
TŘÍDENNÍ METODICKÝ KURZ 
Komplexní rozbor všech aspektů Egovi práce s nůžkami 

Místo:     VNITROBLOCK - Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7-Holešovice 

Cena:     30 000 Kč 

Minimální počet účastníků:  10 

Účastníků na školitele:    5 

Maximální počet účastníků:  20 

Účastníků na školitele:    10 

Kurz je určen pro všechny studenty, bez ohledu na dosažené zkušenosti, či praxi. Kurz se 
zaměří na celou řadu různých prvků, aby pomohl zlepšit celkové porozumění možností, které 
s vlasy máme.  

Podíváme se, jaký dopad má Vaše rozhodnutí na výsledky Vaší práce. A to analýzou: 

1. KDY (When) 
2. PROČ (Why) 
3. JAK (How) 

Prozkoumáme také 5 základních principů, a to: 

1. TVARY (Shapes) 
2. VOLBA DÉLKY (Choice of lenght) 
3. ÚHEL SEKCE (Angle of section) 
4. VODÍCÍ LINKY (Cutting lines) 
5. POHYB (Movement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHRNUTÍ 1. DNE 
10:00 – 11:00 

• Představení Ega a Stella, porozumění jejich přístupu ke stříhání vlasů a prozkoumání 
jejich metodického přístupu a základních hodnot.  

11:00 – 13:00: První ukázka 

• Střih ukáže základy tvarování skloubené s jejich přístupem fadování.  
• Zdůrazníme si důležitost tvaru lebky pro pomoc při rozhodování s výběrem délky, 

mapováním, optimální objemem vlasů, vyvážením a výškou fadu.  

13:00-14:00 Obědová přestávka (v ceně školení) 

14:00 – 16:00: Druhá ukázka 

• Střih se zaměří na delší délky vlasů.  
• Znovu si zdůrazníme důležitost VÝBĚRU DÉLKY / VYPÍNÁNÍ VODÍCÍ LINKY. Tohle nám 

pomůže pro lepší porozumění toho, jak naše rozhodnutí při stříhání ovlivní celkový 
výsledek.  

• Tahle ukázka nám také nastíní důležitost POHYBŮ ve všech směrech a ukáže jaké 
výsledky můžeme očekávat, když si tohle pamatujeme, během určitých střihů.  

16:00 – 17:00: Shrnutí 

• Budete otestováni z toho, co jste se naučili. 
• Pak si zodpovíme otázky, které nám vysvětlí jakékoliv nejasnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHRNUTÍ 2. DNE 
10:00 – 11:00: Schéma dne 

• Budeme stříhat 2 tvary podle předkreslených nákresů. Tyto nákresy použijeme 
k mapování střihů, které: 

1. ZŮSTANOU STEJNÉ V DÉLCE 
2. SE PRODLOUŽÍ V DÉLCE 
3. SE ZKRÁTÍ V DÉLCE 

11:00 – 13:00: Praxe 

• Každý student bude pracovat s dvěma modelovými hlavy poskytnutých Egem. (v ceně 
školení) 

• Podíváme se na tvoření střihů podle řezů mapovaných na výkresech.  
• Schopnost přejít z vizuální představy k praktickému výsledku. 

13:00 – 14:00: Obědová přestávka (v ceně školení) 

14:00 – 17:00: Praxe 

• Navážeme na to, s čím jsme začali před přestávkou a doděláme druhý tvar před 
koncem dne. S nově nabitými zkušenostmi dostanete domácí úkol, kde se pokusíte 
být kreativní a v něm nakreslíte 2 vlastně vymyšlené střihy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHRNUTÍ 3. DNE 
10:00 – 13:00: Kreativita 

• Začnete s tvořením svého prvního střihu. Před tím odprezentujete své nákresy 
školitelům, kteří s Vámi projdou Vaše nákresy a prodiskutují postup při vytváření 
střihu. Před zakončením si také projedeme techniky texturování, spolu s technikami 
stylingu. 

• Budeme sledovat: 
1. PROVEDENÍ TECHNIKY (Execution of technique) 
2. TVOŘENÍ ROZHODNUTÍ (Decision making) 
3. CELKOVÉ POCHOPENÍ (Overall understanding) 
4. TVARY (Shapes) 
5. VOLBA DÉLKY (Choice of lenght) 
6. VYPÍNÁNÍ (Angle of selection) 
7. VODÍCÍ LINKY (Cutting line) 
8. POHYBY (Movement) 

13:00 – 14:00: Obědová přestávka 

14:00 – 16:00: Kreativita 

• Po obědě uděláme druhý střih podle nákresu. Opět se zároveň budeme věnovat 
technikám textur a stylingu abychom vzhled dotáhli k dokonalosti.  

16:00 – 17:00: Shrnutí 

• Otázky a odpovědi – sezení: 
o Příležitost se školitelů zeptat na cokoliv, čemu jsme se věnovali po dobu 

školení nebo cokoliv, co se týká kadeřnictví.  

Certifikace: 

Všichni studenti obdrží Egův barber certifikát.  
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