
„Ella [ESTJ, ! roky] chce, aby bylo v!e po jejím, a"sna#í se to získat po dobrém nebo po zlém.“

Situace, kdy se jim okolní sv"t nechce pod#ídit, tyto d"ti $patn" sná$ejí a%p#edev$ím p#ed rodi&i 
si dovolí propadnout emocím, v"t$inou záchvatu vzteku. V%takov'ch chvílích ur&it" není na mís-
t" dít"ti ustoupit, ale pomáhá uznat pocity dít"te jako legitimní, vyjád#it d(v"ru v%to, )e si s%nimi 
doká)e poradit, a%po&kat, a) se upokojí. D(le)ité je p#itom z(stat v%klidu a%na dít" se nezlobit :

„V"p$ípad%, #e se Ella [ESTJ, ! roky] roz&ílí, #e nem'#e mít to, co chce, je nejlep!í nereago-
vat, a"ona se za&as uklidní a"p$ijde. Poslední dobou za&íná chápat, #e to zra(uje ostatní, tak 
se t$eba omluví a"$ekne, #e nás má ráda.“

Získávat „p#evahu“ nad okolním sv"tem mohou tyto d"ti zkou$et i%pon"kud so* stikovan"j$ími 
zp(soby:

„Zdá se, #e je pro Janu [ENTJ, + let] n%kdy obtí#né b)t v"blízkosti n%kter)ch sp$ízn%n)ch 
osob (babi&ka, d%da), se kter)mi je velmi ráda, ale pak jako by nev%d%la, jak se k"nim vlast-
n% chovat. P$esto#e s"námi je t$eba ten den úpln% v"pohod%, jakmile se ocitneme nap$. u"ba-
bi&ky, za&ne b)t dost ‚náro&ná‘ – vym)!lí r'zné drobné !kození, k(ourá, zdá se, #e se s"ní 
nedá normáln% domluvit. *ím to je, nevím. Mo#ná n%kdy neví, jak dát najevo radost, ná-
klonnost, mo#ná jen testuje, co ta která osoba vydr#í.“

Dominance extravertního my$lení TE se projevuje také hledáním logiky ve vn"j$ím sv"t", 
a%tak u) od útlého v"ku neb'vá snadné „opít je rohlíkem“:

Nejd!ív rozt!ídit, pak si hrát. A "asto je t!íd#ní hrou samou o sob#
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Eli!ka (ENTJ, + roky): „Máme Vánoce, a"tak p$i!la $e& na téma"‚Je#í!ek‘. Nejen#e ho cht%la 
vid%t a"p$esv%d&it se o"tom, #e existuje, ale ptala se, kde se vzal. Maminka necht%la Eli!ce 
plést hlavu tím, #e se narodil p$ed ,--- lety, a"tak $ekla, #e se narodil dneska. ‚»Dneska«? 
To je ale mal)! To nem'#e unést v!echny dárky!‘ Na pokus maminky o"záchranu situace, 
#e Je#í!ek rychle roste a"#e to ur&it% zvládne, reagovala : ‚To ale není mo#n).‘ Eli!ka má t$í-
m%sí&ního brá!ku a"ví, #e je mal), neumí chodit a"nemluví. Podobn% ‚nelogické‘ jí asi p$ipa-
dá, kdy# reagujeme na brá!kovo pobrukování slovy: ‚No tak co mi je!t% poví! ?‘ V%tou ‚Nic, 
v#dy. je!t% neumí mluvit p$ece !‘ nám vysílá jasn) signál, jak m'#eme b)t tak hloupí a"#e 
u# nám to $íkala n%kolikrát.“

Jak napl!ovat pot"eby vypl#vající z dominance TE?

– P#ipravujte tyto d"ti s%p#edstihem na to, co je &eká ; dodr)ujte &asov' harmonogram. Mini-
malizujte zm"ny v%plánech, pop#. o%nich dít" v&as informujte, poskytn"te logické vysv"tlení 
a%nov' plán.

– Bu,te konzistentní a%fér; ud"lejte, co jste #ekli, )e ud"láte.
– Mluvte s%nimi p#ímo, v"cn". Nepou)ívejte své emoce k%tomu, abyste v%nich vyvolávali pocit 

viny. Nesna)te se sv'mi dojmy podpo#it svá o&ekávání a%tím manipulovat d"ti k%tomu, co 
chcete, aby ud"laly.

– Vysv"tlujte logické d(vody sv'ch po)adavk( a%stanoven'ch pravidel.
– Poskytujte jim dostatek p#íle)itostí, jak mohou b't se sv'mi kamarády a%uplatnit svou fyzic-

kou energii (sportovní aktivity, pohyb venku).
– Nechte je d"lat v"ci samy a%po svém, umo)-ujte jim p#ebírat za sebe zodpov"dnost v%oblas-

tech, kde si o%to #íkají (pravd"podobn" zvládnou samy mnohem více, ne) byste o&ekávali):

Adriana (ENTJ, / roky): „Ob&as ji hlídá d%de&ek, a"je dost ne!.astn) z"toho, #e Adri nechce 
jíst. Tak jsem jí $ekla, #e mám pro ni velk) úkol, #e odcházím, a"tak z'stane jediná #enská 
v"byt%, a"#e bych teda pot$ebovala, aby d%dovi pomohla : p$ipomn%la mu, #e se mají na-
ob%dvat, $ekla mu, kde mají nachystan) ob%d a"na jak dlouho jej oh$át, a"pak #e mají jít 
spinkat. Adri jen k)vla, #e jo. A"d%da mi pak nad!en% vypráv%l, jak byla Adrianka úpln% 
ú#asná, #e v'bec nezlobila, se v!ím mu pomáhala a"krásn% jedla. Prost% dostala úkol a"uka-
zovala svoji ‚#enskou kompetenci‘.“

– Nevyvíjejte tlak na jejich v'kony, v"t$inou si vysta&í se sv'm vlastním :

„U&itelka Majka $íká, #e kdy# Dá!e [ENTJ, + let] n%co nejde tak, jak by cht%la, je na ní vi-
d%t, jak to v"ní uvnit$ pumpuje, ale navenek nedává nic znát a"nikdy se nestalo, #e by n%-
jak) úkol odmítla ud%lat. Doma je to úpln% jiné. Jak)koliv neúsp%ch znamená út%k od v%ci 
(u# ji to nezajímá a"d%lat to nebude), snaha pomoci jí vyvolá skoro v#dy hysterickou reakci 
a"út%k do jejího pokoje. Má sama dojem (nebo se tak aspo( tvá$í a"vyjad$uje), #e v!echno 
umí a"zvládá, a"velmi t%#ce nese (spí! v'bec neunese), kdy# jí n%co nejde a"druzí to vidí. 
V'bec není ochotna p$ekonávat jakékoliv p$eká#ky. Bu0 to jde samo, nebo to nestojí za to, 
aby se tomu v%novala.“
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– Zajímejte se o%to, co d"lají, a%zd(raz-ujte, )e v$echno se v%)ivot" musíme postupn" nau&it : 
nikdo nic neumí rovnou, sám od sebe. Neoce-ujte ani tak v'sledek, ale míru úsilí, kterou 
do &innosti vlo)ily. A%zam"#ujte pozornost na to, jestli ony samy jsou se sv'm v'konem spo-
kojené. Vyvíjení tlaku zven&í, zejména od osobn" d(le)it'ch autorit, jenom podkopává se-
beúctu dít"te, které pak do dané &innosti rad"ji nevlo)í )ádné úsilí, proto)e riziko selhání 
a%konfrontace s%vlastní neschopností vnímá jako nep#im"#en" velké.

P#ístup k%v'chov" a%vzd"lávání, kter' vyhovuje pot#ebám d"tí s%dominantním TE, shrnula 
velmi dob#e maminka Jany (ENTJ, + let):

„Vnímám vzd%lávání jako cestu, která m'#e (a"m%la by b)t) velmi dobrodru#ná. Myslím si, 
#e v"dne!ní dob% není a# tak d'le#ité to, co se dít% u&í, ale jak se to u&í. Nemyslím si, #e by se 
d%ti nutn% musely u&it jedin% to, co je baví, co si samy zvolí, proto#e si myslím, #e je dobré, 
kdy# se nau&í p$ekonávat r'zné p$eká#ky – t$eba i"v"podob% úkolu, kter) jim není zrovna po 
chuti. Myslím si ale, #e by radost z"poznávání a"chu. objevovat m%ly b)t dominantní a"d%ti 
by m%ly v%d%t, #e mají mo#nost alespo( v"n%jaké mí$e ovlivnit to, co se cht%jí dozv%d%t, &ím 
se cht%jí zab)vat.“ Na otázku „Za co dít% chválíte ?“ maminka odpov%d%la : „Sna#íme se, my-
slím, Janu hlavn% povzbuzovat, #e v%$íme, #e spoustu v%cí zvládne. Nejvíc ji tedy asi chvá-
líme ve chvíli, kdy máme pocit, #e se musela n%jak p$ekonat (jet sama na vleku, dojít si ob-
jednat pití…), nebo kdy# vidíme, #e n%komu pomohla. Vyjad$ujeme radost, kdy# nás n%&ím 
nov)m p$ekvapí – #e se nau&ila &íst, psát, $íkat ‚$‘. Sna#íme se ji nechválit u"v%cí, u"kter)ch 
nám p$ipadá d'le#ité, aby se z"nich dokázala sama radovat a"nebyla závislá na tom, #e ji 
n%kdo ocení (nap$. kdy# nakreslí obrázek…). Vzhledem ke !kolce je to ale n%kdy obtí#né.“

Projevy sekundární funkce od narození do p"ed$kolního v%ku

ESTJ
Sekundární funkce: SI – introvertní smysly

ENTJ
Sekundární funkce: NI – introvertní intuice

– Porovnávání sou"asnosti s minulou 
zku$eností (p!i adaptaci na nové prost!edí 
a lidi).

– Zam#!ení na smysly, v%dej fyzické energie 
v reálném sv#t#.

– P!izp&sobení se organizaci a !ádu, 
dodr'ování pravidel.

– Pot!eba kompetentnosti p!edev$ím 
v oblasti sebeobsluhy a zvládání praktick%ch 
dovedností.

– Radost p!i poznávání nového prost!edí a lidí.
– Zam#!ení na nové my$lenky, v%dej mentální 

energie ve sv#t# fantazie.
– Zkoumání, jak sv#t funguje, testování logiky 

pravidel.
– Pot!eba kompetentnosti p!edev$ím 

v intelektuální oblasti.

ESTJ
Sekundární funkce: SI – introvertní smysly
Díky sekundárnímu SI porovnávají ESTJ d"ti to, co je te,, s%tím, co znají z%minulosti. Dokud 
ale nemají databázi zku$eností dostate&n" zapln"nou, nemají se o%co op#ít – v%nov'ch situacích 
proto b'vají obez#etné a%v(&i neznám'm lidem odta)ité. A%proto)e jsou to d"ti, které v)dy bu-
dou mít vlastní názor, i%svou nelibost umí dát najevo velmi z#eteln" :
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„Hanka se jako hodn% malá (asi od !esti m%síc' do dvou let) bála dosp%l)ch lidí. Kdy# n%-
kdo jen nakoukl do ko&árku, ozval se stra!n) $ev, tak#e jsem známé prosila, a. se do ko&ár-
ku rad%ji nedívají.“

„Katka [dnes ./ let] do dvou let v%ku nesnesla b)t s"n%k)m jin)m ne# se mnou – u"v!ech 
velmi plakala.“

„Ella [! roky] na mn% byla jako malá hodn% závislá. I"dnes má v"novém prost$edí nebo 
s"nov)mi lidmi pomalej!í starty, ale jak si jednou zvykne, nemá problém. Ve !kolce plakala 
první den asi p%t minut po mém odchodu, poté asi dva dny m%la takové váhavé starty, ale 
dále se u# t%!ila.“

Sekundární SI se u%t"chto d"tí projevuje také v%jejich „t"lesnosti“: nemají-li n"jak' zdravot-
ní problém, b'vají to v"t$inou fyzicky velmi aktivní d"ti. Stále n"co d"lají, pot#ebují dostate&n' 
v'dej energie. Pokud musí, nap#. kv(li de$tivému dni, z(stat zav#ené doma, m()e to b't mu&e-
ní jak pro d"ti, tak pro jejich rodi&e :

„Hani&ka m%la moc ráda pohybové hry – házení, b%hání. Nevydr#ela nikdy dlouho sed%t 
u"televizní pohádky nebo d%tského 1 lmu. Neustále odcházela, n%co odná!ela, p$iná!ela, ale 
p$itom ‚lehce‘ sledovala d%j.“

Je pot#eba neustále myslet na to, )e interakce s%okolím sice tyto d"ti nabíjí, to v$ak nezname-
ná, )e nejsou fyzicky unavené – ba práv" naopak. Pot#ebují hodn" spát, aby doplnily energetic-
ké zásoby. Vypráv"ní pohádek, které m()e b't pro tyto d"ti dal$ím zdrojem stimulace, je n"kdy 
lep$í nahradit posloucháním relaxa&ní hudby.

Sekundární SI se projevuje také v'b"rem hra&ek, které dostate&n" stimulují smysly a%s%nimi) se 
dá fyzicky manipulovat, a%také pam"tí na detaily a%oblibou aktivit, je) u) d(v"rn" a%detailn" znají :

„Hani&ka si velmi ráda hrála s"hrnci, pokli&kami, kostkami ; neustále jsem jí musela &íst do-
kole&ka ty samé kní#ky a"prohlí#et stejná leporela. V#dycky si jich nabrala, kolik dokázala 
unést, a"nosila je za mnou tak dlouho, a# jsme si za&aly &íst nebo povídat. U"této &innosti 
pak vydr#ela hodn% dlouho.“

P#i adaptaci na $kolku &i n"jakou formu skupinové aktivity (krou)ky) pot#ebují &as – jejich SI 
je „na p#íjmu“ a%za#azuje nové informace do databáze minul'ch zku$eností. Poté jsou v"t$inou 
ve $kolce velmi spokojené :

„Katka [dnes ./ let] nastoupila do !kolky ve t$ech letech: prvních 2/ dní plakala, ale jen 
v"mé p$ítomnosti, poté bylo v!e v"po$ádku. Do !kolky chodila ráda, m%la tam v)bornou 
partu d%tí.“

Krom" mo)nosti kontaktu s%vrstevníky vyhovuje mate#ská $kolka d"tem je$t" z%jednoho d(-
vodu – jedná se o%organizovan' &as a%prostor, ve kterém vládnou pravidla a%#ád:

„Katka [dnes ./ let] nem%la ve !kolce s"ni&ím problém : chování m%la v#dy vzorné, má ráda 
pravidla.“
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Externí autoritu v%podob" u&itelky ve $kolce v"t$inou bez problém( respektují (podv"dom" 
se v%ní vidí – také by cht"ly ostatní organizovat a%#ídit):

Ella (/ roky): „Já bych cht%la mít takovou pí!.alku [ukazuje na obrázek v%kní)ce]. Má ji 
paní u&itelka, $íkáme jí ‚kouzelná‘ – kdy# zapíská, tak v!ichni p$ib%hneme… Toto jsem já 
malovala [ukazuje na obrázek] a"byla jsem vedle Maru!ky, proto#e Maru!ka na svém mís-
t% zlobí. A"to paní u&itelky necht%jí. Já paní u&itelky poslouchám.“

Dodr)ování pravidel je pro ESTJ d"ti v%rámci instituce d(le)ité, frustraci ale mohou za)ívat, 
pokud pravidla nejsou dostate&n" logická a%spravedlivá pro v$echny:

Hanka : „Se !kolkou mám spojen) pocit nepochopení : hodn% v%cí mi tam p$ipadalo ne-
spravedliv)ch, nechápala jsem je (a"nechápu dodnes). Pro mne nesmyslná pravidla typu, 
#e s"plynov)mi maskami (nejlep!í hra&ka ve !kolce, ob&as jsme s"nimi trénovali na p$ípad-
né nálety a"útok plynem, ale zbytek &asu byly k"dispozici na hraní ) si mohou hrát jen kluci 
a"#e d%v&ata si mohou hrát s"kuchy(kou – tam zase nesm%li chlapci. A# te0 mi dochází, #e 
mo#ná proto nerada va$ím a"kuchyni se dodnes vyh)bám obloukem. S"tím souviselo dal!í 
pravidlo, #e která z"dívek byla ve !kolce první, mohla si zabrat kuchy(ku na cel) den. Já ni-
kdy první nebyla, proto#e maminka jako u&itelka mne do !kolky vodila a# kolem p'l osmé. 
Jako nejvíce nespravedlivé jsem vnímala to, #e dít%, které m%lo narozeniny, dostalo korunu, 
sed%lo na speciálním k$esle a"mohlo si vybrat písni&ku, kterou mu ostatní v"krou#ku zazpí-
vali. Jeliko# mám narozeniny ,3. srpna, nikdy jsem se této pocty nedo&kala – v"p$ípravném 
t)dnu jsem b)vala s"maminkou ve !kole a"do !kolky jsem nechodila.“

Pot#eba kompetentnosti je spí$e ne) na%intelekt (jako je tomu u%ENTJ) zam"#ena na u&ení 
se r(zn'm dovednostem, zodpov"dné pln"ní povinností a dodr)ování pravidel :

Katka (2, let): „Odmala jsem poslouchala rodi&e, dodr#ovala pravidla. Sama od sebe jsem 
d%lala v%ci, které mi nikdo $íkat nemusel, t$eba uklízet, kdy# je nepo$ádek. Nechápu bráchu – 
ten neuklidí, ani kdy# mu to n%kdo $ekne. Taky jsem byla v#dycky taková slu!ná – zdravila 
jsem v!echny, pod%kovala. Brácha neumí dodne!ka pod%kovat, pozdravit, i"kdy# jsem mu to 
u# tolikrát $íkala ! N%kdy to ud%lá, ale to jen p$ed mámou, jinak prost% nezdraví !“

ENTJ
Sekundární funkce: NI – introvertní intuice
Sekundární NI  je d(vodem, pro& ENTJ d"ti nemívají problém v%novém prost#edí &i s%cizími lid-
mi – spí$e naopak. Poznat dosud nepoznané je pro n" velmi lákavé :

„Evelínka [dnes 0 let] byla odmalinka spole&enská : nem%la problém s"nov)mi lidmi, ráda se 
nechala chovat od kohokoli z"rodiny. Byla dost zv%davá, v!echno ji zajímalo. Na mn% jako 
na matce byla relativn% nezávislá : nem%la problém z'stat sama p$es noc u"babi&ky nebo 
sama s"tatínkem nebo !la na odpoledne k"mojí sest$e. V#dycky si to u#ívala, tu zm%nu místa 
a"nové aktivity. Nikdy nem%la problém s"nov)mi lidmi, nebála se a"ani se moc nestyd%la.“

„Jana [+ let] si na nové prost$edí zvyká docela rychle ; pokud je p$íle#itost jet/jít n%kam, kde 
to je!t% nezná, je skoro v#dycky pro. Pokud je v"novém prost$edí s"námi, t$eba na dovolené, 
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