
Zápis z jednání UPA ČR a představiteli Color association o.p.s. o metodě Barvy života 

Dne 15. 11. 2012 jednali v Praze představitelé UPA ČR s představiteli společnosti Color 

association o.p.s., jejímž posláním je mj. správa a rozvoj techniky barvově slovních asociací 

(produkt Barvy života komerčně distribuuje firma DAP Services v čele s Mgr. Šimonkem 

ml.). 

Za UPA ČR byli přítomni: prof. S. Štech (předseda UPA), dr. J. Zapletalová (předsednictvo 

UPA), prof. T. Urbánek a Mgr. Jan Širůček (experti připravující Stanovisko UPA k metodě 

Barvy života). 

Za Color association o.p.s. byli přítomni:  MUDr. Filip Brodan a ing. Robert Bohoněk. 

 

Dr. Brodan nejprve omluvil Mgr. Šimonka st. pro nemoc a Mgr. Šimonka ml. kvůli pobytu 

v zahraničí. 

Poté prof. Štech zrekapituloval genezi Stanoviska UPA - od stížností a upozornění na 

nekvalitu metody některými odborníky i klienty, přes písemnou výměnu názorů UPA a DAP 

a žádost DAP Services o jednání o metodě až po formulaci Stanoviska. 

Přítomní zástupci Color association o.p.s. nebyli zjevně připraveni diskutovat o odborné 

podstatě metody, jejích teoretických východiscích, principech a parametrech. Zdůrazňovali 

svou nepsychologickou roli ve firmě (člen Boardu a statistik) a to, že pozvánce rozuměli jako 

výzvě k převzetí Stanoviska. 

Zástupcům společnosti byla na řadě příkladů doložena problematičnost metody, tito 

opakovaně nabízeli společný projekt za účelem ověření metody, což dokládalo, že nereagovali 

na zásadní argumenty k metodě (ačkoliv pan ing. Bohoněk patří k jejím autorům). 

 

Po 1,5 hodiny trvajících pokusech iniciovat smysluplný dialog bylo předsedou UPA navrženo 

jednání ukončit s následujícími závěry: 

1) Představitelé Color association o.p.s. přebírají stanovisko UPA ČR k metodě Barvy 

života a prostudují si ho; 

2) Na základě své analýzy připraví reakci firmy, tj. pokusí se předložit argumenty, 

kterými budou reagovat na kritické hodnocení metody ve Stanovisku UPA;  

3)  UPA ovšem konstatuje, že její negativní stanovisko se závěrem zastavit užívání této 

diagnostické metody je neměnné a vyhrazuje si právo reagovat na další materiály DAP 

Service pouze v závislosti na kvalitě předložených argumentů.  

 

Zapsal: Stanislav Štech 


