
TYPOLOGIE OSOBNOSTI 
Vysoký stupeň vstřícnos

(Orientovaný na lidi)
Osobní, chce být oblíbený

Nízký stupeň vstřícnos
(O lidi nemá zájem)

Chladný disciplinovaný

Přátelský (srdečný typ)
Úmysl: Potomci.
Klíč: Touha vlastnit.
Mo o: Co chcete?
Přání: Pozornost kolegů.
Čas: Nyní není nikdy.

Osobnostní typy:
- potřebuje lidi
- posluchač
- zachovat stav věcí
- žádné riziko
- žádný tlak
- poradce
- dotazování
- nejistý
- pomocník
- memá cíle
- žádný konflikt
- neumí se prosadit

Expresivní (společenský typ)
Úmysl: Přesvědčit.
Klíč: Ego.
Mo o: Pus me se do toho!
Přání: Potlesk za výjimečnost
Čas: Nyní je příš  týden.

Osobnostní typy:
- snílek
- nereálné cíle
- krea vní
- nechává se unést
- potřebuje uznání
- zobecňuje
- přesvědčivý
- má rád lidi
- vyhraněné názory
- rychlá rozhodnu
- snadno se nadchne
- nadšený

Analy cký (přemýšlivý typ)
Úmysl: Vyhnout se po žím.
Klíč: Preciznost.
Mo o: Dejte mi fak cké informace.
Přání: Ak vita.
Čas: Nyní je příš  měsíc.

Osobnostní typy:
- plánovač
- detaily
- pomalé rozhodování
- technicky zaměřený
- musí mít pravdu
- konzerva vní
- vše organizuje
- mírný tlak
- racionální
- precizní
- řeší problémy
- vytrvalý

Tahoun (vůdčí typ)
Úmysl: Překonat
Klíč: Impulzivní a netrpělivý.
Mo o: Musí být hotovo - včera.
Přání: Výsledky.
Čas: Nyní je nyní.

Osobnostní typy:
- orientovaný na cíle
- netrpělivý
- orientovaný na úkoly
- oddaný práci
- náročný na ostatní
- rozhodný
- účinně využívá čas
- přímý
- vyrovná se s administra vou
- vahraněné názory
- vynalézavý
- houževnatý

    Nízký stupeň aser vity
       (Vyhýbá se riziku)
    Má potřebu následovat

            Vysoký stupeň aser vity
               (orientovaný na práci)
  Rychlé tempo, musím mít hlavní slovo



Test stylu chování s typu osobnos  (introspekce)
Toto cvičení Vám pomůže určit Váš styl chvání a typ osobnos .
Podtrhněte všechna slova, která podle Vás vys hují Vaše chování při práci.
                                                                                                                 

ODTAŽITÝ OPATRNÝ ORGANIZOVANÝ PODNIKAVÝ

LOGICKÝ METODICKÝ RÁZNÝ NETRPĚLIVÝ

ANALYTICKÝ DISCIPLINOVANÝ SILNÁ VŮLE INPULSIVNÍ

KRITICKÝ PILNÝ PRUŽNÝ RYCHLE UVAŽUJÍCÍ

NEROZHODNÝ VYTRVALÝ STROHÝ NEZÁVISLÝ

SYSTEMATICKÝ ZÁSADOVÝ SOUTĚŽIVÝ VYTRVALÝ

VYBÍRAVÝ OČEKÁVAJÍCÍ DOMINANTNÍ ROZHODNÝ

MORALISTA POŘÁDNÝ DRSNÝ VÝKONNÝ

UZAVŘENÝ PŘEMÝŠLIVÝ CHLADNÝ CÍLEVĚDOMÝ

OSTRAŽITÝ REZERVOVANÝ POHOTOVÝ PRAKTICKÝ

MRZUTÝ VÁŽNÝ TVRDÝ NECITLIVÝ

KONFORMNÍ POMÁHAJÍCÍ MANIPULATIVNÍ AMBICIÓZNÍ

CITLIVÝ BEZRADNÝ NÁPADITÝ UVOLNĚNÝ

NEJISTÝ UCTIVÝ DRÁŽDIVÝ PODNĚCUJÍCÍ

OCHOTNÝ PŘEJÍCÍ NEUKÁZNĚNÝ NADŠENÝ

SPOLUPRACUJÍCÍ VNÍMAVÝ UKVAPENÝ ŽOVIÁLNÍ

ZÁVISLÝ SPOLEHLIVÝ REAKTIVNÍ DRAMATICKÝ

NEOBRATNÝ PŘÍJEMNÝ RADOSTNÝ PŘÁTELSKÝ

UPOVÍDANÝ PŘISTUPNÝ VÁŠNIVÝ TVOŘIVÝ

DŮVĚŘUJÍCÍ NEVYROVNANÝ BEZSTAROSTNÝ EMOCIONÁLNÍ

SKROMNÝ SOUCITNÝ EXTROVERTNÍ PŘESVĚDČIVÝ

VLÍDNÝ VSTŘÍCNÝ OKÁZALÝ SPONTÁNNÍ


