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Téma č. 72 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/ Občanská 

výchova 

 

Různost lidí, tělesná a duševní stránka osobnosti 

Žádní dva lidé na Zemi nejsou stejní, každý člověk je originální, jedinečný, 

neopakovatelný, každý člověk je osobnost. „Osobností rozumíme v podstatě 

každého člověka, který si je vědom sám sebe“ (Řehulka 1995 s. 7). U člověka 

rozlišujeme dvě stránky, tělesnou a duševní. 

Tělesnou stránku tvoří lidské tělo. Jedná se o složitý organismus skládající se 

z miliard buněk, z kterých jsou složeny lidské orgány. Každý z těchto orgánů má 

svou zvláštní funkci a zároveň je závislý na organismu člověka jako celku.  

Duševní stránka je stejně složitá jako tělesná. Projevuje se v jednání, chování a 

prožívání člověka.  

Osobnost je soubor tělesných a duševních vlastnosti, chování a jednání člověka. 

Základ osobnosti je vrozený (zděděný po předcích), avšak vyvíjí se a mění 

během života vlivem výchovy, prostředí, vzdělání a životními zkušenostmi. 

Lidé se od sebe liší svým vzhledem, vlastnostmi, chováním, temperamentem, 

charakterem, schopnostmi atd. 

 Vzhled - jedná se o fyzickou stránku člověka tzn. vše, co může na člověku 

pozorovat vizuálně pomocí zraku. Je to výška, tělesná konstrukce, délka 

barva a úprava vlasů, tvar obličeje, nosu a úst, barva pleti a očí atd.  



 

2 

 

 

 Vlastnost je stránka člověka, na kterou usuzujeme z jeho poměrně stálého 

typického chování v různých situacích, např. dobrosrdečnost, lakota, ochota 

pomoci. 

 Chováním rozumíme takovou aktivitu jedince, kterou můžeme pozorovat 

pomocí zraku. 

 Temperament je soubor vlastností člověka, které určují způsob jeho 

prožívání a chování v určitých situacích. Je vrozený může se však ovlivnit 

výchovou. 

Podle temperamentu se lidé dělí do čtyř skupin: 

- cholerik – vznětlivý, agresivní 

 

- sangvinik – klidný, vyrovnaný 

- flegmatik – klidný, tichý, pomalý 

http://www.google.cz/imgres?q=rasy+lid%C3%AD&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=m7wr4WNH_90txM:&imgrefurl=http://leccos.com/index.php/clanky/plemena-lidska&docid=kyK4V2cOmXTUDM&imgurl=http://leccos.com/pics/pic/plemena_lidska-_mongoloidni.jpg&w=256&h=330&ei=GzVeT6_aDqmO4gTmpdXFDw&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=rasy+lid%C3%AD&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=SrSOntY8ZAR3EM:&imgrefurl=http://leccos.com/index.php/clanky/plemena-lidska&docid=kyK4V2cOmXTUDM&imgurl=http://leccos.com/pics/pic/plemena_lidska-_europoidni.jpg&w=257&h=330&ei=GzVeT6_aDqmO4gTmpdXFDw&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Derno%C5%A1ka&start=292&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=F8W62sAW-0qXQM:&imgrefurl=http://xman.idnes.cz/jake-je-to-zaplest-se-s-cernoskou-d4i-/xman-styl.aspx?c%3DA080624_114856_xman-styl_fro&docid=VFcc147QpFRjBM&imgurl=http://i.idnes.cz/08/063/gal/FRO23f53f_ALAMY_AK19W2.jpg&w=460&h=427&ei=DTZeT7PCEeuO4gSlwvixDw&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=cholerik&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=xeMSUHif03B9XM:&imgrefurl=http://www.bambishop.cz/clanky/cerna-zluc-charakteristicka-pro-melancholika-158.html&docid=Y-Lf0H5r0RQSTM&imgurl=http://www.venusanka.cz/clanky/450.jpg&w=200&h=228&ei=xjNeT_reDsOM4gSysMWeDg&zoom=1
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- melancholik – citlivý, smutný, nesmělý 

 Charakter člověka je soubor jeho psychických vlastností projevujících se v 

jeho vztahu k jiným lidem, k práci, k sobě samému a hodnotám jako jsou 

vlast, majetek, peníze. Charakter není vrozený, formuje se během 

socializace každého člověka. 

 Schopnosti jsou vlastnosti člověka, které tvoří předpoklad, aby člověk mohl 

vykonávat určité činnosti (např. naučit se hrát na hudební nástroje nebo 

lyžovat). Schopnosti jsou u každého člověka vrozené, dají se však rozvíjet 

učením a praktickým cvičením. 
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