
POPIS A CHARAKTERISTIKA OSOBY NA OBRÁZKU 

 

 

 

Osoba, kterou jsem si vybrala pro svou písemnou práci formou popisu a charakteristiky, 

mě zaujala hned na první pohled. Stačí se na ni podívat a vidíte její pozitivní náhled na život, 

na svět a pokoj v duši. I přes její věk, který je myslím nad 60 let, bych však její duševní věk 

odhadovala maximálně na 20 let. Dáma sedí na modré podložce na dřevěném molu přímo u 

moře při cvičení jógy.  Dle jejího vzezření bych soudila, že starší paní žije v přímořské 

oblasti. Prozrazuje to její snědá pleť, často vystavená slunečním paprskům. 

Paní má hruškovitou vrásčitou tvář. Barvu očí bych jenom hádala, ale jsou souměrné 

k postavení podlouhlého nosu. Při úsměvu jsou vidět dokonalé bílé zuby, které jsou dost 

možná umělé. V uších jí visí mohutné náušnice, které hezky vyčnívají z její hnědé hřívy 

vlasů, které jsou doplněny stříbrnými proužky. Vlasy jsou delší, po ramena, hezky upravené a 

natočené do jemných vlnek. Paní na fotografii sedí, což znamená, že je těžké určit, jakou má 

výšku a postavu. Ale podle mého oka vypadá, že je menší výšky a její postava je dobře 

vypracovaná a štíhlá. Na lehce pigmentovém krku má zavěšený dlouhý, stříbrný náhrdelník, 

který zajímavě doplňuje oblečení. Přes své tmavě modré tílko má oblečenou bílou lehkou 

bundu, nejspíše kvůli větru, který fouká na molu. A možná i z toho důvodu má na sobě 

dlouhou vícebarevnou šálu, případně jako doplněk, který ladí k celkovému dojmu. Legíny, 

poslední část oblečení, které můžeme vidět na fotografii, mají styl tropických rostlin 

s dlouhými listy. Barevně jsou laděné do černé, bílé a do různých odstínů zelené a modré. 

Podle rukou a nohou, které má upravené a červeně nalakované, si můžeme být téměř jisti, že 

chodí na manikúru a pedikúru. 

Když se podíváme na starší paní, tak na fotografii vystupuje velmi pozitivně, sebejistě a 

mile. Proto usuzuji, že je to nekonfliktní, extrovertní člověk, který si rád užívá života. Věnuje 

se rovnováze vnitřního klidu, zvládání stresu a pomoci druhým. 

Jak už jsem se v úvodu zmínila, jedním z jejích koníčků je jóga, dokazuje to její ohebnost, 

styl oblečení, a především tyrkysová podložka se žlutým nápisem YOGA. Myslím si, že za 

mlada bývala ženou v domácnosti – starala se o tři děti a manžela, vařila a uklízela. Ale aby 

uživili rodinu, možná pracovala jako uklízečka. V současnosti si určitě užívá slastný 

odpočinek v důchodu, kde má dostatek času a prostoru se věnovat taky sobě. Dle toho 

šibalského úsměvu usuzuji, že se právě dívá na svého manžela, který ji fotí. 
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