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CHARAKTERISTIKA ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 
Hlavný cieľ: porozumieť postaveniu temperamentových vlastností v komplexnom súbore 
vlastností osobnosti. 
 
Čiastkové ciele:  

 vedieť identifikovať jednotlivé temperamentové typy a priradiť k nim príslušné 
charakteristiky, 

 vedieť uviesť príklady a posúdiť vplyv temperamentových vlastností na prežívanie 
a správanie jednotlivca v rôznych životných situáciách, 

 kriticky zhodnotiť rôzne interpretácie a typológie temperamentových vlastností, 

 rozvíjať sebapoznanie a sebareflexiu. 
 
Priblíženie obsahového zamerania: temperament patrí k relatívne stabilným črtám 
osobnosti človeka a významne ovplyvňuje najmä naše emočné prežívanie. V kontexte 
osobnostného rastu a rozvoja študentov a študentiek je dôležité naučiť sa porozumieť úlohe 
temperamentu a jeho vplyvu na prežívanie a správanie u seba samého i ľudí okolo nás. 
 
Cieľová skupina: nižšie alebo vyššie sekundárne vzdelávanie (vek 12+), optimálna veľkosť 
skupiny je 15 - 30 študentov a študentiek. 
  
Medzipredmetové vzťahy: psychológia (typológie osobnosti), sociálno-psychologický  
tréning (poznávanie svojich emócií, emočná inteligencia), občianska náuka (Hippokratova 
a Galenova typológia), biológia (dedičnosť, biologická determinácia psychiky), slovenský 
jazyk a literatúra (svetový realizmus). 
 
Prepojiteľnosť v rámci prierezových tém: Osobnostný a sociálny rozvoj 
 
Dĺžka trvania a časový harmonogram: 90 minút (môžeme použiť len prvé dve cvičenia 
a skrátiť blok na 45 minút). 
 
Metódy: dialogické metódy, didaktické hry, inscenačné metódy, metódy samostatnej práce.  
 
Pomôcky, ktoré si pripraví učiteľ/učiteľka:  
červená čiapka alebo šatka (nie je nevyhnutnosťou, slúži na dotvorenie atmosféry aktivity) 
 
Usporiadanie miestnosti: kruhové alebo tradične usporiadaná trieda  
 
Poznámky: 
V predmete psychológia a občianska náuka porovnajte klasickú temperamentovú typológiu 
s inými typológiami, v čom sa zhodujú alebo odlišujú. Diskutujte o slabých stránkach 
typológií aj o ich význame v psychológii a príbuzných disciplínach (pedagogika, 
personalistika, medicína a pod.). 
 
 
 
 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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ZOZNAM TECHNÍK: 

 Štyri tváre temperament – hľadačka (trvanie: 10 - 15 minút, 2 strany pracovných listov) 

 Hádaj, kto som? (trvanie: 20 minút, 1 strana pracovných listov) 

 Rozprávka o Červenej Čiapočke (trvanie: 20 minút, 2 strany pracovných listov) 

 Test temperamentu (trvanie: 15 - 20 minút, 2 strany pracovných listov) 

 Temperament – biológia, či psychológia? (trvanie: 20 - 30 minút, 1 strana pracovných 
listov) 

 
 
 

Časové trvanie jednotlivých aktivít je orientačné a je možné ho skrátiť či predĺžiť v rámci 
modifikácie aktivity, aj prispôsobiť rôznym cieľovým skupinám z pohľadu ich zloženia, počtu, veku 

a pod. 
 

Celý dokument má rozsah 15 strán. 

 
 
 
Ďalšie informácie k zážitkovému bloku:  

 Tieto materiály sú určené najmä pre učiteľov a učiteľky. Ich komerčné použitie a zverejňovanie na 
ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.  

 

 Pôvodná podoba zážitkového bloku bola publikovaná ako Sokolová, L. (2017). Osobnosť a jej 
rozmanitosť. In: Lemešová, M. (zost.): Psychológia zážitkom. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. [143 s.] ISBN 978-80-223-4258-2.  

 

 Autorom fotografie na titulnom liste tohto zážitkového bloku je Ed Robertson, ktorý ju zverejnil v 
rámci databázy Unsplash. Ak nie je uvedené inak, fotografie použité v rámci tohto bloku 
pochádzajú z tejto databázy voľne dostupných fotografií.  

 

 Jednotlivé zážitkové bloky dostupné ako e-booky z webstránky www.ucenienasbavi.sk sú 
navzájom odlíšené úvodnou fotografiou a špecifickou farbou (v nadpisoch, pracovných listoch aj 
ako orámovanie). Slúžia ľahšej orientácii medzi viacerými blokmi a majú uľahčiť vyhľadávanie v 
tlačenom dokumente.  

 

 V dokumente sú vytvorené prepojenia medzi metodickým postupom a jednotlivými pracovnými 
listami. Po kliknutí na názov pracovného listu v metodickom postupe aktivity sa ihneď zobrazí 
požadovaný pracovný list.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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UKÁŽKA ZO ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 
ROZPRÁVKA O ČERVENEJ ČIAPOČKE 
Cieľ: rozvíjať empatiu,  rozvíjať schopnosť určiť temperamentové vlastnosti na základe 
verbálnej a neverbálnej komunikácie 
Trvanie: 20 minút 
Veľkosť skupiny: optimálne max. 30 študentov a študentiek 
Pomôcky:  
červená čiapka alebo šatka 
1x charakteristiky jednotlivých temperamentov Červená Čiapočka 
Postup: 
Iste všetci poznajú rozprávku o Červenej Čiapočke. Najskôr skupinu vyzveme, aby si 
spomenuli, ako sa rozprávka začína. Čo sa deje na začiatku? (Mamička chystá Červenú 
Čiapočku na cestu k babičke.) 
Potom skupinu vyzveme, aby sa prihlásili piati dobrovoľníci alebo dobrovoľníčky (príp. ich 
môžeme vyžrebovať, odpočítať a pod.).  Jeden študent alebo študentka bude predstavovať 
Červenú Čiapočku – posadí sa na stoličku a dá si na hlavu červenú čiapku (šiltovku, šatku). 
Ostatní dobrovoľníci a dobrovoľníčky budú predstavovať 4 mamičky, ktoré budú postupne 
dávať dcérke pokyny na cestu k starej mame. Každá „mamička“ si vyžrebuje jeden lístok 
s charakteristikou jej temperamentových vlastností. Dostanú niekoľko minút na prečítanie 
a prípravu a potom každá „mamička“ povie Červenej Čiapočke svoj monológ. Červená 
Čiapočka nemusí reagovať, v záverečnej diskusii poskytne spätnú väzbu. 
 
Po prehraní všetkých štyroch scénok diskutujeme o tom, či sa herci a herečky stotožnili so 
svojou postavou. Koho pridelený temperament vystihoval a koho naopak vôbec nie? Ako sa 
cítila Červená Čiapočka pri jednotlivých „mamičkách“? Aké signály jej dávali? 
 
TIP: k jednotlivým charakteristikám sa môžeme vrátiť po ďalšom cvičení, príp. môžeme na 
hodinách psychológie študentom a študentkám rozdať hárok so všetkými charakteristikami 
jednotlivých temperamentových typov. 
 
 

 

 

 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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Červená čiapočka (temperamentové typy) 
 

Temperament A: 

Silné stránky:  silné citové prežívanie, citlivosť, vášnivosť, vôľové „nasadenie“, zásadovosť, aktivita, 

pracovitosť, výkonnosť, vysoké pracovné tempo, schopnosť striedať plynule činnosti, iniciatívnosť, 

samostatnosť, energickosť.   

Slabé stránky: výbušnosť, hnevlivosť, impulzívnosť, prudké reakcie, dráždivosť, slabé sebaovládanie, 

rýchlejšie koná ako myslí, vzdorovitosť, tvrdohlavosť, presadzovanie vlastnej vôle.  

Mal/a by sa naučiť: lepšie sa ovládať, nedávať natoľko najavo svoje emócie a prežívanie. 

 

 

Temperament B: 

Silné stránky:  optimizmus, všímavosť, prispôsobivosť, podnikavosť, výrečnosť, aktivita, výkonnosť, 

priateľskosť, rozhodnosť, otvorenosť k druhým, bezkonfliktnosť, znášanlivosť, družnosť, spoločenskosť, bez 

trémy.  

Slabé stránky: povrchnosť, ľahkovážnosť, nerozvážnosť, riskovanie, prehnaná odvaha, nesústredenosť, 

nestálosť, ľahko sa nechá rozptýliť, ľahko sa nadchne, ale nadšenie aj rýchlo opadne, prehnane 

komunikatívny, ovplyvniteľný, malé nároky na seba samého, nekritickosť.  

Mal/a by sa naučiť: budovať väčšiu vytrvalosť, dôslednosť a sústredenie. 

 

  

Temperament C: 

Silné stránky:  vyrovnanosť, zmysel pre spravodlivosť, chladnokrvnosť, pokoj, trpezlivosť, vytrvalosť, 

rovnomernosť činnosti, schopnosť znášať dlhodobú záťaž, výkonnosť, samostatnosť, znášanlivosť, 

prispôsobivosť, priateľskosť, vyváženosť reakcií, poriadkumilovnosť, sebaovládanie, disciplína.  

Slabé stránky: nedostatok citového zaangažovania, ľahostajnosť, slabá emotívnosť, pasivita, pohodlnosť, 

pomalosť, váhavosť, nerozhodnosť, nedostatok nadšenia, stereotypnosť, tendencia ku kompromisom, 

nedostatočná priebojnosť.   

Mal/a by sa naučiť: zvýšiť pružnosť, aktivitu, prekonať pohodlnosť, rozvíjať tvorivosť.  

 

  

Temperament D: 

Silné stránky:  hlboké, stále a city, vážnosť, hlbokomyseľnosť, svedomitosť, zmysel pre povinnosť, 

húževnatosť, dôkladnosť, ohľaduplnosť k druhým, oddanosť, vernosť.  

Slabé stránky: pesimizmus; malomyseľnosť, smútok, ustráchanosť, starostlivosť, plachosť, úzkostnosť, 

zakríknutosť, skleslosť, nevýraznosť prejavu, slabosť a pomalosť reakcií, neschopnosť dlhodobého 

pracovného zaťaženia, rýchle vyčerpanie, neistota, nedostatok sebadôvery a odvahy, uzavretosť, 

samotárstvo, sklon zaoberať sa príliš vlastným prežívaním, nedôverčivosť, urážlivosť.  

Mal/a by sa naučiť: zaujať realistický postoj k životu, neidealizovať si skutočnosť.  
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Červená čiapočka (temperamentové typy) 
 

Temperament A: CHOLERIK 

Silné stránky:  silné citové prežívanie, citlivosť, vášnivosť, vôľové „nasadenie“, zásadovosť, aktivita, 

pracovitosť, výkonnosť, vysoké pracovné tempo, schopnosť striedať plynule činnosti, iniciatívnosť, 

samostatnosť, energickosť.   

Slabé stránky: výbušnosť, hnevlivosť, impulzívnosť, prudké reakcie, dráždivosť, slabé sebaovládanie, 

rýchlejšie koná ako myslí, vzdorovitosť, tvrdohlavosť, presadzovanie vlastnej vôle.  

Mal/a by sa naučiť: lepšie sa ovládať, nedávať natoľko najavo svoje emócie a prežívanie. 

 

 

Temperament B: SANGVINIK 

Silné stránky:  optimizmus, všímavosť, prispôsobivosť, podnikavosť, výrečnosť, aktivita, výkonnosť, 

priateľskosť, rozhodnosť, otvorenosť k druhým, bezkonfliktnosť, znášanlivosť, družnosť, spoločenskosť, bez 

trémy.  

Slabé stránky: povrchnosť, ľahkovážnosť, nerozvážnosť, riskovanie, prehnaná odvaha, nesústredenosť, 

nestálosť, ľahko sa nechá rozptýliť, ľahko sa nadchne, ale nadšenie aj rýchlo opadne, prehnane 

komunikatívny, ovplyvniteľný, malé nároky na seba samého, nekritickosť.  

Mal/a by sa naučiť: budovať väčšiu vytrvalosť, dôslednosť a sústredenie. 

 

  

Temperament C: FLEGMATIK 

Silné stránky:  vyrovnanosť, zmysel pre spravodlivosť, chladnokrvnosť, pokoj, trpezlivosť, vytrvalosť, 

rovnomernosť činnosti, schopnosť znášať dlhodobú záťaž, výkonnosť, samostatnosť, znášanlivosť, 

prispôsobivosť, priateľskosť, vyváženosť reakcií, poriadkumilovnosť, sebaovládanie, disciplína.  

Slabé stránky: nedostatok citového zaangažovania, ľahostajnosť, slabá emotívnosť, pasivita, pohodlnosť, 

pomalosť, váhavosť, nerozhodnosť, nedostatok nadšenia, stereotypnosť, tendencia ku kompromisom, 

nedostatočná priebojnosť.   

Mal/a by sa naučiť: zvýšiť pružnosť, aktivitu, prekonať pohodlnosť, rozvíjať tvorivosť.  

 

  

Temperament D: MELANCHOLIK 

Silné stránky:  hlboké, stále a city, vážnosť, hlbokomyseľnosť, svedomitosť, zmysel pre povinnosť, 

húževnatosť, dôkladnosť, ohľaduplnosť k druhým, oddanosť, vernosť.  

Slabé stránky: pesimizmus; malomyseľnosť, smútok, ustráchanosť, starostlivosť, plachosť, úzkostnosť, 

zakríknutosť, skleslosť, nevýraznosť prejavu, slabosť a pomalosť reakcií, neschopnosť dlhodobého 

pracovného zaťaženia, rýchle vyčerpanie, neistota, nedostatok sebadôvery a odvahy, uzavretosť, 

samotárstvo, sklon zaoberať sa príliš vlastným prežívaním, nedôverčivosť, urážlivosť.  

Mal/a by sa naučiť: zaujať realistický postoj k životu, neidealizovať si skutočnosť.  


