DISC - test
S kterým výrokem souhlasíte více? Rozdělte 5 bodů mezi každou dvojici níže
uvedených výroků. Např. k prvnímu výroku můžete dát nulu, pokud s ním vůbec
nesouhlasíte a k druhému pětku (= maximální souhlas). Nebo můžete dát k jednomu
výroku např. trojku (= souhlasím více) a k druhému dvojku (= souhlasím méně).
Důležité je, že součet v každé řádce musí být pět.

Pracuji rád/a v prostředí, kde je
plno podnětů, lidí apod.

Pro práci potřebuji spíše klidné
prostředí.

Rád/a se vrhám do věcí po hlavě
a když je potřeba, improvizuji.

Než se do něčeho pustím,
důkladně si to promyslím.

Když mám nějaký plán a přijde
změna, snadno se přizpůsobím.

Náhle změny jsou pro mě spíše
rušivé a stresující.

Rád/a zkouším nové věci
a rozjíždím nové projekty.

Je pro mne důležité dotáhnout
rozjeté věci do konce.

Pravidla a postupy cítím často
jako svazující, raději dělám věci
po svém.

Dodržování pravidel a postupů
je pro mě důležité a vadí mi,
když je někdo porušuje.

Nevadí mi určitá míra rizika
a nejistoty.

Mám rád/a známý
a předvídatelný terén.

Když mám volno a potřebuji
dobít baterky, jdu někam mezi
lidi, kde se něco děje.

Když si potřebuji odpočinout,
jsem raději sám/sama, třeba
v lese nebo doma s knížkou.

A (součet)

K (součet)

Sečtěte body z každého sloupce.

adpontes.cz

Rozdělte 5 bodů mezi každou dvojici níže nabídnutých výroků.

Abych se v práci cítil/a dobře,
potřebuji za sebou vidět hotové
úkoly.

Abych se v práci cítil/a dobře,
potřebuji, aby v týmu vládla
dobrá atmosféra.

Pití kávy a klábosení s kolegy
považuji v práci za ztrátu času.

Popovídat si s kolegy u kávy je
pro mě důležité.

Víc mi vadí, když lidé neodvádějí
stoprocentní práci.

Víc mi vadí, když jsou v týmu
špatné vztahy.

V práci chci mít vše kolem sebe
účelně uspořádáno.

V práci chci mít kolem sebe
hezké a příjemné prostředí.

Když jdu do práce, myslím spíš
na úkoly, které mám udělat.

Když jdu do práce, myslím spíš
na lidi, které tam potkám.

Dobrý kolega musí být hlavně
výkonný.

S dobrým kolegou se člověk
hlavně musí cítit dobře.

Rozhoduji se především na
základě faktů a analýz.

Když se rozhoduji, hodně dám
na své pocity.

Ú (součet)

L (součet)

Sečtěte body z každého sloupce. Získané body přeneste do listu s vyhodnocením testu.
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