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Myslím, že věděl, o čem mluvil. Některé věci byly pro mě zajímavé, třeba to, jak podle tvarů části  
obličeje určujeme povahu člověka. Něco mě moc nezajímalo, tak jsem nevnímala. Jinak je to asi 
šikovný člověk. Ta povaha mě celkem zaujala.

Mně typologie vystihla. Na té přednášce všechno sedělo, až mě to děsilo, že takové věci dělali, aby 
odstranili např: hnědé oči nebo vlasy… Sama podle toho lidi neurčuji vzhled je vedlejší, chování je 
důležitější, ale je to důkaz, že to opravdu funguje.

Já  si  myslím, ať  jsou lidi  jakýkoliv,  můžou být  hodný i  zlí,  ale  je  to i  podle chování.  Nejen jak 
vypadají, jak se oblíkají, hned si říct ta je chudá, s tou se bavit nebudeme. A ta je zase namyšlená. 
To se podle pohledu nepozná.  Nejdříve toho člověka musíme poznat,  pak soudit.  Ale lidi  jsou 
jakýkoliv, třeba někdo má tmavou pleť,  tak se to třeba nemusí líbit ostatním. Ta je černá a ta  
hnusná s tou se bavit nebudu! Ale třeba je hodná/ý a milá/ý.

Já si myslím, že je to hloupost, protože každý je jiný a jinak vypadá.



Přednáška od Kamila Sopka mě zaujala. Říkal ji s přehledem. Líbilo se mi, že když vysvětloval tak to 
také kreslil na tabuli pro větší představivost. Rozdělení typologie vzhledu jsem znala, ale pouze ve 
spojení  s Adolfem  Hitlerem  a  jeho  „árijskou  rasou“.  Např.:  nikdy  by  mě  nenapadlo,  že  lidé 
s vystouplým čelem jsou inteligentní. Ale tak všeobecně mi přijde divné, že se typologie může dělit 
podle tvaru hlavy, pusy, ucha apod. Typologie je zajímavá, ale je lepší že už se nevyučuje ve škole. 
Při přednášce se všichni pozorovali a zařazovali do vzhledových skupin. Např.: jedna holka si teď 
myslí, že když má vystouplé čelo, tak je inteligentní :D 

 

Vysoké čelo velký sebevědomí. Nos nahoru zvědavost.

Nerad bych se kamarádil s člověkem, který neumí ustupovat. Kdyby udělal chybu, tak by říkal, že je 
to dobře.

Pro mě to je něco úžasného, chtěla bych to umět. Je to něco krásného, podle toho jsem si začala 
všímat víc rysů kamarádu a přátel.

 
Kamil sopko a antický vzor krásy.


