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4barevný kód
4barevný kód je založený na Hippokratově typologii čtyř temperamentů, později rozvíjené dalšími badateli. Jelikož některé 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, projevujeme 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 větší 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 pracovním 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 (temperamentů) 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 reportované 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

ŽLUTÍ

Klíčový řídící motiv:

Klíčový řídící motiv:

KONTROLA | MOC

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, přátelské 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“, bezcílné 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, zranitelnosti

Bojí se: Ztráty prestiže/vlivu, odmítnutí skupinou, nesouhlasu, toho, že budou ignorováni

MODŘÍ

ZELENÍ

Klíčový řídící motiv:

Klíčový řídící motiv:

DOKONALOST | HODNOTA

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 analyzovat, skepticismu, rezervovanosti, tichosti

Čeho si na nich všimnete: Rozvážného přístupu, skromnosti, 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, dokonalost, 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, nekompetentnost

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 souladu/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 temperamentu/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 vystihovat 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. „neutrální 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. Pokud Vám „tečka“ vyšla v regionu přiléhajícím k sousední barvě, tato barva je považována za Váš sekundární 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.
COLOR Profile PLUS navíc obsahuje:

Váš erb
· Zobrazuje 5 vašich nejsilnějších motivátorů, které již nevychází pouze z Vašeho temperamentu, ale jsou také silně ovlivněny Vašimi hodnotami, tedy zasahují do hlubší vrstvy toho, kým jste:
4 Barvy jednotlivých polí odpovídají barvě temperamentu s nímž je daný motivátor spjat.
4 Je-li u některých motivátorů více možností, řídí se barva pole Vaším výsledným typem.
4 Jelikož s hodnotami se nerodíme, ale vybíráme si je, mohou se na Vašem erbu objevit i barvy jiných temperamentů, než vyplývají z Vašeho barevného typu.
Administrátor: Karel Řežábek, info@proinspiro.cz
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Červená Petra
– Vaše „tečka“ –
Tečka v grafu zobrazuje, kde stojíte vůči dalším temperamentům.
Vaše skóre: Otevřený 46/70; Úkol 45/70.

– Vaše silné a slabé stránky –
Graf zobrazuje, kolik silných či slabých stránek máte společných s jednotlivými temperamenty.
Níže následuje jejich výčet:

SILNÉ STRÁNKY
ČERVENÉ

ŽLUTÉ

ZELENÉ

MODRÉ

Miluje výzvy
Houževnatá

Živá
Energická

Ovládá se
Spokojená

Dokončuje věci
Plánovitá

Soutěživá

Spontánní

Trpělivá

Organizovaná

Vynalézavá

Optimistická

Přátelská

Věrná

Soběstačná

Veselá

Diplomatická

Pečlivá v detailech

Pozitivní

Snadno zapadne

Neurážející

Má vysoké nároky

Tolerantní

Muzikální

Jistá
Nezávislá

Dělá seznamy/rozvrhy

Rozhodná

Perfekcionista

Iniciátor
Vytrvalá
Chápe se vedení
Produktivní

SLABÉ STRÁNKY
ČERVENÉ

ŽLUTÉ

ZELENÉ

MODRÉ

Panovačná
Chladná

Skáče do řeči
Vznětlivá

Nečitelná
Nerozhodná

Věčně nespokojená
Nelze se mu zavděčit

Svéhlavá

Vyžaduje uznání

Váhavá

Do sebe uzavřená

Workholik

Předvádí se

Uhýbá před konfliktem

Nevrlá

Despotická

Hlučná

Pochybuje o sobě

Skeptická

Manipulativní

Roztržitá

Paličatá

Samotář
Kritik

Komanduje
Popudlivá
Administrátor: Karel Řežábek, info@proinspiro.cz
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– Váš erb –
Slova, která se objeví v erbu nějakého člověka, ovlivňují
všechno, jak se tento člověk projevuje, co dělá, a co nejvíc
miluje na životě.
Toto je pět Vašich nejsilnějších motivátorů, které již nevychází pouze z Vašeho temperamentu, ale jsou také silně
ovlivněny Vašimi hodnotami:

MUZIKALITA
Ať už hudbu aktivně provozujete nebo ji „jen“ posloucháte, milujete ji pro to, co ve Vás vyvolává
To, že jste si do erbu zvolili „Muzikalitu“ je dáno buď
Vašimi hudebními schopnostmi, nebo jste ji vybrala
jednoduše kvůli své velké lásce k hudbě. Mnoho lidí
vybírá „muzikalitu“, protože se jich hudba dotýká a
zušlechťuje je. Pro někoho je klíčový rytmus – touží po
rytmu, po rovnoměrném toku a pravidelnosti v životě a
to vše v hudbě nachází. Pro další je hudba – ať už poslouchaná nebo provozovaná, prostředkem ke sdělení
něčeho, co je jinými způsoby nesdělitelné.

UMÍNĚNOST
Bez ohledu na to, co si myslí ostatní, Vy jste se rozhodla
a podle toho budete jednat, ať se děje co se děje

SOBĚSTAČNOST
Nepotřebujete se spoléhat na nikoho jiného, protože milujete svobodu jít svou vlastní cestou
Pokud se mezi Vašimi pěti nejvýraznějšími motivátory objevila „soběstačnost“, je pravděpodobné, že o Vás
platí, že dokážete udělat spoustu práce, aniž byste potřebovala čekat nebo záviset na ostatních lidech. Vaše
milovaná „soběstačnost“ Vám dovoluje udělat si vlastní
názor, jednat na základě vlastní intuice a rozhodnout se
podle své vlastní víry, spíš než podle toho, co v tu chvíli
dělá většina.

KOMPETENTNOST
Děláte všechno pro to, abyste byla opravdu dobrá ve
všem, co děláte
Lidem, pro které je důležitá „Kompetentnost“, se vyplavují endorfiny už při pouhém pomyšlení, že by mohli
odvést práci, udělat projekt a dosáhnout výsledku, který
je v každém ohledu dokonalý a není mu co vytknout.
Samotná myšlenka, že Vám není co vytknout, Vám poskytuje pocit bezpečí a také možnost říct si: „Teď už jsem
dost dobrá.“
Ve skutečnosti jste dobrá ve všem, co děláte, už teď.
Možná to je trochu i tím, že nejraději děláte to, v čem
jste dobrá. Pokud si nemůžete být absolutně jistá, že v
daném úkolu uspějete, jednoduše se o něj nepokusíte.
To může být pro ostatní frustrující, protože nechápou,
proč se nechcete zapojit do toho, co po vás chtějí. Myslí
si: „Je tak dobrá ve všem ostatním, tak proč mi s tímhle
nechce pomoct?” a mohou se zlobit. Možná, že Vás i
urazí ve své snaze Vás motivovat, abyste udělala to, co
po Vás chtějí. Možná pomůže, když budete k ostatním
upřímná. Pokud Vás požádají, abyste udělala něco, co je
Vám nepříjemné, jednoduše řekněte, že neděláte nic, na
co byste neměla čas nebo znalosti, a s čím nemáte zkušenosti dostatečné na to abyste mohla odvést profesionální výkon. Možná se jim to nebude líbit, ale aspoň se
vyhnete tomu, aby si Vaše váhání vysvětlovali příliš
negativně.

„Umínění“ lidé v sobě nesou promyšlený záměr.
Nemáte v úmyslu šlápnout na brzdy jen kvůli pocitu
druhých lidí. Vaše umíněnost Vám umožňuje dokončovat
věci, překonávat překážky a dělat to, pro co jste se narodila. Máte vyhraněné názory. I když to může být druhými
interpretováno jako negativní rys, v žádném případě to
tak není. Víte, kdo jste a čemu věříte. Nedáte se druhými
snadno ovládat. Jen to, že uvidíte chytrou reklamu
v televizi, Vás nepřiměje hned říct „Ano, to musím mít!“
Nevzdáváte se, když se situace nevyvíjí podle Vašich
představ. Jste člověkem, který vytrvá, i když musí čelit
nepříjemnostem a konfliktu. Dobrou zprávou je, že když
máte pravdu, nikdo Vám nemůže zabránit tu dobrou věc
udělat. Špatnou zprávou je, že když nemáte pravdu, je
pro Vás prakticky nemožné abyste to viděla, dokud
neselžete.

POTŘEBA JEDINEČNOSTI
Nerada jdete s davem. Ráda se odlišujete. Pochodujete
do jiného (svého vlastního) rytmu.
Objeví-li se někomu v erbu „Potřeba jedinečnost,“
často to znamená, že je to člověk, který jde doleva, když
jdou ostatní doprava. Pochodujete podle svého vlastního
rytmu, a chcete být jiní, než lidé ve Vašem okolí. Jste
člověk, který tajně hledá způsob, jak se lišit v oblékání,
názorech, rozhodnutích a ve všem ostatním, na čem
můžete zanechat svůj jedinečný otisk. Mají na sobě
všichni týmovou bundu? Schválně si ji ani nepořídíte.
Jedou všichni vlakem? Vy pojedete autobusem. Jakákoliv
možnost projevit se jedinečným způsobem, Vám přináší
hluboké uspokojení. Naopak, činnosti, při nichž je nezbytné dodržet přesný postup nebo práce, která se dá
dělat jen jediným správným způsobem, Vás frustruje.
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