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Tělesné typy dle KretschmeraTělesné typy dle Kretschmera

Ernst Kretchmer (1888Ernst Kretchmer (1888--1964)1964) –– německý německý 

psycholog, svou prací potvrdil vztah mezi psycholog, svou prací potvrdil vztah mezi 

tělesnou stavbou, vlastnostmi osobnosti a tělesnou stavbou, vlastnostmi osobnosti a 

jejími psychickými poruchamijejími psychickými poruchami

Leptosomní (respirační)Leptosomní (respirační)

Mezosomní (atletický)Mezosomní (atletický)

Eurosomní (pyknický)Eurosomní (pyknický)
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Leptosomní typ člověkaLeptosomní typ člověka

Postava: štíhlá, Postava: štíhlá, 
hubené končetiny, hubené končetiny, 
slabě vyvinuté slabě vyvinuté 
svalstvosvalstvo

Charakter: Charakter: 
schizothymní typschizothymní typ
–– Smysl pro pořádekSmysl pro pořádek

–– Systematika Systematika 

–– PreciznostPreciznost

–– DůslednýDůsledný

–– PřátelskýPřátelský
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Mezosomní typ člověkaMezosomní typ člověka

Postava: vyvinuté Postava: vyvinuté 

svalstvo a kostra, svalstvo a kostra, 

výrazná dolní čelistvýrazná dolní čelist

Charakter: viskózní Charakter: viskózní 

typtyp

–– FlegmatickýFlegmatický

–– Při dráždění explozivníPři dráždění explozivní

–– ZásaditýZásaditý

–– MálomluvnýMálomluvný
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Eurosomní typ člověkaEurosomní typ člověka

Postava: korpulentní Postava: korpulentní 

a podsaditá, kratší krk a podsaditá, kratší krk 

a široký hrudník, a široký hrudník, 

výrazná bradavýrazná brada

Charakter: Charakter: 

cyklothymní typcyklothymní typ

–– SystematičnostSystematičnost

–– Realista a diplomatRealista a diplomat

–– SpolečenskýSpolečenský
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Tělesné typy podle SheldonaTělesné typy podle Sheldona

Rozdělení dle Rozdělení dle 
zárodečných listů:zárodečných listů:
–– EndomorfieEndomorfie

–– MezomorfieMezomorfie

–– EktomorfieEktomorfie

Změří se u každého Změří se u každého 
člověka na stupnici od člověka na stupnici od 
1 do 71 do 7

Většina případů: 444, Většina případů: 444, 
434, 443, 343 atd.434, 443, 343 atd.

William Herbert William Herbert 
Sheldon (1898Sheldon (1898--1977) 1977) 
–– americký psychologamerický psycholog
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EndomorfieEndomorfie

OchablostOchablost

Nedostatek svalovinyNedostatek svaloviny

Nevýrazné ochlupeníNevýrazné ochlupení

Sklon k pohodlíSklon k pohodlí

Rád oslavujeRád oslavuje

Je společenskýJe společenský

Nesnáší izolaciNesnáší izolaci
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MezomorfieMezomorfie

Hrubší tělesná stavbaHrubší tělesná stavba

Výrazný obličejVýrazný obličej

Hrubší kůže a výraznější ochlupeníHrubší kůže a výraznější ochlupení

Aktivní a energickýAktivní a energický

VytrvalýVytrvalý

Necitlivý až chladnokrevnýNecitlivý až chladnokrevný

HlučnýHlučný
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Ektomorfie Ektomorfie 

Hubená postavaHubená postava

Křehké končetinyKřehké končetiny

Dlouhý krk, jemná kůžeDlouhý krk, jemná kůže

Velmi dráždivýVelmi dráždivý

Nespolečenský a uzavřenýNespolečenský a uzavřený

Nedostatečná odolnost, nemocnostNedostatečná odolnost, nemocnost
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Lidské povahy dle I. P. PavlovaLidské povahy dle I. P. Pavlova

Rozdělení dle intenzity nervových Rozdělení dle intenzity nervových 
pochodů a vyrovnanosti povahy:pochodů a vyrovnanosti povahy:

–– SangvinikSangvinik
ÚtlumÚtlum--podráždění vyrovnanépodráždění vyrovnané

–– CholerikCholerik
Převládá dráždivostPřevládá dráždivost

–– FlegmatikFlegmatik
Vyrovnaný člověk, malé podrážděníVyrovnaný člověk, malé podráždění

–– MelancholikMelancholik
Slabá osobnostSlabá osobnost
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Lidské povahy dle signální Lidské povahy dle signální 

soustavysoustavy

Umělecký typUmělecký typ

–– Převaha I. signální soustavyPřevaha I. signální soustavy

Myslitelský typMyslitelský typ

–– Převaha II. signální soustavyPřevaha II. signální soustavy

Přechodný typPřechodný typ

–– Poměr je vyrovnanýPoměr je vyrovnaný

–– Nejčastější výskyt v populaciNejčastější výskyt v populaci
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Nejčastější typy zákazníků v opticeNejčastější typy zákazníků v optice

KonzervativníKonzervativní
–– Bezproblémoví zákazníciBezproblémoví zákazníci

–– Odmítavý postoj k novinkámOdmítavý postoj k novinkám

PasivníPasivní
–– Odmítají raduOdmítají radu

–– Odmítají atypické brýleOdmítají atypické brýle

NevyhraněnéNevyhraněné
–– Obtížný typ zákazníkůObtížný typ zákazníků

–– Často mění svůj vzhledČasto mění svůj vzhled

–– Rychle se nadchnou pro určitý typ brýlí, ale rychle ho Rychle se nadchnou pro určitý typ brýlí, ale rychle ho 
zavrhujízavrhují
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Obsluha dítěte v opticeObsluha dítěte v optice

Základní požadavky pro komunikaci s Základní požadavky pro komunikaci s 

dítětem jsou:dítětem jsou:

–– Redukce slovního projevuRedukce slovního projevu

–– Zjednodušení výkladuZjednodušení výkladu

–– Vyloučit přílišné zasahování rodičůVyloučit přílišné zasahování rodičů

–– Získaní důvěry dítěteZískaní důvěry dítěte

–– Vyhnout se otázkámVyhnout se otázkám

Např. Jaké brýle by sis představoval?Např. Jaké brýle by sis představoval?
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
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