Lidé s povahovým typem „D“

LIDÉ S POVAHOVÝM TYPEM „D“ (DOMINANTNÍ)
Lidé s povahovým typem „D“ jsou dobří v řešení problémů a rádi za něco
odpovídají. Jsou motivováni pozicemi, kde mají možnost rozhodovat. Jsou rádi
vedoucími a rádi udělují příkazy. Jsou to lidé orientovaní na
úkoly, a proto mají rádi, když je práce provedena rychle a
efektivně. Často působí navenek sebevědomě, i když tomu
tak není. Milují výzvy – čím větší, tím lepší. Chtějí vítězit za
každou cenu. Rádi se sázejí. Nikdy jim neříkejte: „To nejde“;
dokážou vám, že se mýlíte. Stále se snaží vylepšovat a
zefektivňovat procesy, proto stále iniciují a zavádějí změny.
V práci se neradi baví o osobním životě a jsou neradi rušeni hloupými vtípky a
dalšími aktivitami, které nejsou zaměřené na dokončení úkolu.
Tito lidé dobíjí své baterie riskováním. Nedodržují pravidla jako ostatní a často si
přizpůsobí tato pravidla tak, aby dosáhli rychle výsledku. Díky svému riskantnímu
a dobrodružnému přístupu dovedou vytvářet příležitosti pro ostatní lidi. Jsou
velmi dobří ve vedení projektů.
Typy „D“ dosahují výsledků díky týmové práci, ale týmová práce vyžaduje
přizpůsobení se druhým lidem. Přirozeně se typy „D“ zaměřují na své
individuální zájmy a úspěchy, proto musí pracovat a rozvíjet dva charakterové
znaky, a to „sebeovládání“ a „sebekázeň“.
Zelená barva charakterizuje typy „D“, jako zelená na semaforu. Mají
v krvi „Kupředu!“. Jejich gestem je vztyčený ukazováček, kterým
buďto hrozí nebo ukazují druhým, co a kde mají dělat.
Jejich společné charakteristiky jsou:
Dominantnost, Direktivnost, Dravost, Rozhodnost, Pracovitost, Přímost

Jednoduchý příklad z praxe, jak se poznají typy „D“ za volantem:
Řídí agresivně. Jsou to závodníci, kteří mají jasný cíl a jeho dosažení berou jako
úkol, který musí splnit. Milují výhry – musí dojet první nebo v nejlepším čase.
Blokují vám cestu, abyste je nemohli předjet. Nesnáší brzdění. Říkají: „ÓÓÓ,
jaká zbytečná ztráta energie, času a efektivity!“. Naopak milují pedál plynu a
pocit zrychlení z nuly na sto za čtyři vteřiny. Dává jim to pocit síly a moci.
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Tento podklad pro vás připravil:

Ing. Karel Kunc, Ph.D.
lektor, trenér, kouč,
koordinátor projektu DISC Academy
Tel.: +420 724 309 419
karel.kunc@discacademy.cz
www.discacademy.cz
www.facebook.com/discacademy

V případě jakýchkoli dotazů nebo upřesňujících informací mne, prosím,
kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
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