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LIDÉ S POVAHOVÝM TYPEM „C“ (CÍLEVĚDOMÍ)

Lidé s povahovým typem „C“ mají velmi analytickou povahu. Mají schopnost 

vykonávat dokonale téměř jakoukoli práci. K úkolům přistupují analyticky, 

vytrvale, systematicky a zaměřují se na klíčové detaily.

Ptají se na specifické otázky, aby dostali co nejvíce 

informací. Rádi přicházejí věcem na kloub a chtějí vědět, 

jak fungují. Mají spoustu informací o oblastech, o které se 

zajímají. Když při rozhovoru narazíte na tuto oblast, 

překvapí vás, jak jsou upovídaní. Jinak dokážou celý večer 

sedět a neříci jediné slovo, a pak to shrnou jednou trefnou 

větou nakonec. Občas se vám bude zdát, že jsou myšlenkami někde jinde, 

protože stále analyzují. Mají rádi kvalitní a detailní odpovědi. Jsou přesní a 

vyžadují přesnost i od druhých.

Tito lidé dobíjí energii aktivitami o samotě. Například samostudiem nebo jízdou 

na kole, kde jsou sami za sebe. Vymýšlejí dlouhodobé plány, podle kterých pak 

fungují. Nemají rádi jakékoli změny, které nejsou v souladu s plánem.

Typy „C“ jsou velmi opatrní. Než udělají rozhodnutí, potřebují mít všechny 

informace. To je někdy brzdí. Mají silnou touhu po kvalitní práci. Mají rádi řád a 

pravidla. Jejich projev je navenek studený a působí dost nedostupně.

Žlutá barva charakterizuje typy „C“, jako výstražná barva na semaforu. 

Říká: „Buď opatrný! Něco se mění. Na tvém místě bych vše 

zkontroloval dvakrát.“. Jejich gestem je ruka se spojeným palcem a

ukazováčkem, protože vyjadřuje jejich smysl pro detail a preciznost.

Jejich společné charakteristiky jsou:

Cílevědomost, Ctižádost, Citlivost, Opatrnost, Kompetentnost, Vypočítavost

Jednoduchý příklad z praxe, jak se poznají typy „C“ za volantem:

Řídí úsporně, rozvážně a podle pravidel. Plánují trasu dopředu a vyjíždějí 

s časovou rezervou. Řízení berou jako součást plánu dosáhnout cíle. Nesnáší 

neočekávanou změnu trasy, např. kvůli uzavírce, o které dopředu nevěděli. 

Říkají: „ÓÓÓ, proč o tom lépe neinformují? Ještě, že mám časovou rezervu!“. 

Naopak milují navigaci, která jim ukazuje nejekonomičtější trasu.
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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.




