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ÚVOD

 V našej práci sme sa zamerali na skúmanie vplyvu rôznych faktorov na kvalitu vlasov

 Zamerali sme sa skúmanie negatívneho vplyvu chemických farieb na kvalitu vlasu



Ciele maturitnej práce

 Hlavným cieľom našej práce bolo pomocou informácií získanych z dotazníkov, merania, 

pozorovania a porovnávania dokázať, že farby majú negatívny vplyv na kvalitu vlasov

 Čiastkovými cieľmi bolo skúmanie vplyvu veku, používania tepelných prístrojov určených 

na úpravu vlasov a užívania výživových doplnkov na vlasy



Teoretická časť

 Mnoho chemických látok obsiahnutých vo farbách na vlasy, ako napr. NH3 je 

nebezpečných, môžu vyvolávať alergické reakcie

 Správna výživa, ktorá obsahuje dostatok vitamínov, bielkovín a stopových prvkov je pre 

vlasy mimoriadne dôležitá



Praktická časť

 Materiál : Dotazníky s priloženými vlasmi respondentiek, mikroskop, závažia (10-50 g)

 Metódy : Vlasy sme podrobili záťažovému testu, nameranú hodnotu sme zaznamenali do 

tabuľky, neskôr sme vlas skúmali pod mikroskopom a tak vyhodnotili stupeň rozštiepenia ( 

hodnotu sme tiež zapísali do tabuľky), hodnoty sme vynásobili a tak získali výsledný 

koeficient sily vlasu, na záver sme koeficienty porovnávali

 Časové trvanie : Zber vzoriek – 2 týždne, vyhodnotenie jednej vzorky – 15 min



Praktická časť

 Hypotéza č.1: Predpokladáme, že u žien, ktoré pravidelne používajú chemické farby na 

vlasy (s obsahom amoniaku) alebo si vlasy odfarbujú, budú výsledky výrazne horšie ako 

u žien, ktoré tieto farby nepoužívajú, a tým dokážeme negatívny vplyv amoniakových 

farieb na vlasy.

 Hypotéza č.2: Predpokladáme, že výsledky budú lepšie u žien od 18 do 25 rokov, a že 

následne, so zvyšujúcim sa vekom, bude hodnota výsledného koeficientu klesať.



Praktická časť 

 Hypotéza č.3: Predpokladáme, že u žien, ktoré pravidelne používajú prístroje na báze 

tepla, budú výsledky horšie než u žien, ktoré takéto prístroje nepoužívajú vôbec.  Zároveň 

predpokladáme, že ženy ktoré pravidelne používajú fén na vysušenie vlasov, budú mať 

horšie výsledky než tie, ktoré fén nepoužívajú

 Hypotéza č.4: Predpokladáme, že ženy, ktoré pravidelne užívajú výživové doplnky určené 

na zlepšenie kvality, vlasov (obsahujúce selén, zinok, železo, vitamíny B a D) budú 

dosahovať lepšie výsledky ako ženy, ktoré tieto prípravky neužívajú.

 Hypotéza č.5: Predpokladáme, že u žien, ktoré si vlasy umývajú častejšie než dvakrát do 

týždňa bude hodnota výsledného koeficientu vyššia než u žien, ktoré si vlasy umývajú 

častejšie. 



Praktická časť (výsledky)

 Hypotézu č.1 sa nám podarilo potvrdiť- nefarebný vlas vydržal zátaž priemerne 121g, zatiaľ 

čo farbený len 104g

- rovnako aj koeficient rozštiepenia bol pri panenskom vlase vyšší (0.37), než pri farbenom 

(0.26)
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Praktická časť (výsledky)

 Hypotéza č.2 sa nám tiež potvrdila - ženy do 25 rokov mali výsledný koeficient kvality vlasu 

vyšší (priemerný koeficient= 42) ako ženy nad 25 rokov (priemerný koeficient=30). To však 

môže byť spôsobené tým, že všetky respondentky nad 25 rokov si vlasy farbia

 Hypotézu č.3 sa nám nepodarilo potvrdiť úplne. Prvú časť hypotézy sa nám nepodarilo 

potvrdiť, kedže výsledný koeficient bol o 7 jednotiek vyšší u žien, ktoré fén používajú 

pravidelne. Druhá časť hypotézy bola úspešná a podarilo sa nám potvrdiť negatívny vplyv 

používania žehličky na vlasy.



Praktická časť (výsledky)

 Hypotéza č.4 – 35% žien uviedlo, že užívajú doplnky podproujúce rast a kvalitu vlasov. 

Výsledný koeficient u nich predstavoval 46 jednotiek, kým u žien, ktoré tieto doplnky 

neužívajú hodnota klesla na 36 jednotiek. Tým sa hypotéza č.4 potvrdila.
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Praktická časť (výsledky)

 Hypotéza č.5 sa nám nepotvrdila-respondentky umývajúce si vlasy častejšie než 2x do 

týždňa (15%) dosiahli hodnotu až 46 jednotiek, kým respondentky umývaju si vlasy 1x až 2x 

do týždňa len 38 jednotiek.
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Závery práce

 Z piatich hypotéz sa nám podarilo úplne potvrdiť 3, a to hypotézy č. 1, 2 a 4

 Dokázali sme negatívny vplyv chemických farieb na vlasy a používania tepelných 

prístrojov

 Potvrdili sme tiež pozitívny účinok užívania výživových doplnkov na vlasy
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