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Komunikace 

 -vzhled má zásadní význam v mezilidské komunikaci 

 

 -první kontakt při komunikaci je vizuální 

 

 -kontakt v další fázi-řeč, fyzický kontakt, poznání                                  

osobnosti člověka 





Komunikace 
jako první hodnotíme vzhled člověka 

 

charakteristické rysy 

vrozené anomálie 

obličej-tělo 

 



Komunikace 
dominantní části obličeje-oči-nos-rty 

 

 



Hodnocení člověka podle vzhledu 

-fyzické vlastnosti člověka-obličej, postava 

 

-styl (oblečení, doplňky, účes) 

 

 



Hodnocení člověka podle vzhledu 

-fyzické vlastnosti člověka- 

obličej, postava-je dáno geneticky, životosprávou-taky vychází 

částečně z osobnosti člověka 
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Hodnocení člověka podle vzhledu 

-styl (oblečení, doplňky, účes)-souvisí s osobností 

-odlišnosti kulturní, etnické skupiny 

 



Hodnocení člověka podle vzhledu 

Krása 

 



Definice fyzické krásy 

-odlišná v různých historických obdobích 

 

-odlišná u různých etnických skupin 

-subjektivní vnímání krásy 



Definice krásy 

- 

Krása vychází z vnitřku, z osobnosti, člověk nemůže být velmi 

atraktivní bez vnitřních hodnot 

 

Osobnost  je ale formována kombinací jak zevních tak i vnitřních 

kvalit 



Současný ideál fyzické krásy-žena 

 štíhlá postava, plnější dekolt, plnější rty, výraznější oblast 

lícních kostí 



Současný ideál fyzické krásy-muž 

 

 

 

atletická postava, ostřejší rysy obličeje 



Krása a plastická chirurgie 

 -korekce vrozených abnormalit 



Krása a plastická chirurgie 

 -korekce vrozených abnormalit 



Krása a plastická chirurgie 

 -korekce vrozených abnormalit 



Krása a plastická chirurgie 

 -korekce vrozených abnormalit 



Plastická chirurgie-estetické zákroky 

indikace k operaci 

 

-pacient musí mít reálné požadavky na operatéra 

 

-lékař musí být přesvědčený, že výsledek operace bude 

pro pacienta přínosem 



Plastická chirurgie-estetické zákroky 
má estetický zákrok význam? 

 

-pacient s fyzickým handicapem se může cítit méněcenně, může se 
to projevit v jeho chování, psychice 

 

,,......tam, kde je zdravý duch, to znamená psychicky vyrovnaný 
jedinec, tam jsou dány i předpoklady k tomu, aby tělo dobře 
fungovalo. Proto nazývám estetickou chirurgii psychochirurgii......,, 

 

MUDr. Karel Fahoun 



Fyzický vzhled a kariéra? 

 

-má atraktivní sekretářka lepší pozici v práci? 

-jak je posuzována kolegyněmi z práce?  



Fyzický vzhled a kariéra? 

 profese, kde fyzická krása je žádaná-modeling  

                                                  žádoucí-showbusiness 

profese, kde vyzický vzhled je druhořadý- 

 

-předpokladem v kariérním růstu je na prvním místě 

znalost problematiky daného oboru 

 

 



Fyzický vzhled a kariéra? 

  

-samozřejmě kombinace inteligence  

fyzické atraktivity, příjemného 

vystupování,  

dobrého vkusu……je velmi přínosná 



Fyzický vzhled a kariéra? 

 

ale velmi vzácná……………. 
 



Fyzický vzhled a kariéra? 

 

 

 

proto jsme vsadili na…..sexy 

mozek 

 



 

 
Krása je velmi subjektivní a …..pomíjivá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale přesto má velkou moc….. 

 



Děkuji za pozornost 
 

 


