
TEST 

Sangvinik, flegmatik, melancholik nebo cholerik? 

Z následujících tvrzení zvolte ta, jež vás vystihují. Poznamenejte si jejich čísla nebo je v  textu 

zaškrtněte. 

1. Jste stále ve spěchu. 

2. Jste klidní a nic vás nerozhází. 

3. Jste optimisté. 

4. Patříte mezi lidi ostýchavé. 

5. Občas vybuchnete, i když třeba ani nechcete. 

6. Důsledná, důkladná síla = vaše typická vlastnost. 

7. Energický praktik = vaše charakteristika. 

8. Jste často rozpačití, těžko přizpůsobiví novým lidem a situacím.  

9. Každému řeknete, co si myslíte, servítky si neberete. 

10. Co začnete, to také doděláte, tempo si ovšem od nikoho nenecháte diktovat.  

11. Děláte tolik, že nestíháte, občas něco nedoděláte. 

12. Chybí vám sebedůvěra příliš si nedůvěřujete. 

13. Mnohdy se do různých věcí rychle hrnete a nedomyslíte nebo nerespektujete to, že 

moudřejší je počkat. 

14. Rychle chápete, rychle se přizpůsobíte okolnostem a rychle se s nimi také vyrovnáte. 

15. Zachováte si určitý odstup os lidí a situací. 

16. Jste rádi sami. 

17. Rádi riskujete. 

18. Neúspěch se vás příliš nedotkne. Bude zase lépe. 

19. Nedáváte najevo své city. 

20. Jste často pohroužení do sebe. 

21. Prchlivost je vaše vlastnost. 

22. Máte rádi nové věci, neznámé postupy, změnu. 

23. Výtky ani pochvaly z okolí na vás mnoho nepůsobí. Sami víte, co a jak a podle toho 

jednáte. 

24. Poměrně snadno se unavíte. 

25. Rozčilují vás různé nedostatky. 

26. Když vás přestane práce bavit, rychle ztratíte elán ji vykonávat.  

27. Příliš se léty mnoho neměníte. Je-li vám dnes padesát, jste stejní, jako před 

pětadvaceti lety. 

28. Nesnášíte, když vám někdo něco vytýká, Stále na to pak musíte myslet. 

29. Mluvíte rychle, rázně, někdy jako byste „veleli“. 

30. Snadno se přizpůsobíte novým požadavkům v  práci. Rekvalifikace vás nijak neděsí. 

31. Podobné přizpůsobení je pro vás velká zátěž 

32. Není těžké se vás nelibě dotknout, urazit, ponížit, vyvést z  míry. Spíše je těžké to 

napravit. 

 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ 

 

1. Část – zařazení položek 

 

Položky     Charakteristika 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 Cholerický temperament, jsou to tedy 
charakteristiky osoby výbušné 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 Typické pro sangviniky, což by měly být 
osoby vyrovnané a harmonické 

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 Položky flegmatiků. Tyto osoby jsou 
pevné ve svém snažení a usilování, 
nepropadají afektům. Pomalu se mění. 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 Vystihují melancholiky, tj. typ celkově 
slabší výkonnosti se sklonem k úzkosti, 
depresi a rezignaci. 

 

 

2. Část – vysvětlení 

Jen skutečně výjimečně se najde osoba jakoby vytesaná z  jednoho kvádru. Taková, která má 

všechny vlastnosti jen jednoho typu a žádnou vlastnost typu druhého.  

Můžete si proto dále spočítat zastoupení jednotlivých osobnostních charakteristik. 

Stoprocentní rozvoj určitého rysu je souhlas s  osmi položkami, jedna položka tedy znamená 

12,5 %. 

Pokud souhlasíte dejme tomu se čtyřmi položkami vystihujícím cholerika, je u vás 

temperament cholerický rozvinut na 50 %. 

Obdobně zpracujte i ostatní skupiny. Celkový součet procent nemusí být 100 %. V  leckom 

z vás se skrývá více osobností. 

3. Část – Extrospekce 

V dalším kole vyplňte tento test pro osoby. Jak se vám jeví např. členové rodiny, kolegové 

atd. Z výsledků vyvoďte závěry.  

- Cholerik vzkypí a brzy o tom neví, proto si zaslouží odpuštění.   

- Sangvinik je vytrvalý, cílevědomý tvor, který umí pracovat a ve světě se neztratí. 

Aktivitou může nevědomky třeba flegmatika či melancholika popuzovat.  

- Na flegmatika nesmíme pospíchat, potřebuje klidné tempo a rozvážný přístup. 

- Melancholik, toť hromádka obnažených nervů, někdy až nezdravě citlivý a snadno 

zranitelný.  

- Snazší je to vše respektovat než měnit. 

 


