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4barevný kód 
4barevný kód je založený na Hippokratově typologii čtyř temperamentů, později rozvíjené dalšími badateli. Jelikož ně-

které názvy klasických čtyř temperamentů: cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik časem získaly negativní zabarvení, 
pracují dnešní typologické nástroje s jinými názvy. V 4barevném kódu je každý temperament nazván podle jedné ze čtyř 
barev. Člověk tedy může být Červený (cholerik), Žlutý (sangvinik), Zelený (flegmatik) nebo Modrý (melancholik). 4barevný 
kód je rovněž kompatibilní s nástrojem DISC: Červený = D (Dominant), Žlutý = I (Influential), Zelený = S (Steady) a Modrý = C 
(Conscientious) 

Temperament je spjat s rychlostí a intenzitou reakcí člověka na různé podněty, a také s tím, jak to, co prožíváme, proje-
vujeme navenek. Každý člověk je tedy buď otevřený, nebo uzavřený. 

 
Otevřeným lidem obvykle nedělá žádný problém projevit to, co prožívají i navenek, kdežto uzavření lidé mají sklon k vět-

ší opatrnosti v tom, co a komu o sobě a svém prožívání sdělí. Co se týče rychlosti reakcí na podněty, otevřené typy jsou 
rychlejší, zatímco uzavřené typy pomalé, rozvážnější. 

Dále náš temperament odráží naši orientaci. Můžeme být orientováni buď na úkoly (činnost), nebo na lidi (vztahy) 

 
Lidé orientovaní na úkoly mají sklon soustředit se na splnění úkolu nebo na dosažení cíle. Jsou méně ovlivňováni názory 

jiných lidí, jsou to spíše „samotáři“ než „týmoví hráči“. Oproti tomu lidé orientovaní na lidi upřednostňují v osobním i pra-
covním životě společnost ostatních lidí před výsledkem. Jsou více ovlivňovaní názory druhých, lépe pracují v týmu nežli 
samostatně. 

Propojením těchto aspektů získáváme čtyři kvadranty, které nám definují čtyři základní typy: 
 

 
Protože temperamenty sdružují lidské povahy do skupin podle toho, co je pohání, o co usilují a co nejvíc milují na životě, 

pomáhá nám jejich znalost vidět sami sebe (i druhé) mnohem barevněji. Odhalením svého temperamentu lépe pochopíme 
své hlavní potřeby, hnací síly ovlivňující naše chování a hodnoty, které vyznáváme. Navíc, potřebujeme-li rychle odhadnout, 
jak přizpůsobit svou komunikaci či chování potřebám člověka, kterého příliš neznáme, je k tomu znalost čtyři barev (tempe-
ramentů) vynikajícím nástrojem.  
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Temperamenty | Základní přehled 
Toto je přehled základních charakteristik všech čtyř barevných typů. Míra, do jaké se projevují, závisí u každého člověka na re-

portované míře zřetelnosti jeho temperamentu. Čím tmavší je odstín, v němž se nachází „tečka“ (viz popis Grafu Vaše „tečka“, str. 
4), tím je reportovaná zřetelnost Vašeho temperamentu/kombinace temperamentů vyšší. 

U kombinací temperamentů se klíčový řídící motiv odvíjí od temperamentu, který vyšel jako primární (první barva v názvu). 
 

 

 

ČERVENÍ 
Klíčový řídící motiv: 
KONTROLA | MOC  

ŽLUTÍ 
Klíčový řídící motiv: 

ZÁBAVA | VLIV  
   Hlavní rysy: Jsou sebevědomí, nároční a kritičtí, odvážní, 
zaměření na produktivitu, dominantní, soutěživí, přímí 

 Hlavní rysy: Jsou optimističtí, emocionální, spontánní, 
zaměření na lidi, touží po přijetí skupinou a po potlesku, 
milují zábavu, výmluvní 

Na čem jim záleží: Dosáhnout dobrých výsledků  Na čem jim záleží: Bavit se a udělat dobrý dojem  

Motivuje je: Pravomoc a autorita, soutěžení, vítězení, 
úspěch, výsledek 

 Motivuje je: Uznání druhých, skupinové aktivity, přátel-
ské vztahy 

Čeho si na nich všimnete: Sebedůvěry, přímočarosti, 
rozhodnosti, sklonu k riskování 

 Čeho si na nich všimnete: Hovornosti, nadšení,  
že jsou velmi společenští, optimismu 

Největší potřeba: Tah na branku  Největší potřeba: Povzbuzení 
Heslo: „Udělejme to hned a rychle!“  Heslo: „Udělejme to zábavné!“ 

Mají rádi: Akci, velikost, výzvu, soutěž, diskusi, činy  Mají rádi: Kontakt s lidmi, hodně akce, způsoby, jak 
rozesmát druhé lidi, krátkodobé projekty, být v centru 
dění, prestiž 

Nemají rádi: Prázdné mluvení, kdy „skutek utek“, bezcíl-
né činnosti, lenošení, neproduktivní lidi, když jim někdo 
říká, co mají dělat. 

 Nemají rádi: Když jsou přehlíženi, zesměšňování, když 
vypadají špatně, izolaci, svazující omezení 

Vytáčí je: Nevýkonnost, nerozhodnost, pomalost  Vytáčí je: Rutina, formality 

Bojí se: Ztráty kontroly, toho, že budou využiti, zranitel-
nosti 

 Bojí se: Ztráty prestiže/vlivu, odmítnutí skupinou, ne-
souhlasu, toho, že budou ignorováni 

   
   

 

MODŘÍ 
Klíčový řídící motiv: 

DOKONALOST | HODNOTA  

ZELENÍ  
Klíčový řídící motiv: 
KLID | PODPORA  

   Hlavní rysy: Jsou analytičtí, spolehliví, důkladní, pečliví 
v detailech, spořádaní a organizovaní, zaměření na to, 
aby vše bylo správně, mají značnou sebekázeň, udržují 
vysoký standard, obezřetní 

 Hlavní rysy: Jsou klidní, uvážliví, milí a přátelští, stálí, 
zaměření na to, aby jim/lidem bylo dobře, přizpůsobiví, 
fungují jako smiřovatelé, nenároční, volí zlatou střední 
cestu, skvělí posluchači 

Na čem jim záleží: Být dobří  Na čem jim záleží: Aby se cítili dobře  
– aby nebyli do ničeho tlačeni /klid/ 
– cítit, že je někdo potřebuje /podpora/ 

Motivuje je: Příležitost uplatit svou expertízu nebo 
možnost se poučit, důraz na kvalitu 

 Motivuje je: bezpečné, poklidné prostředí, upřímné 
oceňování, spolupráce, příležitosti pomáhat 

Čeho si na nich všimnete: Preciznosti, schopnosti analy-
zovat, skepticismu, rezervovanosti, tichosti 

 Čeho si na nich všimnete: Rozvážného přístupu, skrom-
nosti, trpělivosti, výborně se s nimi vychází 

Největší potřeba: Aby bylo respektováno jejich vidění 
věci a jejich pocity 

 Největší potřeba: Poklid a/nebo ocenění 

Heslo: „Udělejme to správně!“  Heslo: „Udělejme to v klidu/společně!“ 

Mají rádi: Systematičnost, detail, precizní práci, dokona-
lost, správnost 

 Mají rádi: Poklid, stabilitu, přátelské prostředí, pomoc 
druhým, týmovou práci 

Nemají rádi: Kritiku, nedůležité přerušování, ambice bez 
přesného plánu, chyby, průměrnost, nelogické změny 

 Nemají rádi: Nesoulad, nedorozumění, vyhrocenou 
konverzaci, sarkasmus, když je někdo tlačí 

Vytáčí je: Překvapení, nepředvídatelnost, nekompetent-
nost 

 Vytáčí je: Necitlivost, netrpělivost 

Bojí se: Kritiky své práce, lajdáckých postupů, toho,  
že nebudou mít pravdu, nezvládnutých emocí 

 Bojí se: Ztráty stability, náhlých změn, ztráty soula-
du/harmonie v důsledku konfrontace, toho, že druhé urazí 
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COLOR Profile 
Vyhodnocení Vašeho temperamentu obsahuje:  

Graf Vaše „tečka“ 
• Zaměřuje přesně Váš barevný typ a zároveň Vaši pozici vůči dalším temperamentům: 

4 Ačkoliv můžeme mít k dispozici i některé nástroje protilehlých temperamentů v praxi je nelze používat 
současně. Díky vynucené volbě mezi otevřeností – uzavřeností (svislá osa) a mezi orientací na úkol nebo 
na lidi (vodorovná osa), graf Vaše „tečka“ zobrazuje, čemu, musíme-li volit, dáváme přednost. 

4 Vaše skóre uvedené nad grafem vyčísluje, nakolik silně jste se ve svých odpovědích přiklonil k jednotlivým 
možnostem (nejvyšší hodnota na obou osách je 70; skóre 70/70 tedy znamená maximální zřetelnost dané 
volby). 

 
 

 
Obr. 1 Obr. 2 

 

• Kruhový graf je rozdělen na čtyři čtvrtiny podle čtyř základních typů (Obr. 1). Zřetelnost Vašeho temperamen-
tu/kombinace temperamentů je znázorněna čtyřmi odstíny dané barvy, od syté po nejsvětlejší (Obr. 2): 

4 Čím blíž je Vaše „tečka“ k okraji grafu, tím silnější je zřetelnost Vašeho typu, a tím více Vás budou vystiho-
vat charakteristiky příslušného typu. A naopak, čím je „tečka“ blíže středu, tím budou charakteristické 
projevy slabší.  

4 Jestliže se Vaše „tečka“ objevila v nejsvětlejším pásmu ve středu grafu (hraniční zřetelnost), jste tzv. „ne-
utrální typ“, který má blízko ke všem čtyřem barvám v jejich málo zřetelné podobě. 

• Kruhový graf je dále rozdělen na 12 regionů (Obr. 1), v nichž může být Vaše „tečka“ umístěna: 
4 Umístění ve středním regionu (s výjimkou hraniční zřetelnosti) znamená, že jste „jednobarevný“ typ. Po-

kud Vám „tečka“ vyšla v regionu přiléhajícím k sousední barvě, tato barva je považována za Váš sekun-
dární temperament a ve Vašem názvu typu se objevila za pomlčkou. 

4 Jména jednotlivých regionů představují 8 priorit, osm oblastí, na které se různé typy přednostně zaměřují. 
Obvykle má každý typ takovéto priority 2-3, ale může jich být i více. 

Graf + výčet silných a slabých stránek 
• Zobrazuje, kolik silných či slabých stránek máte společných s jednotlivými temperamenty: 

4 Ukazuje, v čem budete jiné temperamenty přirozeně chápat. 
4 Poskytuje přehled o tom, jaké nástroje jiných barev jsou Vám k dispozici. 

• Tento výčet je vysoce subjektivní: 
4 Závisí na našem sebeobrazu (na jaké úrovni je naše sebeúcta, sebedůvěra a sebepřijetí). 
4 Nerozlišuje mezi našimi vrozenými a osvojenými vlastnostmi. 
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Zeleno-Modrý David 
 

– Vaše „tečka“ – 
Tečka v grafu zobrazuje, kde stojíte vůči dalším tempe-

ramentům.  
Vaše skóre: Uzavřený 47/70; Lidé 38/70.  

 

 

– Vaše silné a slabé stránky – 
Graf zobrazuje, kolik silných či slabých stránek máte spo-

lečných s jednotlivými temperamenty.  
Níže následuje jejich výčet:  

 
 

 
 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

ČERVENÝ   ŽLUTÝ   ZELENÝ   MODRÝ  
  Dodává vzpruhu  Mírumilovný  Analytický 
  Snadno zapadne  Poddajný  Obětavý 

    Rezervovaný  Ohleduplný 

    Úslužný  Uctivý 

    Přátelský  Organizovaný 

    Diplomatický  Věrný 

    Stálý  Kultivovaný 

    Suchý humor  Má vysoké nároky 

    Tolerantní  Hluboký 

    Umí naslouchat  Muzikální 

    Nenáročný  Pozorný vůči druhým 

    Milý  Perfekcionista 

      Slušný 

SLABÉ STRÁNKY 

ČERVENÝ   ŽLUTÝ   ZELENÝ   MODRÝ  
  Zapomnětlivý  Nečitelný  Ostýchavý 
  Příliš shovívavý  Neangažovaný  Nejistý 

  Vyžaduje uznání  Váhavý  Pomstychtivý 

  Roztržitý  Pochybuje o sobě   

    Dělá kompromisy   
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