
Podle D. Forbese Leye voln  doplnil 
a upravil J. Zadražil



Submise
(pod ízení,

podrobení se 
druhým, 

ústupnost)

Dominance
(p evládání,

ovládání 
druhých, 

nepoddajnost)

Patologické extrémy

Pasivita
(nete nost, ne innost)

Agresivita
(úto nost, napadání, nep átelství)



Subjektivita
(vztahy, emoce, lidé)

Objektivita
(fakta, informace, cíle)

vst ícnost, 
otev enost, 

elý p ístup 

odtažitost, 
uzav enost, 

chladný p ístup



Submise Dominance

Subjektivita

Objektivita

BAVIKAMARÁD

TAHOUNANALYTIK



Submise Dominance

Subjektivita

Objektivita

BAVIKAMARÁD

TAHOUNANALYTIK

Nevyhledává kontakt, 
kdy se mu vyhýbá. Bojí 

se, že bude muset mít 
názor. P i rozhovoru 
navozuje p íjemnou 

atmosféru vzájemného 
porozum ní.

Vzbuzuje d ru. Je velmi 
esv ivý. Snadno 

navazuje rozhovor. Jeho 
jednání má styl a dynamiku. 

Vyza uje z n j energie.

Chce to, na co se zam il, 
a to hned te . Oce uje 

kvalitu a kvantitu, efektivitu 
a produktivitu. Pokud není 

po jeho, okamžit  dá 
najevo nespokojenost.

Nestojí o lidi. M že být 
zdvo ilý, ale ne srde ný. 
Vypadá, jako lov k bez 
zájmu. Nesp chá, vše si 
ov uje. Je rozvlá ný, 

mnohdy nejednozna ný.



Submise Dominance

Subjektivita

Objektivita

BAVIKAMARÁD

TAHOUNANALYTIK

Dobrý poslucha
Lidé si ho snadno oblíbí
Sv domitý a pe livý
Poskytuje skv lé služby
Projevuje zájem o 
druhé
Vytvá í atmosféru 
spolupráce

Velmi p esv ivý
Sebejistý s vysokou 
sebed rou
Nadšený pro v c
Motivuje ostatní
Pružn  reaguje na 
zm ny
Dodává energii

Velmi cílev domý
Rád stimuluje
Umí prosadit sebe i své 
zájmy
Vytrvalý a velmi 
pracovitý

ímý a jednozna ný
Dob e odolává tlaku

Dob e p ipravený
Odborn  kompetentní
Precizní a detailní
Zdrženlivý 
a diplomatický
Rozvážný a hloubavý
Stojí pevn  nohama na 
zemi (až vrostlý)



Submise Dominance

Subjektivita

Objektivita

BAVIKAMARÁD

TAHOUNANALYTIK

Nepružný až  bojácný
Nudný a bez jiskry
Slabý ve vztahu 
k druhým
Má sv j úhel pohledu a 
nechápe druhé
Nedokáže íct, co si 
myslí

Upovídaný až vlezlý
Neumí se ptát 
a naslouchat
Bere vše velmi osobn
Neustále se porovnává 
s druhými
Slab  p ipraven až si 

kdy proti í

Nebere ohledy na 
druhé
Zastrašuje a vynucuje
Netrp livý a p ekotný

lá mnoho v cí 
najednou
Klade na druhé 

ehnané nároky

lá v ci složit jší a 
komplikovan jší
Rozvlá ný a do svého 
názoru zahled ný
Suchý a nezajímavý
Opatrný až bojácný
Vztahova ný a urážlivý



KAMARÁD Oble ení a dopl ky:

Nenápadné, b žné, zapadající, pohodlné, 
oby ejné
V em se cítí dob e, co má vyzkoušené, v em 
se líbí t m, na kterých mu záleží
K emu má vztah, co mu p ipomene 

ležitého lov ka, událost, d j
Klidné barvy, nevýrazné vzory, pohodlný st ih
Šperky vyjad ující sounáležitost, jemn  
dopl ující celkový vzhled, spíše drobn jší, ne 
mnoho
Hodinky praktické, „po n kom“ nebo „od 

koho“

Nezaujme vás vzhledem, ale víte, že je s ním dob e. Vyvolává pozitivní pocit.



KAMARÁD :

Nemluví moc o sob , více nechá mluvit druhé 
a naslouchá
Nep edkládá své názory, a pokud n jaké má, 
opírá se o autoritu
Je pro n j d ležité, co si o v ci myslí druhá 
strana
Klidná, pohodová, p irozen  plynoucí
Skrývá pocity za maskou dobrosrde nosti
Používá emo  zabarvená slova
Umí využít citového vydírání a manipulací
Jeho vyjád ení jsou nejednozna ná a umož ují 
více výklad

Posed li, popovídali, dobrou v li spolu m li. I když t ebas i nic nevy ešili.



Oble ení a dopl ky:
Vždy n ím zaujme, nevšední, provokující, 
výrazné, nestandardní
V em ud lá dojem, co mohou druzí 
obdivovat, nad ím žasnou, nebo co je pohorší

ím dá najevo sv j názor, postoj, jedine nost, 
osobitost
Výrazné barvy a jejich kombinace, jasné tóny, 
módní a kreativní st ihy, rozli né vzory
Šperky upoutávající, umoc ující, vyzývající, 
rad ji více než mén , n kdy až „sv tské“ 
Ozdobené nehty, tetování, piercing, 
nalepovací piha, výrazné malování, spona do 
kravaty i stuha do vlas

Nep ehlédnete ho. Nenechá vás z stat nete ným. Vyvolá bu  plus nebo mínus.

BAVI



:

Vzletná, kv tnatá, asto rychlá, s vyšší 
hlasitostí a intona  bohatá
Expresivní  slova, citoslovce, hovorové 
i slangové výrazy, vulgarismy
Mluví hodn  o sob , nepouští druhé k i 
a ská e lidem do i
Opírá se o p esv ení a pocity, nikoli o fakta 
a konkrétní podklady
Umí používat logické i nelogické argumenty, 
ohýbá realitu podle sebe a ve sv j prosp ch
Své názory prezentuje jako pravdu
Dokáže ud lat názorový kotrmelec

žete se s ním p ít, m žete s ním nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s ním 
žete d lat. Rozhodn  se nebudete nudit.

BAVI



Oble ení a dopl ky:

Nevyniká a neupozorní, odpovídá prost edí, 
roli a funkci (uniforma)
Co p isp je dobrému výsledku, co je 
osv ené a vyzkoušené, co podpo í zám r
Spíše tmavší barvy a st ízlivé kombinace barev
Praktické st ihy a materiály, vyzkoušení 
výrobci, solidní a funk ní
Šperky dopl ující, nesoucí informaci, 
prezentující status a ukazující to, co je cht no
Jistá šablonovitost, strohost, p edvídatelnost 
v dopl cích, prakti nost a cílenost
Tato kategorie o n m mnoho nevypovídá

Víte o n m, že je p esn  takový, jaký jste si mysleli, že bude. P sobí celek, ne detail.

TAHOUN



:
Stru ná, v cná a faktická, bez zbyte ných 
odbo ek
Výrazy ze sportovního a armádního prost edí 
(zabojujeme, nedáme se, mobilizujeme, 
soust edíme síly, atd.)
Neotvírá a uzavírá osobní rovinu rozhovoru
Argumenty jsou postaveny na faktech, 
rozborech, p ínosech, objektivních 
a ov itelných údajích
Jde za svým n kdy až tak razantn , že nedá 
možnost se druhému ani vyjád it, vysv tlit i 
argumentovat
Prioritou je výstup, nikoli pr h rozhovoru

Suchar a despota. Máme sice vy ešeno, ale prožitek a emoce chybí.

TAHOUN



Oble ení a dopl ky:
Bu  si ho nevšimnete, nebo z n j nespustíte 

i (a  v dobrém, i ve zlém)
Nezáleží mu na mín ní druhých a nep ikládá 
význam osobní image, málokdo mu stojí za to, 
aby se p izp soboval
Volí to, v em se cítí dob e, co je jeho oblíbené 
oble ení, co má prov ené a n kdy i co ví, že 
mu sluší
Barvy volí praktické, spíše tmavší a p írodní, 
módnost a st ih p íliš ne eší, materiály plnící 
pro n j d ležitá kritéria
Hodinky jsou v decké kalkula ky s m ením 
délky ob hu planet, šperky nevyzpytatelné

Bu  si v bec neuv domíte, v em chodí, nebo na to nikdy nezapomenete.

ANALYTIK



:

Hodn  odborných výraz , cizích slov, 
profesního slangu, zkratek a žargonu
Jasná struktura sd lení, nebo chaos a skákání 
z jednoho na druhé
Jde-li to podle o ekávání, je jistý. Nejde-li to 
jak ekal, stahuje se a uzavírá
Klidná, tišší, pomalejší, mén  dynamiky 
a intonace
Málo gest a mimiky, nejrad ji sedí dál, málo 

ního kontaktu
Rad ji písemn , než osobn
Velký rozdíl v bezpe í a p i nejistot

Jak „z chlupatý deky“, nebo p íval slov. Nejist , nebo precizn  – v tšinou suše. 

ANALYTIK


