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Témata pro ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu 

 Kosmetika 
 
 
 

 

1. a) Anatomie kůže 
b) Barevná typologie 
 

2. a) Anatomie kožních adnex 
 b) Kosmetická diagnóza 
 
3.  a) Fyziologie kůže 
 b) Kosmetická masáž + rostlinné oleje 
 
4.  a) Morfologie kožních změn 
 b) Manikúra 
 
5.  a) Névy 
 b) Povrchové čištění pleti + přípravky - pleťové vody, pleť. mléka, peeling 
 
6.  a) Kožní nádory 
 b) Napářka 
 
7.  a) Léčba kožních chorob 
 b) Hluboké čištění pleti 
 
8.  a) Vrásky 
 b) Pleťové masky, obklady a zábaly 
 
9.  a) Stárnutí kůže 
 b) Nehtový make-up 
 
10.  a) Vnitřní vlivy působící na stav kůže 
 b) Nehtová modeláž 
 
11.  a) Vnější vlivy působící na stav kůže 
 b) Kosmetická diagnóza – promaštění 
 
12.  a) Hypertrichóza 
 b) Kosmetická diagnóza – tonus, turgor 
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13.  a) Poruchy pigmentace 
 b) Tvarování, barvení obočí 
 
14.  a) Poruchy kůže a kožních adnex – cysty, poruchy keratinizace, poruchy, choroby potních žláz 
 b) Kosmetické ošetření normálního typy pleti 
 
15.  a) Plastická a estetická chirurgie 
 b) Kosmetické ošetření smíšeného typu pleti 
 
16.  a) Kožní onemocnění vyvolaná vnějšími vlivy (škodlivinami) 
 b) Kosmetické ošetření mastného typu pleti 
 
17.  a) Onemocnění mazových žláz 
 b) Kosmetické ošetření kuperózní pleti 
 
 
18.  a) Parazitární kožní choroby 

b) Kosmetické ošetření stárnoucí pleti + účinné látky k regeneraci (kys. hyaluronová, lecitin, 
ceramidy, alantoin, …) 

 
19.  a) Kožní onemocnění vyvolaná působením bakterií s výjimkou koků 
 b) Kosmetické ošetření suchého typu pleti 
 
20.  a) Pyodermie 
 b) Druhy a postup líčení + přípravky k líčení 
 
21.  a) Virová kožní onemocnění 

b) Ochrana pleti a kůže při opalování (foto-typy) + přípravky pro opalování a po opalování 
 
22.  a) Kožní mykózy 
 b) Přístroje v kosmetice 
 
23.  a) Kožní alergie 
 b) Barvení řas, trvalá na řasy 
 
24.  a) Kožní onemocnění z neznámých příčin 
 b) Druhy masáží těla 
 
25.  a) Pohlavní choroby 
 b) Pedikúra + přípravky k pedikúře 

 


