
OSOBNOSŤ ČLOVEKA  
 

Temperament 
 

Človek, ako predmet skúmania psychológie, je objektom veľmi vďačným. Je to spôsobené tým, že 
každý jedinec má unikátnu genetickú výbavu, a tým teda aj jedinečný vzhľad, správanie, vystupovanie, 
a teda aj "psyché" – samotnú dušu. Aj keď je dnes už nad slnko jasné, že duša nie je nejaká vzduchová 
bublinka v našom srdci, predsa len existuje. Tou ľudskou dušou je samotný strojca všetkých našich 
pocitov, prejavov správania, strachu, žiaľu či radosti – ľudský mozog. V ňom, pri zložitých procesoch 
elektrických a chemických reakcií, sa v jednotlivých častiach formujú podnety, úkony, pocity, 
myšlienky, emócie a zároveň pamäť. Práve pamäť zohráva dôležitú úlohu v našej budúcej reakcii a 
správaní, no aj pri navlas rovnakých situáciách, ľudia reagujú rôzne. Podobnosti reakcií sú však 
očividné, a preto psychológovia, počas dlhého procesu skúmania ľudského duchovna, pristúpili ku 
kategorizácii ľudí na jednotlivé typy osobností a temperamentu.  
Temperament ľudí predstavuje dynamiku - rýchlosť, s ktorou človek prejavuje záľuby, záujmy a 
správanie. Temperament je vrodený, ovláda naše city aj reakcie, tempo. Vlastné temperamentové 
vlastnosti vidíme ťažko, ľahšie je sledovať ich u druhých ľudí. 
Ako prvý sa zaoberal temperamentom človeka lekár zo starovekého Grécka menom Hippokrates. 
Rozlišuje nasledovné temperamentové typy:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cholerik 
 
Kladné stránky - Cholerik je dynamická osobnosť, ktorá dosahuje svoje ciele. Rovnako ako sangvinik 
je ústretový a optimistický. Je rodeným vodcom od najútlejšieho veku. Má podvedomú silnú túžbu po 
zmene, kedykoľvek vidí, že niečo nie je v poriadku. Bez váhania bojuje za ľudské práva a chráni 
ukrivdených. Nikdy nie je apatický alebo ľahostajný. Má silnú vôľu, rozhodnosť, problémy rieši rýchlo. 
Dokáže veliť úplne všetkému, bez ohľadu na znalosti a podmienky. Jeho prvotným záujmom je 
dosahovanie cieľov, nejde mu o to, aby sa niekomu zapáčil. Je cieľavedomý a skvelý organizátor. Má 
schopnosť dokončiť väčší diel práce než ktokoľvek iný. Rád prekonáva prekážky, miluje boj a 
konkurenciu. Obíde sa bez priateľov a divákov, stačí mu jeho cieľ. Má intuíciu pre odhad situácie a 
obvykle má pravdu. Miluje krízové situácie, v ktorých exceluje. 



Záporné stránky - Jeho život sa riadi základným heslom, že má vždy pravdu a nemôže si ani náhodou 
pripustiť, že by sa mohol mýliť. Musí vždy víťaziť a potom hľadať spôsob, ako si zachovať tvár. Nevie 
vysadiť z pracovného tempa a núti k nemu i svoje okolie. Musí stať vždy v čele a cíti sa dobre, len keď 
má nadvládu. Má nadradený postoj, ktorý dokáže druhých značne psychicky deptať. Netoleruje slabosti, 
neznáša chorých a nerozhodných ľudí. Nevie dobre jednať s ľuďmi, je netrpezlivý. 
 

Sangvinik 
 
Kladné stránky - Sangvinik miluje spoločnosť. Je citový a okázalý, dokáže premeniť každú prácu v 
zábavu. Nachádza v živote veľa vzrušenia a dokáže svoje zážitky zaujímavo a pestro rozprávať. Je vždy 
ústretový a optimistický. Od najútlejšieho detstva je zvedavý a veselý, dokáže sa hrať so všetkým, čo je 
pri ruke, zbožňuje prítomnosť ostatných. Nemusí mať viac talentu než ostatní, ale zrejme si užíva viac 
zábavy. Jeho charizma a prekypujúca osobnosť k nemu neustále priťahuje ľudí. Zatiaľ čo ostatné 
povahy iba hovoria, sangvinik rozpráva príbehy. Najľahší spôsob ako ho objaviť je zistiť, kto v 
ktorejkoľvek skupinke ľudí rozpráva najčastejšie a najhlasnejšie. Túži byť stredom pozornosti a vďaka 
svojmu rétorickému talentu je dušou spoločnosti. Dobre si pamätá farby, na 
rozdiel od mien a iných faktov. Je pre neho prirodzený fyzický kontakt               
s ostatnými, dotyky, objatia, pohladenie. Má vrodený zmysel pre dramatickosť a 
môže byť vynikajúcim hercom. Má naivnú povahu a i v dospelosti si zachováva 
detskú prostotu. Je citový, bezprostredný a otvorený, prekypuje optimizmom a 
nadšením takmer nad všetkým. Odjakživa chce všetko vedieť a tajomstvo            
u neho vyvoláva šialenstvo. Bez váhania dokáže ponúknuť svoju pomoc, 
nedomýšľa však dôsledky svojej ochoty. Je tvorca a neustále produkuje nové 
vzrušujúce nápady. Priťahuje a inšpiruje ostatných svojou energiou a nadšením. 
Dokáže začať hovor s každým, kto je po ruke a hneď sa stane vašim priateľom. 
  
Záporné stránky - Väčšinou nič nedotiahne do konca a nedokáže pochopiť, že by mal nejaké zásadné 
povahové nedostatky. Príliš hovorí, je rozvláčny a často preháňa. Je málo vnímavý k ostatným, 
prehnane sa zaoberá sám sebou, je egocentrický. Nevie počúvať. Pretože nevie počúvať a nemá záujem, 
nepamätá si presne mená. Ako priateľ je nestály a zábudlivý, pretože priateľov má príliš mnoho. Skáče 
ľuďom do reči a často odpovedá za ostatných. Málokedy dokončí prácu v stanovenom termíne, strieda 
často zamestnanie.  
 

Melancholik 
 
Kladné stránky - Melancholik sa už ako dieťa javí ako hlboký mysliteľ. Je nenáročný a tichý a má rád 
samotu. Vyznáva pevný rád, oceňuje krásu a inteligenciu. Je mlčanlivý a premýšľavý, má pesimistickú 
povahu a predvída problémy ešte skôr než vzniknú. Je pre neho veľmi dôležitá duševná činnosť. Je 
vážny, stanovuje si dlhodobé ciele a zaoberá sa iba vecami, ktoré majú trvalý význam. Má sklon ku 
genialite a vysoký intelekt. Zo všetkých typov má najviac tvorivého talentu, žasne nad nadaním géniov. 
Potrpí si na precízne počúvanie hudby, potrebuje dokonalú aparatúru. Miluje čísla, grafy, mapy, plány, 
zoznamy, vidí cifry takmer všade. Dokonalá vnútorná organizovanosť pre neho predstavuje základ jeho 
existencie. Vyžíva sa v detailoch, ktoré ostatní ani nestačia zaregistrovať. V živote hľadá poriadok , 
ukladá vždy veci presne na svoje miesto. Býva dobre oblečený a upravený s úzkostlivou starostlivosťou, 
vyžaduje čisté okolie. Je perfekcionista a pokiaľ niečo robí, robí to len poriadne, záleží mu iba na 
kvalite. Neznáša plytvanie a miluje výhodné kúpy. Dokáže byť starostlivý a súcitný s úprimným 
záujmom o iných ľudí. Svojho partnera si vyberá obozretne, aby splňoval všetky jeho nároky. 



Záporné stránky - Melancholik ľahko podlieha depresii. Ľahko sa uráža a vo všetkom hneď hľadá 
problémy. Má nízke sebavedomie, myslí si, že ho všetci ohovárajú, trpí vnútornou neistotou. Je váhavý, 
pretože sa bojí, že jeho plány nie sú úplne perfektné. Venuje plánovaniu príliš mnoho času. Na svoje 
okolie kladie nerealistické nároky, uplatňuje na ostatných svoj perfekcionizmus.  
 

Flegmatik 
 
Kladné stránky - S flegmatikom sa vychádza najlepšie zo všetkých povahových typov. Pre svojich 
rodičov predstavuje požehnanie, pretože je spokojný všade, kam ho strčíte. Má rád priateľov, ale je 
šťastný i o samote. Dokáže sa ľahko prispôsobiť každej situácii. Je cieľavedomý. Medzi ostatnými 
predstavuje tlmenú osobnosť, dobre odoláva tlakom. Ku všetkému pristupuje pokojne, veci rieši 
postupne, je proste bezproblémový. Obdivuhodnou vlastnosťou je zachovať si pokoj, chladnokrvnosť a 
sústredenosť za každej situácie. Nikdy sa nikam neponáhľa a nedá sa vyviesť z miery. Je zmierený so 
zákernosťami života a do ničoho nevkladá veľké nadeje. Je spoľahlivý a vytrvalý, má dobré úradnícke 
schopnosti, dokonale zvláda administratívnu prácu. Snaží sa okolo seba udržovať pokoj, pôsobí ako 
sprostredkovateľ a riešiteľ problémov. Má veľa priateľov, pretože sa s ním dobre vychádza, je najlepším 
priateľom. Nikoho neuráža, dokáže počúvať, nemá potrebu hovoriť, vie byť bútľavou vŕbou alebo 
chápajúcim publikom. 
  
Záporné stránky - Nevie sa pre čokoľvek nadchnúť a neexistuje situácia, ktorá by ho rozčúlila. Bráni 
sa akýmkoľvek zmenám a nerád skúša alebo vymýšľa nové veci. Vyzerá ako leňoch, večne odkladá 
prácu alebo sa jej úplne vyhýba. Nerád nesie zodpovednosť za svoj život. Nedáva najavo svoje city, zdá 
sa byť strašne mdlý. Nerád hovorí nie. Bojí sa učiniť rozhodnutie.  
 
 
Hoci základné vlastnosti nervovej sústavy pokladal Pavlov za vrodené, uznával možnosť zmeny 
temperamentu v priebehu života. Najmä u človeka je temperament výsledkom tak vrodených vlastností, 
ako aj vplyvov výchovy a sebavýchovy. Nesprávna výchova a nevhodné životné podmienky tak môžu 
utlmiť („zamaskovať“) záporné črty temperamentu, ako ich aj zvýrazniť. Temperament sám o sebe však 
nedeterminuje rozvoj ostatných vlastností osobnosti, ktorými možno vyvážiť prípadné menej priaznivé 
vrodené temperamentálne predpoklady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podľa dostupných materiálov spracovala: PhDr. Iveta Erlichová 


