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TEMPERAMENT 

• soubor psychických vlastností, kterými se 

jedinec projevuje 

• způsob chování, jak silně se projevuje 

navenek  

• reagování na podněty 

• prožívání situací 

• převážně vrozený, ale  v průběhu života 

se mění vlivem společnosti a výchovy 



HIPPOKRATÉS Z KÓU – 460 př.n.l. Kos – 377 př.n.l. Larisa  

CLAUDIUS  GALENUS /GALÉN/ - 129 Pergamon – 216 Řím  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galen_detail.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hippocrates_rubens.jpg


Hippokrato - Galénova 

• nejstarší z typologií, je založena na 

poměru tělesných šťáv 

•  je nevědecká 

•  názvy se používají dodnes 

•  později doplnil Galenos (2.století n.l.) 



Hippokrates, Galén 

– Starověcí lékaři 

– Podle tělních tekutin: 

SANGVINIK - /sanguis – krev/ 

CHOLERIK - / cholé – žluč/ 

MELANCHOLIK- /melaina cholé-černá žluč/ 

FLEGMATIK -/flegma-hlen/ 



• Sangvinik - společenský, přístupný, hovorný, 
čilý, bezstarostný, nenucený, optimista, dobrý 
vůdce 

• Cholerik - neklidný, útočný, vrtkavý, nedůtklivý, 
impulsivní, aktivní, vznětlivý 

• Flegmatik - pasivní, obezřetný, rozvážný, 
smířlivý, ovládající se, spolehlivý, vyorvnný, 
klidný 

• Melancholik - náladový, úzkostný, frigidní, 
střízlivý, rezervovaný, nespolečenský 

•   



Carl Gustav Jung - /1875 – 1961/ 

• švýcarský lékař a psychoterapeut 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jung_1910-cropped.jpg


Jungova typologie: 

• zakladatel analytické psychologie  

• přínos psychologii spočívá v pochopení 

lidské psychiky na pozadí světa snů, 

umění,mytologie, náboženství a filozofie 

• má významný podíl na zkoumání příčin a 

léčbě schizofrenie  



Jungova typologie 

- založena na vztahu jedince k okolnímu světu 

- názvy jsou velmi často používané 

• Extravert - zaměřuje svou psychiku na 

otevřenost vůči okolnímu světu - veselý, 

společenský, družný člověk 

/ sangvinik, cholerik/ 

• Introvert - zaměřuje svou psychiku na své vlastní 

problémy - uzavřený, tichý, neprůbojný člověk 

/ flegmatik, melancholik/ 



ERNEST KRETSCHMER - /1888 – 1964/ 

• německý psychiatr 

• typy podle stavby těla 

•  svojí prací potvrdil vztah mezi tělesnou stavbou (typem), 

vlastnostmi osobnosti a jejími psychickými poruchami – dlouho 

odmítána jako nevědecká 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kretschmer_Ernst.png


Kretschmerova teorie: 

• Pyknik -  sklony k tloustnutí, postavu s větším objemem 
břicha a hrudníku, bývá středně vysoký. Lidé jsou to 
spíše veselí, ale se sklony k občasným 
maniodepresivním poruchám = cyklotivní typ charakteru.  

• Astenik /leptosom/: charakteristická štíhlost a výška, 
často se uzavírají sami do sebe, jsou přecitlivělí nebo 
naopak chladní až cyničtí, není příliš aktivní, má sklony k 
schisofrenním chorobám = schizoidní typ charakteru.  

• Atletik: lidé s výrazně vyvinutým svalstvem, široký 
hrudník a velká ramena, lhostejní až neteční, někdy 
výbušní, nemívají sklony k psychickým poruchám = 
viskózní typ charakteru. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tloustnut%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99icho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrudn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cynismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sval


Hans Jurgen Eysenck - / 1916 – 1997/ 

• britský psycholog německého původu 

• navázal na starořecké členění a učení 

I.P.Pavlova, který zachoval také čtyři typy, 

ale vysvětloval je rozdílem ve vlastnostech 

nervových procesů / síle podráždění a 

útlumu/ 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans.Eysenck.jpg


Typy temperamentu podle 

Eysencka: 

• Sangvinický typ – zvýšená stabilita, 

extraverze 

• Cholerický typ – typická labilita, extraverze 

• Melancholický typ – labilní, převažuje 

introverze 

• Flegmatický typ – vyznačuje se stabilitou a 

introverzí 



Vyzkoušej Eyseckův test 

osobnosti: 

• http://temperament.wladik.net/?results=tru

e&rf=&en= 



!!! PRAKTICKÝ VÝZNAM: 

1. Na základě předchozí textu popiš 

obecně svůj typ temperamentu. 

2. Myslíš si, že na Tebe typologie „sedí“? 

3. Zkus přemýšlet, proč je dobré vědět, jaký 

typ jsme a jak toho můžeme v životě 

využít. 

4. Napiš 5 výhod svého založení a 5 

nevýhod.  
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