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HODNOCENÍ RIZIKA - VYSOKÉ
Hodnocení rizika vychází ze zprávy o sobě samém, z ipsativního dotazníku na typické chování a z empiricky podložené
odborné analýzy různých způsobů chování.

ZPŮSOB ŘÍZENÍ A HLAVNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY
Tento člověk má jeden charakteristický rys chování, který může ovlivňovat rysy ostatní. Znamená to, že se jeho chování ale
může dosti měnit, a sice podle toho, zdali tento rys převáží nebo ne.
Lze však říci, že všeobecně bude platit toto:
Jedná se o řidiče, který by mohl být nepředvídatelný, netrpělivý a impulzivní. Je pravděpodobné, že bude dosti
dezorganizovaný a na cestu (řízení) a ostatní povinnosti se připraví jen nedostatečně, což povede k uspěchané, bezohledné
a potenciálně i nebezpečné jízdě. Nemá rád kontrolu, disciplínu, pravidla a všeobecně zavedené a přijímané způsoby. Je
možné, že nebude respektovat běžná pravidla silničního provozu a bude „jezdit podle sebe".
Tento člověk se může stát verbálně agresivním, což by mohlo negativně ovlivnit jeho soustředěnost, sebeovládání,
tolerantnost i uvažování. Pokud se jeho verbální výpady dostanou až k ostatním řidičům, může je to vyprovokovat k oplácení
stejně agresivní jízdou.
Je přirozeně sebejistý a mohl by skutečně riskovat až do té míry, že to budou ostatní považovat za neodpovědné a zbytečné.
Brzy se začne nudit a nechá odvést svou pozornost od řízení mnohem rychleji než většina jiných řidičů, což způsobí, že se
nedokáže plně soustředit na právě vykonávanou práci.
Za příznivých podmínek však u něj charakteristický rys stálosti může mít dopad na jeho chování a tento člověk může začít
riskovat mnohem méně. Může se stát spolehlivějším, trpělivějším a svědomitějším, možná se pokusí i plánovat dopředu a
dodržovat pravidla silničního provozu. V takovém případě bude i trochu opatrnější a bude zvažovat možné dopady svého
chování (řízení) na ostatní řidiče. Také by se mohl více soustřeďovat na právě plněné úkoly.

POPISNÁ SLOVA
Optimistický, propaguje se, ovlivňující, přátelský, komunikativní, přesvědčivý, výřečný, kladný, soutěživý, zvídavý, asertivní,
vytrvalý, laskavý, umí naslouchat, rozvážný, tvrdohlavý, nezávislý a cílevědomý.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
· Je přirozeným komunikátorem.
· Umí lidi nadchnout a motivovat k jednání.
· Na ostatní působí příznivým dojmem.
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Potřebuje mít jistotu.
Je energický i asertivní, ale raději vše řeší přátelským způsobem.
Je cílevědomý a až tvrdohlavě nezávislý.
Chce pracovat v příznivých podmínkách.
Umí dokončit to, co začal.

Motivátory
Tohoto člověka nejvíce motivuje společenské uznání a potřeba být populární. Rád je členem týmu, ale přitom potřebuje mít i
dost svobody k samostatnému jednání. Důležité jsou pro něj výzva, ale i jistota ve vlastním pracovním prostředí.
Bude-li mít tento jedinec nadřízeného, pak by to měl být člověk přímý, ale účastenský, který si uvědomuje potřebu dobré
komunikace a uspořádanosti. Proto by měl jasně definovat pracovní parametry i harmonogram plnění a jakmile tento jedinec
všechno přesně pochopí, měl by dostat volnost na dokončení úkolu sám podle sebe.

Hodnoty, které přinese tento člověk do organizace
Největší hodnotou, kterou sebou přinese tento jedinec do organizace, je jeho schopnost nadšeně sdělit svou vizi ostatním (a
přesvědčit je). Má rád výzvy a stanovuje cíle pro sebe i pro ostatní. Jeho šarm a optimismus jsou až nakažlivé a tento člověk
se může stát v organizaci jakýmsi přirozeným vůdcem. „Tah" směrem k dosažení hmatatelných výsledků však může být
poněkud tlumen velmi rozvážným a trpělivým přístupem. Je nepravděpodobné, že by tento člověk činil nějaká nepromyšlená
rozhodnutí - vždy si totiž nejdříve pečlivě vyslechne všechny názory (o existujících možnostech) a teprve potom dospěje
k závěru. Při plnění úkolů se vyznačuje vytrvalostí a určitou tvrdohlavostí.
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