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LIDÉ ORIENTOVANÍ NA LIDI

Lidem orientovaným na lidi záleží na dobrých vztazích s druhými lidmi. Touží po 

tom, abyste je měli rádi, proto se snaží vám dělat radost. Jsou často neformální a 

mají tendence rychle přecházet od vykání 

k tykání. Interakce v konverzaci je pro ně mnohdy 

důležitější než samotný obsah. Rádi se starají a 

sdílejí s druhými. Mnoho věcí je silně dojímá a cítí 

spíše srdcem než rozumem. Žijí pro přátelství, 

chtějí mít co nejvíce přátel. Mají svého nejlepšího 

přítele v každé oblasti, kde působí. Rádi se pohybují v dynamické skupině, ve 

které se hodně povídá, kde je hodně citů, vzájemného pochopení, otevřenosti a 

sdílení. 

Nemají rádi striktně nastavené časové harmonogramy. Nevadí jim, když se s nimi 

někdo zapovídá i přesto, že se pak dostávají do časového presu a nestíhají 

dokončit úkol. K dokončení úkolů je vede a motivuje potřeba být oblíben.

Lépe pracují v týmu nežli samostatně. Jejich rozhodnutí je ovlivněno druhými 

lidmi spíše než jejich vlastním úsudkem. Jsou fyzicky i emocionálně blíže druhým 

lidem. Je pro ně přirozený fyzický i psychický kontakt s druhými lidmi. Nedělá jim 

problém obejmout či políbit i relativně neznámého člověka. Mají silnou touhu 

znát potřeby a tužby druhých lidí.

Oblasti jejich společného zájmu jsou:

- Vztahy

- Péče

- Sdílení

- Přátelství

- Pochopení (empatie)

- Emoce (city, pocity)

Příklad z praxe, jak poznat zda je člověk orientovaný na lidi:

Co udělá člověk orientovaný na lidi, když sleduje srdceryvnou scénu v kině?

Vezme si kapesník a začne si utírat oči plné slz, protože se vcítil do pocitů 

hlavního hrdiny a nechal se unést dějem filmu.
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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.




