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M!li bychom si ale zárove" hlídat, abychom sv#m o$ekáváním nevyvíjeli na dít! velk# tlak. 
To, co se má dít! u$it, by m!lo b#t v%jeho zón! nejbli&'ího v#voje – m!lo by b#t schopné to zvlád-
nout, zárove" by to ale m!la b#t p(im!(ená v#zva pro jeho rozvoj. Teorie typ) nám v%tom m)&e 
b#t dobr# vodítkem.

Rodi!e jako model

Rodi$ je pro své dít! velk#m vzorem. V'ímáme si toho ve chvílích, kdy z%úst dít!te vycházejí 
na'e v!ty nebo kdy& jeho komunikaci doprovázejí na'e gesta. V%dospívání bychom s%tím u& asi 
tolik nesouhlasili. Naopak se nám m)&e zdát, &e dít! chce b#t podobné v'em ostatním, jen ne 
nám rodi$)m.

Rodi$ovsk# vzor v'ak ovliv"uje nejen aktuální chování dít!te, ale jeho celkov# v#voj. V%rám-
ci n!j dít! p(irozen! rozvíjí ty dovednosti, které mí(í k%napl"ování jeho vrozen#ch pot(eb. 
V%tomto procesu u$ení v'ak pot(ebuje podporu, zp!tnou vazbu a%p(edev'ím model, jej& m)&e 
napodobovat. Tím modelem jsou mu nej$ast!ji práv! rodi$e, pop(. jiní blízcí dosp!lí, se kter#mi 
se $asto potkává. *ím mlad'í dít! je, tím v!t'í roli tento model hraje. Dívky p(itom napodobují 
spí'e své matky, chlapci své otce.

Je-li rodi$ stejného typu osobnosti (má stejné nebo podobné vrozené pot(eby), je pro dít! 
vhodn#m modelem a%rád dít! podporuje, proto&e to, v%$em se dít! p(irozen! rozvíjí, mu dává 
smysl. Dít! pak od n!j dostává pozitivní zp!tnou vazbu – je v%po(ádku, &e se u$í b#t práv! tím-
to typem.
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Nap(. vrozená pot(eba svobody „te+ a%tady“ vede dít! k%tomu, aby velmi aktivn! (z%pohledu 
okolí a& hyperaktivn!) prozkoumávalo okolí. Kdy& je rodi$ stejného typu, je tedy neustále v%po-
hybu a%zpest(uje si den r)zn#mi „legráckami“, bude oce"ovat, jak je dít! ak$ní, a%t!'it se, jaká 
dobrodru&ství spolu za&ijí, jen co dít! vyroste.

Dít! se m)&e ale dob(e u$it i%od rodi$e jiného typu, pokud dostává pr)b!&n! zp!tnou vazbu, 
&e to je v%po(ádku, b#t jin# ne& máma nebo táta. *asto je to ale spí'e tak, &e nás jinakost na'e-
ho dít!te drá&dí, a%sna&íme se ho vychovávat více „k%obrazu svému“. Ten ale m)&e b#t naprosto 
v%rozporu s%jeho p(irozeností, podobn! jako to popisuje Andrea (ESFP typ, pro kter# je klí$ová 
pot(eba svobody jednat te+ a%tady a%b#t v%interakci s%lidmi ; rodi$e jsou SJ typy, které mají po-
t(ebu stability a%p(edvídatelnosti):

„V!dob" puberty jsem v#dycky obdivovala ty typy holek, které m"li v$ichni rádi. Byly bezkon-
% iktní, p&átelské a!um"ly se v$emi vycházet. Chodily za $kolu, divo'ily, tan'ily na diskoté-
kách. Mn" se to moc neda&ilo. (asto nechápaly, pro' tak bazíruju na n"kter)ch pravidlech, 
pro' hledám ve v$em n"jak) &ád, strukturu. M"ly ve v$em volnost, ale já cht"la v"d"t, kdy 
a!kde a!co se bude d"lat. Moc je to roz'ilovalo. Neum"la jsem se úpln" uvolnit a!vypustit. 
Jako bych m"la v!hlav" n"jakého policistu, kter) mi &íká, co nesmím d"lat.!M*j otec je veli-
ce autoritá&sk) a!cholerick), a!oba s!mámou jsou Strá#ci (temperament SJ). Moc rozlétnout 
m" nenechali. Sice jsme spolu 'asto jezdili na v)lety, ale já nebyla v!kontaktu se sv)mi vrs-
tevníky, i!kdy# jsem po nich stra$n" tou#ila. Jakmile jsem m"la mo#nost n"kam odejít, t&e-
ba na st&ední $kolu, vybírala jsem si dle vzdálenosti, tak#e na první $kolu jsem jezdila 'ty&i 
hodiny a!na vysokou $est hodin. Lákalo m" odejít n"kam jinam, n"co zm"nit.“

Ani kdy& je rodi$ dít!ti hodn! podobn#, nemusí b#t v#voj ideální. M)&e u%dít!te podv!do-
m! korigovat své vlastní slabé stránky zp)sobem, kter# je v)$i dít!ti vzhledem k%jeho v!ku ne-
p(im!(en#. Pokud si tento rodi$ navíc z%d!tství nese pocit „Kdybych byl jin), m"l bych to leh'í “, 
m)&e se sna&it dít! tla$it do nep(irozeného chování :

Mirek (ISTJ): „V!d"tství jsem byl p&íli$ uzav&en) a!komplikovalo mi to #ivot. Tak se sna#ím, 
aby se syn co nejvíc st)kal s!kamarády, chodil na hodn" krou#k*, aby se víc otrkal. Proto#e 
'ím d&ív se to nau'í, tím lépe.“

Kdy& dít! nenachází své p(irozené preference ve sv#ch rodi$ích, podv!dom! je hledá v%jin#ch 
blízk#ch lidech. D)le&it#m vzorem se pak m)&e stát nap(. jedna z%babi$ek, u$itel ve 'kole, teta 
na hlídání apod. V%odpov!di na otázku „Kdo je ti z%rodiny nebo blízk#ch lidí nejvíc podobn# 
jako $lov!k a%v%$em konkrétn!?“ pak sly'íme, &e dít! ve svém vzoru vidí p(esn! to, k%$emu ono 
samo p(irozen! tíhne.

Genderová o!ekávání

Lenka v"d"la, #e se jí narodí hol'i'ka, proto dávala dohromady v)bavi'ku v!modré barv".

Dá$e se moc líbil overal s!krajkov)mi volánky, tak ho Mat"jovi koupila.
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Zdá se vám na t!ch v!tách n!co divného ? Mo&ná se ohradíte, &e vy barvu oble$ení podle 
pohlaví dít!te ne(e'íte. Ale napadlo by vás koupit své dvouleté dcerce k%narozeninám kombajn? 
Nebo se v%hra$ká(ství pídit po n!jaké p!kné panence pro svého syna?

K%hol$i$ce nebo chlape$kovi se zpravidla u& od narození chováme jinak. Nejen&e je v!t'ina 
z%nás jinak obléká a%kupuje jim jiné hra$ky. P(edev'ím sv#mi reakcemi na to, co dít! d!lá, po-
silujeme ty projevy, které odpovídají na'í p(edstav! o%mu&ské nebo &enské roli. Tuto p(edstavu 
jsme si vytvo(ili u& jako d!ti, p(edtím si ji osvojili na'i rodi$e a%p(ed nimi na'i prarodi$e. U& 
ve $ty(ech letech d!ti v!dí, jakého jsou pohlaví a%&e je to n!co, co se u& nezm!ní. V%'esti letech 
si rozdíl mezi pohlavími z(eteln! uv!domují, nejen proto, &e kluci a%holky jinak vypadají. Ony 
p(edev'ím v!dí, co to znamená „chovat se jako kluk“ nebo „jako holka“. (Vágnerová, ,---) Tuto 
roli p(ijímají a%rozvíjejí takové chování, které napl"uje genderová o$ekávání.

V%západní kultu(e jsou mu&ské a%&enské vlastnosti tradi$n! vnímány jako protiklady. „Ste-
reotyp chlapecké role je tradi'n" charakterizován vlastnostmi, jako je nezávislost, sout"#ivost, se-
bev"domí, síla a%dominance, tj. takov)mi, které vedou k!aktivnímu, asertivnímu a!nezávislému 
chování. Stereotyp dív'í role je typick) opa'n)mi vlastnostmi : závislostí, empatií a!citovostí, laska-
vostí a!bezmocností ('asto spí$e demonstrovanou ne# reálnou).“ (Vágnerová, ,---, s. ../) V%po-
sledních desetiletích se tento pohled trochu m!ní (v%u$ebnicích pro prv"á$ky nalezneme &enu 
policistku a%&enu v%montérkách s%n!jak#m ná(adím za pasem), ale v%mnoha 0 lmech a%d!tsk#ch 
knihách jsou chlapci a%dívky za genderov! „správné“ chování stále oce"ováni.

Tím, &e za ur$ité chování dít! chválíme, dochází k%jeho posilování. S%ur$it#m chováním dít!-
te nesouhlasíme, nebo se na n!j za to dokonce zlobíme. Dít! se tak u$í b#t „správn#m klukem“ 
nebo „hodnou hol$i$kou“:

Matyá$ (ENFJ, + let) odpovídal na otázku, co se mu líbí na tátovi : „,e se se mnou po&ád 
mazlí a!u'í m" jezdit v!motoká&e.“ „A!je to v!po&ádku, #e se kluci s!táty mazlí ?“ „Moc ne ; 
kluci by m"li b)t spí$ takoví ‚pochlapení ‘, to &íká táta.“

Druh# zp)sob, jak#m si dít! osvojuje genderov! podmín!né chování, je nápodoba. Dít! 
opakuje projevy chování, které vidí u%rodi$e (pop(. sourozence) stejného pohlaví. Za&ívá-li dít! 
rozpor mezi modelem rodi$e a%sv#mi vlastními vrozen#mi pot(ebami, m)&e poci1ovat zma-
tek a%dlouhodob! mu to m)&e komplikovat v#voj sebeúcty. V%následujícím p(íkladu se chlapec 
s%preferencí cít!ní (FI ) sna&í napodobovat otce s%p(evahou my'lení (TE). Je't! mu zcela nedo-
chází, &e on není a%nikdy nebude jako táta. Vnit(n! u& ale za&ívá rozpor mezi tím, jak# je a%jak# 
by, dle otcova vzoru, m!l b#t :

Tomá$ (ENFP, -. let): „Táta je &editel – to já bych cht"l taky b)t. A!je hodn" p&ísnej – to má po 
sv)m tátovi. V#dycky &ekne : ‚Mám za&vat ?‘ – a!já pak ud"lám, co chce. Já to mám taky – na 
bráchu jsem hodn" p&ísnej. Ale kdy# se táta na bráchu zlobil, tak mi ho bylo hrozn" líto. Jo, 
a!táta neumí uznat svoji chybu… V#dycky poslouchám jejich hádky s!mámou, a!nikdy ne-
uznal svoji chybu. To není dob&e. Já ji ob'as uznám.“

Genderová o$ekávání se na dít! nep(ená'ejí pouze skrze jeho rodi$e. N!kdy hraje d)le&itou 
roli 'ir'í rodina, t(eba kdy& se babi$ka pohor'uje nad tím, &e její vnuk si v%'atech hraje se svou 
sest(enicí na vílí (í'i.
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Podobné je to u%dívek. Na'e spole$nost je nabádá, aby byly emocionáln! otev(ené, zajímaly 
se o%pot(eby druh#ch lidí a%staraly se o%n!. Chování dívek s%preferencí my'lení (TI nebo TE) pak 
m)&e p)sobit rozporupln!, kdy& se na jedné stran! sna&í pomáhat druh#m (e'it jejich problémy, 
ale zárove" si sv)j emocionální &ivot nechávají pro sebe. Mohou usilovat o%vcít!ní se do toho, 
co druzí pot(ebují, ale p(itom (eknou dost tvrd! a%na rovinu, co si myslí. Nemají toti& pot(ebu 
zalíbit se za ka&dou cenu :

Adéla (INTP, -/ let): „Moje kamarádka si myslí, #e nestojím p&i ní – ale já hájím správnou 
v"c, to, co má logiku. Nem*#u za to, #e ona hájí blbou v"c.“

Opustit stereotypy, ve kter#ch jsme vyr)stali, je velmi náro$né, ale pro v#voj d!tí m)&e b#t 
zú&ené vnímání lidského chování na „&enské“ a „mu&ské“ omezující, a& nebezpe$né. P(itom sta$í 
docela málo : Ukazovat d!tem v%praxi, &e ka&d# má své silné a%slabé stránky, &e ka&d# jsme jin# a%&e 
je to tak v%po(ádku, pokud nám to vzájemn! neubli&uje. Sta$í dát d!tem prostor, aby si vyzkou-
'ely r)zné modely chování, nechat je, aby se (ídily sv#mi vrozen#mi pot(ebami. Netla$it na to, 
jaké by dít! z%hlediska genderov#ch o$ekávání „m!lo b#t“, ale vnímat, jaké ve své p(irozenosti je.

Sourozenecká konstelace

V#voj dít!te a%projevy jeho typu se mohou u%konkrétních d!tí li'it v%závislosti na tom, v%jaké sou-
rozenecké konstelaci se nacházejí. Jediná$ek se nemusí s%nik#m dal'ím d!lit o%pozornost sv#ch 
blízk#ch, rodi$e mají více $asu napl"ovat jeho pot(eby a%zárove" nemají mo&nost dít! srovnávat 
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s%jeho bratrem $i sestrou. O%to v!t'í tlak na n!j mohou vyvíjet – a1 u& kv)li sv#m vlastním 
nenapln!n#m touhám, nebo proto, &e cht!jí, aby jejich dít! bylo chytré, úsp!'né a%správn! se 
chovalo. U& od miminka s%ním chodí na r)zné krou&ky, aby nezanedbávali jeho rozvoj. Dít! má 
v'e nalinkované a%zorganizované a%stále jen sprintuje sm!rem k%cíli, kter# se ale neustále vzda-
luje s%tím, jak se nároky rodi$) zvy'ují. Jediná$ek ur$itého typu osobnosti se proto m)&e proje-
vovat v%mnohém jinak, ne& kdy& je tento typ nap(. prost(ední ze t(í sourozenc).

Více d!tí v%rodin! v!t'inou znamená, &e se rodi$ovská o$ekávání a%touhy rozpt#lí a%tlak na 
jednotlivé dít! se zmen'í. Paraleln! s%tím ale naroste jiné riziko. Riziko srovnávání :

„Eli [ENFP] je prost&ední dít", milá holka, v!kolektivu oblíbená. Má ale t"#kou pozici v!ro-
din", proto#e má v)jime'n" chytrou star$í sestru a!nadaného mlad$ího bratra. Zna'ná in-
teligence a!úsilí o!v)sledek jim nesou viditeln) úsp"ch a!pro ni je to zdroj stresu, proto#e ona 
p&irozen" nemá takovou pot&ebu b)t ve $kole nejlep$í. (asto jako malá mluvila o!tom, #e 
je adoptovaná… Vysv"tlovali jsme, ukazovali fotky z!porodnice… – trvalo minimáln" rok, 
ne# to akceptovala (kolem --. roku).“

Tém!( ka&d# rodi$ by (ekl, &e své d!ti mezi sebou nesrovnává. Minimáln! ví, &e by je srov-
návat nem!l, a%proto nepou&ívá v!ty typu „Podívej se na sestru…“ nebo „Kdyby ses sna#il tak 
jako tv*j bratr…“. Nicmén! srovnávání se d!je u& tím, &e máme od d!tí velká o$ekávání, za je-
jich& napl"ování je chválíme. Sta$í, &e jedno je chváleno $ast!ji ne& to druhé. Sta$í povzdech 
nad se'item jednoho a%úsm!v, kter# doprovází listování se'item druhého. Dít! pak, podobn! 
jako v%p(ípad! Eli, m)&e potla$ovat své p(irozené pot(eby, aby se sourozenc)m vyrovnalo, a1 u& 
kv)li vlastní sebeúct!, nebo aby získalo pozornost a%p(ijetí sv#ch rodi$).

Av'ak nemusí tomu tak b#t. Rodi$e, kte(í si riziko nev!domého srovnávání d!tí uv!domují 
a%zárove" doká&ou na d!ti nevyvíjet tlak sv#ch o$ekávání, mohou dát skrze sourozence d!tem 
do &ivota velk# dar. Více d!tí toti& znamená také více p(íle&itostí u$it se. A%proto&e je relativn! 
malá pravd!podobnost, &e se typy mezi sourozenci budou opakovat, mohou se d!ti pro &ivot na-
u$it klí$ovou dovednost – oce"ovat na druh#ch to, co samy nemají, a%vyu&ívat to ke spolupráci :

Jana (INFJ): „Máme 'ty&i d"ti – ka#dé je jin) typ, ale t&i z!nich jsou ur'it" extraverti. Man-
#el [ISTJ] tuhle &ekl, #e nechápe, jak mohou mít dva introverti tolik extravertních d"tí. Je 
ale zajímavé vid"t, jak se mohou od sebe navzájem u'it, jak pochytávají, co jim není vlast-
ní, obohacují se. Se dv"ma nejstar$ími syny o!rozdílech mezi nimi i!mluvíme, a!tak si uv"-
domují, #e ka#d) je jin) a!v!'em je kdo dobr), a!respektují to. I!kdy# zpo'átku to byl boj, 
proto#e druhorozen) (en"k se cht"l dotahovat na star$ího Jirku. Ale postupn" si uv"domil 
svoji pozici, na co je on dobr). A!taky jim &íkáme, #e by mohli jednou spolupracovat. ,e Jir-
ka je dobr) obchodnicky, umí prezentovat, zatímco (en"k má hodn" informací, které umí 
logicky analyzovat.“

"kola – typové preference a u!ební styl

U$itelé $asto podv!dom! u$í tak, jak je pro n! p(irozené, a%o$ekávají, &e to tak bude vyhovovat 
i%&ák)m. Bude, ale pouze n!kter#m. Typové preference $lov!ka toti& p(edur$ují také u$ební styl, 


