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JÍT ZA SVÝM 
Hlavním posláním nového semináře Aca-
demy Lab Petra Měchurová je motivovat 
ty nejlepší žáky 3. ročníků, aby se nebáli jít 
za svým snem a nenechali se odradit po-
čátečními nezdary. Co všechno je v praxi 
čeká, kde hledat uplatnění, jak se připra-
vit na pracovní pohovor a co udělat pro 
to, aby v konkurenci zkušenějších kolegů 
obstáli? Seminář by měl žákům pomoci 
najít odpovědi na tyto otázky, dodat jim 
sebedůvěru a zbavit je strachu z případ-
ného neúspěchu. „S odbornými učilišti 
spolupracujeme dlouhodobě, ale do-
sud jsme se zaměřovali především pře-
dávání odborných dovedností – technik 
barvení, střihů atd. Bohužel řada žáků, 
ať jsou jakkoli šikovní, se nakonec  
z různých důvodů rozhodne po skon-
čení školy v oboru nepracovat. A to by-
chom rádi změnili, protože šikovných 
kadeřníků není nikdy dost,“ řekl Martin 
Pokorný, manažer vzdělávání v Salonu Pe-
tra Měchurová, který se na pořádání se-
mináře podílel. „SOU kadeřnické v Praze 
8 patří k těm, které pro žáky připravuje 
spoustu aktivit nad rámec učebních os-
nov, proto jsme se s vedením domluvili, 
že pilotní seminář uspořádáme v jejich 
školicím centru na Invalidovně. V pří-
padě zájmu ho ale můžeme nabídnout  
i dalším školám po celé republice.“

Seminář je koncipovaný pro omezený po- 
čet účastníků, protože je založen na in-
teraktivní komunikaci. Mgr. Jan Cigánik, 
ředitel SOU kadeřnického v Praze 8, se 
proto rozhodl nabídnout ho jako dárek žá-
kům 3. ročníku, kteří po celou dobu studia 
školu úspěšně reprezentovali na soutěžích 
a dalších akcích. „Dali se dohromady 
loni na podzim, když začali připravovat 
účesovou show k 50. výročí naší ško-
ly, a postupně se z nich stal perfektní 
tým. Byl bych rád, kdyby všichni našli 
uplatnění v oboru a tento seminář by 
jim v tom měl pomoci. Doufám, že se  
z toho stane každoroční tradice,“ pro-
zradil ředitel něco ze svých plánů. „Škola je 
samozřejmě během pouhých tří let nena-
učí úplně všechno, ale věřím, že si odná-
šejí ty nejdůležitější základy a další rozvoj 
znalostí i dovedností už bude záležet jen 
na nich.“ Semináře se zúčastnilo 16 budou-
cích kadeřníků a zástupkyně ředitele pro od-
borný výcvik Bc. Jana Limburská.

Sebedůvěra je důležitá
Lektorka Mgr. Michaela Puchalková s Aca- 
demy Lab Petra Měchurová pravidelně 
spolupracuje při pořádání motivačních 

Petra Měchurová (vlevo) a Michaela Puchalková

Zájem o tříletý učební obor Kadeřník je stále poměrně 
velký, zejména vyhledávané SOU kadeřnické v Praze 8, 
Karlínské náměstí, si v tomto směru nemůže stěžovat. 
Věděli jste ale, že každoročně začne tuto profesi vykoná-
vat jen zlomek z celkového počtu úspěšných absolven-
tů? Proč vlastně tak velké procento šikovných kadeřníků 
nachází uplatnění v supermarketech nebo restauracích 
místo ve vyhlášených kadeřnických salonech? Může za to 
velká konkurence, neschopnost absolventů prosadit se  
v oboru, nebo prostě jen nedostatečná motivace? Spe-
ciální projekt Academy Lab Petra Měchurová s názvem 
MOTIVACE KADEŘNÍKA by měl žáky kadeřnických škol 
na přechod do praxe připravit. Pilotní seminář pod ve-
dením lektorky Mgr. Michaely Puchalkové se uskutečnil 
21. května ve spolupráci se SOU kadeřnickým v Praze 8  
a zúčastnila se ho osobně i Petra Měchurová.
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workshopů zaměřených na osobní 
rozvoj, týmovou spolupráci atd. Také 
v úvodu tohoto semináře se snažila 
interaktivní formou, takovým hravým 
způsobem přimět účastníky, aby si 
ujasnili, jaké jsou jejich životní sny  
a cíle. „Nespornou výhodou bylo, že 
se mezi sebou znali, nebáli se spo-
lu komunikovat a nestyděli se před 
sebou. Mluvit o svých snech na ve- 
řejnosti není pro každého jedno-
duché...“ popsala průběh semináře 
Michaela Puchalková. Žáci pracova-
li ve skupinkách po dvou, po třech 
nebo po čtyřech, připravovali koláže 
z obrázků, které nejvíce vystihovaly 
jejich představy o životě. Na lísteč-
ky psali, co považují za nejdůležitěj-
ší a čeho se naopak nejvíce obávají  
a společně pak o jednotlivých téma-
tech diskutovali.

Někteří žáci měli tendenci podce-
ňovat svoje schopnosti a už dopředu 
přiznávali, že mají strach z odmítnutí. 
Touží prosadit se v oboru, cestovat 
po světě, otevřít si vlastní salon, ale 
pochybují, jestli to dokážou. Lektorka 
se je proto snažila v diskuzi přesvěd-
čit o tom, jak důležitá je sebedůvěra. 
„Vyslechněte si názory ostatních, 
diskutujte s nimi, rozhodujte se 
však vždycky podle svého. Ne-
bojte se jít za svým snem – i když 
třeba ze začátku uděláte nějaké 
chyby, nevadí. Chyby jsou součástí 
života a posunují vás dál. Když vás 
práce bude bavit, všechno pro vás 
bude jednodušší,“ dodala.

Být jako Petra Měchurová
Jedna z našich nejúspěšnějších ka-
deřnic absolvovala před lety také 
SOU kadeřnické, které tehdy ještě 
sídlilo v Praze 4. A i když šla cílevědo-
mě za svým cílem, nejspíš v té době 
netušila, že se jednou stane vzorem 
pro další následovníky v oboru... Se-
tkání s Petrou Měchurovou bylo vyvr-
cholením semináře – budoucí kadeř-
níci pro ni měli připravenu celou řadu 
otázek. Petra zavzpomínala na dobu, 
kdy ještě jako oni o vlastním salonu 
jen snila. „Měla jsem ale přesnou 
představu, jak bude vypadat. Bude 
růžový a umístěný na samotě, kam 
budou zákazníci jezdit na koni. Při 
té příležitosti jsem si pořídila růžo-
vé kadeřnické nůžky, které mám 
dodnes.“ V jejím salonu v centru 

Prahy dnes nic růžového nenajdete, 
ale rozhodně se nenechala připravit  
o růžové brýle, kterými se dívá na 
svět. „Dodnes dělám svou práci 
ráda. Každý den se těším do salo-
nu, až někoho ostříhám a on bude 
šťastný, že mu to sluší...“

Žáci se vyptávali i na to, co by měli 
udělat proto, aby mohli pracovat  
v salonu Petry Měchurové. Odpověď 
je trochu vyplašila, protože zájem-
ci o místo musejí kromě pohovoru 
absolvovat psychologické testy, aby 
prokázali, že zapadnou do stávající-
ho týmu, a předvést dva střihy a vý-
čes. Nicméně se zdálo, že minimálně 
jeden z nich to přece jen zkusí. „Tím 
vás samozřejmě nechci odradit. 
Spíš jde o to, že absolventi školy 
většinou potřebují nasbírat nějaké 
zkušenosti, podívat se do zahrani-
čí a podobně. Zatímco my uzavírá-
me s kadeřníky smlouvu na něko-
lik let,“ dodala Petra na vysvětlenou 
a pozvala účastníky semináře také na 
školení, které pořádá v rámci Acade-
my Lab Petra Měchurová.

Kariéra začíná ve škole
I když dotazy nebraly konce, Petra 
Měchurová se musela rozloučit, pro-
tože na ni čekali klienti v salonu. A na 
žáky zase závěrečné shrnutí čtyřho-
dinového semináře... Michaela Pu-
chalková se každého z nich zeptala, 
co ho na celé akci nejvíce zaujalo. 

Většina byla nadšená právě ze se-
tkání s Petrou Měchurovou – všichni 
oceňovali, jak otevřeně odpovídala 
na jejich dotazy a také, že přes to, 
jakých dosáhla úspěchů v oboru, 
stále zůstává milá a skromná. „Ově-
řil jsem si, že jít za svým snem se 
vyplatí a dělat chyby není ostu-
da,“ přiznal Daniel. Dominika zase 
ocenila, že jí to pomohlo ujasnit si 
priority. „Jsem ráda, že jsem měla 
možnost někomu říct, co mě baví 
a čeho bych v životě chtěla do- 
sáhnout,“ ocenila Štěpánka. Ně-
kterým dělalo trochu problém 
okamžitě zformulovat myšlenku  
a zvolili radši písemnou formu od-
povědi, ale na všech bylo vidět, že 
je seminář zaujal a motivoval do 
budoucnosti.

„Původně jsem se přišel jen na 
chvíli podívat a nakonec jsem zů-
stal po celou dobu. Byla radost 
pozorovat, jak se žáci změnili za 
tři roky ve škole a zejména za ten 
poslední, kdy začali pracovat jako 
tým. Jsem rád, že se nebojí říct 
vlastní názor a obhájit ho před 
ostatními, že mají své sny a jsou 
odhodlaní si je splnit. Mně nezbý-
vá nic jiného než jim držet palce  
a doufat, že jim v tom pomůže  
i tento seminář,“ shrnul svoje dojmy 
ředitel školy Jan Cigánik.

Připravila ym
Foto: Martin Pokorný


