
V Praze, . září 

Milý Jirko,

 zasílám Vám rozbor Vašeho rukopisu:

 Tento muž je impulzivní, nadšený, snadno se zanítí, je subjektivní, družný, rád se kon-
taktuje, je dotěrný, bezmyšlenkovitý, nemá cit pro odstup, není schopný být sám, potřebuje být 
s lidmi, je nedostatečně objektivní. Je spontánní, hnaný, trpí vnitřními zmatky a nejasnostmi. 
Je si blízký s okolím, má špatný úsudek. Má úzký vztah k hlubokým zdrojům života. Je duševně 
neukázněný, předpojatý, přebíhá z předmětu na předmět.
 Je extravertní. Je kooperativní, společenský, otevřený, asociabilní, sdílný, aktivní, im-
pulzivní, bezstarostný, uvolněný, žertovný. Jeho zájmy jsou: společenský kontakt, úspěchy, 
dobrodružství, přátelé, řízení lidí, majetek. Je adaptabilní. Má dobrou sebedůvěru, je srdečný, 
nadšený, má schopnost vše prodat, je přesvědčivý, má energii do budoucna, je emocionálně 
vnímavější, vychází ze sebe, je spontánní. Má více přátel až mnoho, s kterými má někdy po-
vrchnější vztahy, pro kvantitu zanedbává kvalitu. Je bezstarostný, netrpělivý, nemá cit pro de-
tail, dělá ukvapená rozhodnutí. Touží po vzrušení, využívá příležitostí. Je optimistický, veselý, 
má rád drsné žerty, je vulgární a agresivní. Nezvládá své city. Nesnáší jednotvárnost, nemá rád 
monotónní práci, má rád změnu, je pohotový. Jedná rychle, jistě, dominantně. Je hovorný.
 Je citově založený. Je impulzivní, žárlivý, podrážděný, hněvivý, ale i něžný, sebevzdá-
vá se, je oddaný, citlivý, projevuje se afektivně, jedná spontánně. Je zaměřen k budoucnosti 
a k objektu „ty“. Snadno vzplane, je přecitlivělý. Dychtivost a horlivost se snadno snoubí 
s netrpělivostí. Oddanost a obětavost se může stát dotěrností. Od lásky má blízko k vášni, od 
dobroty k nenávisti.
 Je cílevědomý, účelný, má dobrou koordinaci. Má organizační schopnosti, dobře logic-
ky myslí, je rozumný, praktický. Dobře odhadne logicko-vědecky-věcné souvislosti. Má abs-
traktní schopnosti, schopnosti abstraktně myslet. Je plánovitý, důsledný, systematický, rozezná 
souvislosti, dovede spojit různé okolnosti, aby z toho měl užitek. Je iniciativní. Je duševně 
nespoutaný, má kombinační schopnosti, je vypočítavý, má tzv. mužský rozum, je rozvážný, 
oddaný mravním normám. Má zvýšenou schopnost pohybu myšlenek, je intelektuálně lehký, 
má asociační schopnosti. Spojuje však zdánlivě neslučitelné.
 Je diplomaticky zdvořilý, ohebný.
 Bývá rozechvělý.
 Je energický, má aktivní vůli, je temperamentní, má touhu po činnosti, je snaživý, 
horlivý, má elán, je iniciativní, živý, pohyblivý, podnikavý, čilý, nadšený, entuziastický, mrštný, 
aktivní, rychlý v činech, cílevědomý, je si jist svým cílem, směrem k němu. Má rychlá gesta. 
Přizpůsobuje se v nových situacích. Je přístupný, spontánní, adaptabilní. Je pohotový. Je pln 
emocionální a intelektuální odezvy. Je přirozený, uvolněný, je bezstarostný. Žije budoucnos-
tí, zanedbává detaily, maličkosti, je zběžný, lehkovážný, je labilní, neklidný, nervózní, příliš 
vnímavý k vlivům. Je rozptýlený, proměnlivý, těkavý, nestálý, rozkolísaný, vrtkavý. Je chvatný, 
štvaný, uspěchaný, snadno se nadchne, je vznětlivý, unáhlený, prudký až slepě horlivý, podráž-
ditelný, má sklony k rozčílenosti. Podléhá svodům, nechá se zlákat.
 Je nadšený, družný, má bohatou fantazii, radost, je vzrušivý, má chuť k činnosti, zvýše-
nou podnikavost, má silný vnitřní popud, je sdělný, horlivý, poblouzněný, bezuzdný, je spoleh-
livý v provádění práce, Je činorodý, rád zlepšuje a mění, za tím se skrývá nedomyšlenost, slabší 
sebekontrola. Je horlivý, energický, optimistický, ctižádostivý.

Přeji Vám hodně štěstí v životě i ve studiu a loučím se se srdečným pozdravem

Jana Vítková


