jednání paní majitelky 

Moniky Ditrichové jsme tak propojily teorii s praxí. 

V úvodní části p. Ditrichová seznámila děvčata s tím, čemu všemu se učila v průběhu tříletého 

období. Zdůraznila, že součástí výuky je studijní obor chemie a velmi důležitým prvkem je i 

to, aby práce bavila a člověk chodil do práce s radostí. Každá kadeřnice za sebou vidí 

konkrétní výsledek svojí činnosti- krásné i moderní  účesy,spokojené zákaznice, které se ke 

svojí kadeřnice stále vracejí.Ve svém oboru pracuje p. Ditrichová již 25 let a  je na ní vidět, že 

jí tato práce neskutečně baví a je ve svém živlu.  

A co by to bylo za návštěvu u kadeřnice bez modelace účesu ? Do role modelky se vžila 

Lucka , která po vzájemné konzultaci s kadeřnicí si nechala vlasy zkrátit a postupně 

sestříhat.V konečné fázi se vlasy vyfénovaly v předklonu, aby dostaly bohatý a nadýchaný 

objem.V průběhu stříhání se děvčata dozvěděla řadu zajímavých informací, jak se o svoje 

vlasy starat a pečovat, aby byly krásné a hlavně zdravé.  

 Vzhledem k tomu, že některá děvčata uvažují o učebním oboru kadeřnice, byla tato návštěva 

pro ně velkým přínosem. Věříme, že jim pomůže při jejich rozhodování , protože  první 

krůček k vysněnému oboru mají za sebou. Je to už jenom na nich, jestli se pro práci kadeřnice 

rozhodnou, či ne.  

A co vůbec obnáší učební obor kadeřník - kadeřnice?  Cílem vzdělávacího programu je 

příprava pracovníků schopných poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby, tj. 

mytí vlasů,stříhání,preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů,úprava dámských, pánských 

i dětských účesů, vlasová kosmetika,zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků, svatební 

účesy atd… 

A jaké je uplatnění absolventa na trhu práce ? Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním 

závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání pro výkon povolání kadeřník – 

kadeřnice. Plně se uplatní ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické 

služby, a to i v pozici zaměstnance i podnikatele. 

Děkujeme paní M. Ditrichové za poskytnutí praktické ukázky a přejeme hodně spokojených  

zákazníků .                  

                                                                                   J. Váňová a žákyně 9.A                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


