
Popis a charakteristika 

 

Pro charakteristiku jsem si vybral osobu, která mi je nejvíce sympatická. Tou osobou je postarší pán stojící někde na 

ulici s fotoaparátem. Jeho věk se pomalu blíží k 60 letům. A přestože nenosí prstýnek, myslím si, že žije se svou ženou 

v domečku na pokraji nějakého evropského velkoměsta, spíše někde na Jihu. Dále bych řekl, že se jmenuje Nicolo a že 

pracuje jako policejní detektiv. 

Nicolova postava se zdá být docela průměrná, jeho výšku bych odhadl na 175 centimetrů. Oválnou hlavu s velkýma 

ušima mu pokrývají lehce nagelované a učesané vlasy, které s ohledem na jeho stáří jsou poměrně málo šedé. Pod vyšším 

vrásčitým čelem s řídkým obočím se nacházejí velké a hluboko zasazené oči, které se upřeně dívají na nějaký objekt. 

Mezi nimi vyniká velký rovný nos, který ubírá pozornost od širších úst s nevýraznými rty. Nicolovy tváře zdobí dva 

velmi výrazné ďolíčky a pár pih. Hlava je „posazena“ na krátkém krku, který se rozbíhá do širokých ramen. Jeho paže 

jsou sice běžných rozměrů, ale velké dlaně mu nelze zapřít. Ať už kvůli práci nebo kvůli společenským schůzkám, Nicolo 

se rád obléká formálně. Většinou si obléká bílou košili s trojbarevně pruhovanou kravatou a hezkým, pravidelně 

kostkovaným sakem se stupínkovou klopou, pravděpodobně italského stylu. 

Nicolo je radši v malém kruhu lidí, ačkoliv dokáže být velmi milým džentlmenem ve společnosti. Říká věci na rovinu 

a se zdvořilostí. K tomu rád pomáhá lidem, když je něco trápí.  Avšak občas si tvrdohlavě stojí za svým názorem a jeho 

pohledy na některé problémy jsou až příliš skeptické. I tak to nic nemění na tom, že ho lidé v jeho okolí mají rádi 

takového, jaký je. Pokud má Nicolo vnoučata, věřím, že je velmi dobrým dědečkem, co má rodinu jako prioritu před vším 

ostatním.  Jeho rodina určitě ráda poslouchá  jeho vypravování ze života. Svou práci u policie Nicolo rád vykonává i ve 

svém pokročilém věku, protože v ní má své podobně staré, věrné kolegy, se kterými zažil mnoho dobrodružství a 

problémů. Říká, že nejdůležitějšími vlastnostmi policisty jsou spravedlnost, dobrosrdečnost a trpělivost. Když Nicolo 

není v práci, tak svůj čas věnuje procházkám po městě s fotoaparátem, při kterých si s vášní fotí auta. Občas se také 

projíždí ve svém starém kabrioletu, jejž doma v garáži opravuje k dokonalosti. Zkrátka, je to velký nadšenec do 

automobilů. Nejraději však tráví volné chvíle se svoji milovanou rodinou.  

Nicolo je člověkem, u kterého si jsem jistý, že je šlechetný v první řadě svou povahou. Co se týče zevních vlastností, 

líbí se mi jeho vkus, podle kterého je oblečen. Je příjemně elegantní a zároveň není příliš výstřední. Celkově ho hodnotím 

jako člověka, který i přes své některé negativní vlastnosti je dobrým člověkem.  

 

 

Michal Oros 


