
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Autorský kurz podologie 1. úrovně 

u Ing. Petry Klikové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabídka ze dne 1.2. 2023 

  



2         www.kurzyhilarion.cz        Pedikúra    tel.: 602 343 281   instagram @hilarion_podologicky_instiut 

Úvodem 

Máte za sebou rekvalifikační kurz pedikúry a chcete si rozšířit znalosti? Podologie je v Česku 
zatím poněkud mladý a ne úplně zakotvený obor. Jeden milý spolupracující lékař mi řekl: 
„Podologie je v Čechách taková Popelka.“   
 
Ale v zahraničí je již uznávaný po mnoho let a každá země si jej legislativně pojala poněkud 
jinak. Na Slovensku je to pomaturitní studium na odborné škole. V Německu je to tříletý 
studijní obor při denním studiu, dálkově se dělá 5 let. A například v Americe je podolog 
kombinací ortopeda a fyzioterapeuta. Jak to bude v budoucích letech v ČR je zatím stále 
otázkou.  
 
V české populaci je dle statistik cca 1 milion obyvatel trpících diabetem. Tedy každý                  
10. člověk má s tímto onemocněním co dočinění. Diabetes s sebou nese zhoršené vidění, 
neuropatii a charakteristické změny v chování pokožky. U těchto klientů je důležitá pravidelná 
preventivní péče, která pomáhá udržovat chodidla ve skvělém stavu. U těchto klientů, již při 
malém poranění, hrozí amputace končetin v různých úrovních a to v důsledku zhoršeného 
hojení vlivem poruchy metabolismu. To má za následek zhoršenou kvalitu života jedince a 
omezení sociálních kontaktů. Ve výsledku to nemá vůbec příznivý vliv na psychiku.  
 
Před 6 lety jsem založila značku Hilarion - podologický institut s cílem pomáhat lidem s péčí 
o jejich chodidla tak moc, jak jen to bude možné. Dnes máme kolem 1000 ošetření měsíčně. 
Někteří klienti nás potřebují jen krátkodobě, jiní k nám chodí již celá léta. Vnímám potřebu 
trhu kde není dostatek odborných školení. A proto jsem vytvořila soubor přednášek a 
praktických cvičení, kdy bych chtěla zlepšit úroveň vzdělání se zaměřením na péči o nohy a to 
nejen v Čechách. Sama jsem se vzdělávala jak v ČR, tak na Slovensku i v Německu a odebírám 
zahraniční odbornou literaturu abych byla stále v obraze.  
 
Pro ty co mají zájem tedy nabízím komplexní kurz. A když Vás bude bavit, můžete se těšit i 
na pokračování.  
 
Děkuji za přízeň a za to, že díky Vám, našim klientům, tu dnes může být a své znalosti předávat 
dále.  
 
S úctou,  
Ing. Petra Kliková  
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1. Autorský kurz podologie 1. úrovně 

Chcete se naučit něčemu novému, jste kreativní, manuálně zruční a pečliví? Máte rádi lidi a 
pracujete rádi s ploskami nohou? Pak je tento kurz právě pro Vás! Přístrojová pedikúra je 
moderní nástroj k ošetření pokožky i nehtů za pomoci různě velkých rotačních frézek, díky 
čemuž dosáhnete perfektních výsledků a velké spokojenosti klientů.  
 
Než se do kurzu pustíte je vhodné si ujasnit jaké máte priority. Zdali se pedikúru učíte pro 
koníček nebo za účelem podnikání. Podle toho jak se rozhodnete, by bylo dobré si určit priority 
a přípravy.  
 
Pro nástup do kurzu je podmínkou mít již absolvovaný rekvalifikační kurz pedikúry.  
 
Chce to trpělivost než se všemu naučíte a následně i mnoho praxe. Je potřeba prostudovat 
studijní materiály, naučit se rychlosti otáček u brusky a zjistit jak frézky reagují na různý 
povrch. Pečovat o přístroje a nástroje, udržovat čisté pracovní prostředí a nosit ochranné 
pracovní pomůcky. 
 
Na úvod bude vždy teorie. Každý kurz má vlastní koncept. Můžete se dočíst na jednotlivých 
stránkách. 
 
V rámci výuky se snažte o správné držení těla, protože nejčastější nemoci z povolání jsou 
nemoci pohybového aparátu. Pokud si nebudete v rámci kurzu čímkoliv jistí nebo nebudete 
něčemu rozumět vždy se ptejte a ujistěte se, že jste danou látku pochopili.  
 
Na konci obdržíte test, abychom se ujistili, že jsme se správně pochopili a umíte vše co je 
potřeba pro práci s bruskou. Cokoliv bude potřeba dovysvětlit, na to se zaměříme ☺  
 
Toto je takový „manuál“ co vše se bude dít a co byste měli vědět než se do kurzu pustíte. 
V případě dotazů nás prosím kontaktujte (petraklikova@hilarion.cz). 
 
Děkujeme za důvěru a budeme se na Vás těšit.  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petra Kliková a tým Hilarion 

 

  



5         www.kurzyhilarion.cz        Pedikúra    tel.: 602 343 281   instagram @hilarion_podologicky_instiut 

2. Pořadatel vzdělávacího kurzu   
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3. Školení budou probíhat na adrese provozovny 

Školení se konají na adrese provozovny: Thámova 181/20, 18600 Praha.  
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4. Výsledky vzdělávání  

Absolvent programu je schopen: 
 

- Vizuálně a palpačně zjistit aktuální stav nohou, náchylnost na onemocnění a alergie 
- Vyplnit klientskou kartu 
- Vysvětlit klientovi možnosti ošetření nohou 
- Podle zjištěného stavu nohou doporučit klientovi optimální způsob ošetření  
- Udělat klientovi přístrojovou pedikúru 
- Zhodnotit jaké frézky je potřeba na klienta použít 
- Zkrátit a ošetřit nehty 
- Ošetřit pokožku nohou pomocí frézek  
- Odbrousit umělé nehty a gel lak  
- Provádět hygienicko - sanitární činnosti podle provozního řádu, tj. očistu, dezinfekci a 

sterilizaci nástrojů 
- Objednávat přípravky, pracovní materiál a vyznat se v jednotlivých frézkách 
- Vyčistit ruční díl u brusky a vyměnit filtr  
- Bude umět přístroj zabalit na odeslání do servisu  
- Provést vyúčtování služeb 
- Ošetřit zarůstající nehty 
- Aplikovat tejp 
- Provést pedikúru klientovi s diabetem 
- Odbrousit vysoké nehty u mykotických nehtů a udělat odběr mykotického nehtu pro 

laboratoř 
- Provést okluzní zábal a odlehčit tlaku chodidla na bolestivá místa 
- Provést kalkulaci nákladů dle skutečných dat své provozovny 
- Bude umět nalakovat nehty, aplikovat gel lak a ošetřit kůžičky na nohou 
- Bude mít základní informace o nemocech kůže a nehtů  
- Bude umět pracovat s pomůckou propriofoot 
- Bude umět cviky na chodidla  
- Bude znát pomůcky na cvičení chodidla 
- Bude umět provést masáž chodidla až po koleno 
- Výběr správných frézek 
- Vybrat vhodně další pracovní nástroje a přípravky a pomůcky 
- Vydezinfikovat nohy 
- Jak upravit délku nehtů 
- Jak odstranit ztvrdlou kůži nohou a okolo nehtů 
- Jak vybrat vhodný krém / pěnu na pokožku 
- jak vydezinfikovat pracovní nástroje 
- jak uklidit pracoviště po klientovi a po skončení provozu 
- jak kontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení pedikúry a 

zajištění hygieny a vystavit objednávku 
- jak vyhledat v nabídce trhu přípravky vhodné pro pedikúru a zhodnotit použitelnost pro 

daný provoz 
- jak informovat klienta o novinkách v oblasti péče o nohy 
- jak v případě zdravotních potíží nohou doporučit klientovi postup domácí péče o nohy 

jak vystavit klientovi doklad o zaplacení  
- jak vyúčtovat tržby za prodej přípravků 
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4.1. Možnosti pracovního uplatnění absolventa 
Absolvent programu je připraven na výkon pracovních pozic: 

- pedikérka  
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5. Charakteristika vzdělávacího programu  

5.1. Pojetí a cíle programu    
Vzdělávání v programu směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné 
pro výkon profese pedikérka a nehtová designérka na úrovni odpovídající jejich schopnostem 
a učebním předpokladům. Aby zvýšili svoji efektivitu a mohli bezpečně pracovat a provádět 
vysoce kvalifikovanou práci jako je: 
 

- ošetření nehtů  
- odbrušování kuřích ok 
- hlubokou abrazi mykotických nehtů  
- odbroušení gelových a akrylových nehtů  
- odbroušení gel laku  
- snížení vysokých nehtů  
- odbroušení otlaků  
- zahlazení pokožky 

 
Důraz bude kladen na podporu praktické výuky. Účastníci kurzu v rámci praxe provedou 5x 
přístrojovou pedikúru.  
 

5.2. Organizace výuky   
Výuka je realizována prezenční formou s důrazem na praktickou výuku. Ta probíhá 
v odborných učebnách nebo cvičných provozovnách, které jsou vybaveny v souladu 
s požadavky příslušného standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích 
zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením nebo ve smluvním zařízení jako jsou 
azylové domy, aj.  
 
Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC 
s přístupem na internet. Délka teoretické vyučovací hodiny je 60 minut.  Délka vyučovací 
hodiny praktické výuky je 60 minut. 
 
Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne maximálně 8 hodin 
denně (plus přestávky).  
 
Na začátku výuky budou účastníci seznámeni s BOZP, která bude zaznamenána do protokolu. 
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6. Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky 

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně - technické zázemí:  
Učebna nebo pracoviště odpovídající hygienickým předpisům pro provoz pedikúry. Učebna 
odpovídá daným požadavkům.  
 
Zajištění hygieny:  

- dezinfekce na pokožku  
- dezinfekce na nástroje  
- sterilizační́ sáčky  
- sterilizátor odpovídající́ hygienickým předpisům  
- lékárnička 
- jednorázová hygienická podložka pod nohy modelky  
- jednorázové papírové utěrky nebo osušky  
- štít 
- buničina ve čtvercích  

Pro pedikúru: 

- pedikúrní křeslo  
- stolní lampička pro práci  
- pracovní stolek 
- pedikérská elektrická bruska se základní výbavou frézek a příslušenství  
- kovové štipky na začištění nehtové kůžičky  
- profesionální pedikérské kleště velké na stříhání nehtů  
- peeling na nohy  
- krémy na nohy 
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7. Vedení dokumentace kurzu a výuka  

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:  
 

a) zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho 
identifikačních údajů a kopie dokladu o rekvalifikaci, zdravotní průkaz) 

b) průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, 
hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní 
obsah výuky, evidence účastníků kurzu, jméno a podpis vyučujícího)  

c) ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných 
certifikátů – potvrzení o účasti ve vzdělávacím programu) 

7.1. Postupy hodnocení výuky   
Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a 
účasti ve výuce. V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých 
účastníků. Na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového 
dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných 
výsledků nebo nikoliv. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník 
disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi další modul.  
 
Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů 
modulu, zadá účastníkovi úkol na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že 
potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.  
 
Výuka jednotlivých modulů je ukončena zápočtem. 
Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu) bude mu vystaveno 
“Potvrzení o účasti ve vzdělávacím programu”. 
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8. Délka školení – celkem 102 hodin  

8.1. Metodické postupy výuky       
Výukové metody: 
 

Teorie  
● Vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 60 minut. 

● Metody výuky: přednáška, výklad, ukázky 
 

Teoreticko - praktická část  
● Vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 60 minut. 

● Metody výuky: sledování lektora při práci 
 
Procvičování a praxe  

● Vyučovací hodina praktické výuky/praxe je v rozsahu 60 minut. 
● Metody výuky: instruktáž, procvičování a praxe = praktický nácvik dané techniky, 

praxe pod odborným dohledem lektora  
 

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se 
jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických 
zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost 
získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu 
programu.  
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9. Cena školení a přihláška  

Školné – 70 000 Kč  (nejsme plátci DPH)  

Uvedená cena je konečná a je v ní zahrnuto:  
1) Studijní podklady  

2) Materiál, přístroje, nástroje na praktickou část kurzu v provozovně 
3) Doporučení jaké vybavení je pro Vás vhodné a vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými 

druhy vybavení 
4) Zajištění modelů na praktickou část 

5) Zajištění ochranných pracovních pomůcek  
6) Potvrzení o absolvování kurzu 

Až 85% z ceny kurzu lze hradit z nákladů na vzdělávání (dle režimu veřejné podpory) tedy i 
ve spolupráci s Úřadem práce viz 

https://www.uradprace.cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii 
 
Informujte se na svém úřadu práce.  
 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/povez 
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Minimální počet účastníků pro konání kurzu je 2, maximální počet je 6 účastníků. 
V případě, že se kurz nebude konat pro nedostatečný počet zájemců bude rezervační poplatek 

vrácen na účet nejpozději do 14 dnů od plánovaného začátku kurzu. 

9.1. Postup přihlášení do kurzu: 
O Vašem úmyslu se do kurzu přihlásit nás informujte e-mailem.  

● Dále si stáhněte písemnou přihlášku, vyplňte ji a pošlete oskenovanou e-mailem na 
adresu petraklikova@hilarion.cz  

● Do 2 týdnů po přihlášení uhraďte poplatek 70 000 Kč nebo pošlete smlouvu z Úřadu 
práce na úhradu z dotace. V případě dotace je spoluúčast na ceně kurzu 15 % (tedy 
10 500 Kč) 

Vaše přihláška bude závazně zaregistrována až po uhrazení školného. Přednost má vždy 
zájemce, který dřív uhradí registrační zálohu / pošle smlouvu z Úřadu práce. Nestačí jen 
poslat vyplněnou přihlášku. 

9.2. Úhrada poplatků: 
Před nástupem do kurzu vyplníte závaznou přihlášku do kurzu, kterou si vytisknete na 
této stránce a dle pokynů: 
 
Uhradíte školné: 
- vlastní úhrada 70 000 Kč 
- úhrada z Úřadu práce se spoluúčastí 15 % (10 500 Kč) 
  
Číslo účtu: 7526167712 / 5500 
VS – Vaše telefonní číslo  
Do zprávy pro příjemce uveďte: Celé jméno a „Autorský kurz podologie 1. úrovně“ 
 
 

Odesláním přihlášky a úhradou registračního poplatku souhlasíte se storno 
podmínkami. 

9.3. Storno podmínky 
Uchazeč má právo kdykoliv před započetím kurzu odstoupit od rezervace. Odstoupení je nutno 
oznámit písemnou formou (e-mail). V případě storna provedeme vyúčtování a nejpozději do 
14 dnů převedeme zbývající částku uchazeči. Při zrušení rezervace uchazečem činí storno 
poplatek: 

- Více než 45 dní před nástupem do kurzu 0 % zálohy 
- 45 - 30 dní před nástupem do kurzu 50 % zálohy  
- 30 - 20 dnů před nástupem do kurzu 75 % zálohy 
- méně než 20 dnů před nástupem do kurzu 100 % zálohy  
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10. Co je zapotřebí si s sebou donést na kurz 

1. Přezůvky s uzavřenou špičkou 
2. Pracovní kalhoty a tričko /tuniku aj. 
3. Průkaz do potravinářství na pracovní činnost – pedikérka (foto a originál na kurz k 

nahlédnutí) 
4. Doklad o úhradě  
5. Psací potřeby a poznámkový blok  
6. Dobrou náladu a svačinu  

 

11. Co není zapotřebí si s sebou donést na kurz 

Suroviny pro přípravu teplých nápojů.V kuchyňce je k dispozici:  
 

- Čaj 
- Káva 
- Rychlovarná konvice  

12. O nás  

1. Věnujeme se vzdělávání více jak 10 let 

2. Provozujeme úspěšný Hilarion - podologický institut  
3. Vyškolili jsme více jak 500 absolventů 

4. Neustále se vzděláváme v novinkách  
5. Garantem kurzu je Ing. Petra Kliková  

6. Školit Vás budou členové týmu Hilarion i garantka kurzu 
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13. Termíny konání  

Celkový počet hodin: 102 

Každá hodina má 60 minut (vyučovací i praktická). 
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Kurzyhilarion.cz  -  Ing. Petra Kliková, Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 – Karlín 
 

14. Závazná přihláška 

 
Závazná přihláška 

na kurz (zakřížkujte): 
       Autorský kurz podologie 1. úrovně  (102 hodin) – Cena 70 000 Kč 
 
 

Jméno a příjmení, titul:  

Datum narození:  

Město a země narození:  

Trvalé bydliště, PSČ:  

Rodné číslo:  

Státní občanství:  

Telefon a e-mail:  

Datum ukončení 
rekvalifikačního kurzu a 
název školicího zařízení: 

 

Datum konání kurzu: 1.3. 2023 – 14.7. 2023 

IČ (máte-li přiděleno):  

Na koho si přejete 
fakturovat za úhrady:  

 

Poznámka:  

 
Upozornění 
Uchazeč má právo kdykoliv před započetím kurzu odstoupit od rezervace. Odstoupení je nutno 
oznámit písemnou formou (e-mail). V případě storna provedeme vyúčtování a nejpozději do 
14 dnů převedeme zbývající částku uchazeči. Při zrušení rezervace uchazečem činí storno 
poplatek: 

- Více než 45 dní před nástupem do kurzu 0 % zálohy 
- 45- 30 dnů před nástupem do kurzu 50 % zálohy  
- 30- 20 dnů před nástupem do kurzu 75 % zálohy 
- méně než 20 dnů před nástupem do kurzu 100 % zálohy   

Číslo účtu pro úhradu kurzovného: 7526167712/5500  
Doklad o úhradě vezměte při nástupu do kurzu s sebou. Vyplněnou oskenovanou přihlášku 
zašlete na: petraklikova@hilarion.cz  
 
V ..........................    dne ............................        Podpis účastníka: ......................................... 


