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V!VOJ TYPU V PR"B#HU $IVOTA

!asto dostávám otázku, jestli se typ v"pr#b$hu %ivota m$ní. Odpovídám, %e &lov$k se m$ní, typ 
z#stává. Pokud tedy typem myslíme své vrozené nastavení mozku (tj. po'adí, v jakém preferu-
jeme osm psychick(ch funkcí  ) a z n$j vypl(vající klí&ové pot'eby. To, co p'irozen$ preferujeme, 
se nem$ní. Postupn$ se ale u&íme d$lat i to, co nám tak p'irozené není. Abychom se mohli stát 
tou nejlep)í verzí nás samotn(ch.

Jak se u!it b"t sám sebou
Za&íná to narozením. Jung p'edpokládal, %e v)ech osm psychick(ch funkcí má dít$ ji% p'i naro-
zení ulo%eno ve svém nev$domí. V(voj osobnosti znamená, %e se s"n$kter(mi z"nich u&íme v$-
dom$ nakládat. *e se jejich prost'ednictvím p'izp#sobujeme okolnímu sv$tu. Do zp#sobu, jak 
to d$láme, se siln$ promítá po'adí, v"jakém psychické funkce preferujeme – tedy to, co je pro 
dít$ snaz)í a co je naopak obtí%n$j)í.

Nicmén$ to, co je snaz)í, musí dít$ nejd'ív objevit. Postupn$ tedy zkou)í v)echny psychické 
funkce a"zji)+uje tak, která z nich je pro n$ho nejpohodln$j)í. Tato funkce bude po cel( jeho %i-
vot hrát dominantní úlohu, naz(vá se tedy „dominantní funkcí “. Pou%ívání dominantní funkce 
nás ji% v d$tství stojí nejmén$ úsilí, nevy&erpává nás a relativn$ snadno s ní dosahujeme toho, 
co pot'ebujeme. Jde nám jakoby „sama od sebe“, a pokud ji pou%íváme a neustále procvi&u-
jeme, stáváme se v ní lep)í a lep)í.

Pro dal)í v(voj dít$te je proto naprosto zásadní, aby bylo v"rozvoji své dominantní funkce 
podporováno. Její úlohou je toti% vést, udávat sm$r. Osobnost &lov$ka, stejn$ jako ,rma, pot'e-
buje silného „'editele“, kter( ví, co chce, ale pro uskute&n$ní sv(ch zám$r# velmi ú&inn$ spolu-
pracuje s"ostatními. T$mi „ostatními“ myslíme sedm zbyl(ch psychick(ch funkcí, z"nich% ka% dá 
se hodí na pln$ní jin(ch úkol# : jedna brainstormuje nové nápady, jiná se dr%í osv$d&eného, dal)í 
plánuje a organizuje, jiná myslí p'edev)ím na pot'eby lidí. Od po&átku je v)ak jasná jejich hie-
rarchie a jejich úlohou je podporovat ,rmu v"napl-ování zám$ru jejího 'editele.

Hned za 'editelem (dominantní funkcí  ) je v"hierarchii na)í osobnosti sekundární funkce, 
'íkejme jí „asistent 'editele“. Doprovází 'editele u% od chvíle, kdy se dostal do funkce, ale jeho 
skute&nou pravou rukou se stává a% v"pr#b$hu dospívání a mlad)í dosp$losti.

P'esto%e je asistent nejbli%)ím spolupracovníkem 'editele a jeho pravou rukou, stále je to 
pouze asistent – kter( k samostatné &innosti nemá dostate&né pravomoce. A stejn$ tak i 'editel 
pot'ebuje svého asistenta, bez jeho% pomoci by se mohl cítit zahlcen( a p'etí%en(.

Role asistenta (sekundární funkce) je p'edev)ím vyva%ovací, a to ve dvou sm$rech :

– Sekundární funkce funguje lépe v"opa&ném sv$t$ ne% dominantní (vn$j)ím nebo vnit'ním), 
má opa&n( index („E“ nebo „I“). Je-li 'editel introvert (dominantní funkcí je SI, NI, FI nebo 
TI), nemá takovou pot'ebu exponovat se navenek mimo ,rmu. Jeho asistent to v$t)inou 
proto d$lá za n$j – komunikuje s"vn$j)ím sv$tem. Je-li 'editel extravert (dominantní funkcí 
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je SE, NE, FE nebo TE), fungování mimo ,rmu si u%ívá a"jeho asistent mu pomáhá podn$ty 
zvn$j)ku zpracovat uvnit'.

– Sekundární funkce je opakem funkce dominantní ve smyslu p'íjem vs. rozhodování. Pokud 
je 'editel sb$ratel informací (dominantní je p'íjem : SI, SE, NI, NE), asistent mu pomáhá je 
t'ídit, vyhodnocovat a"pomocí nich se rozhodovat (sekundární je rozhodování : TE, TI, FE, 
FI). Pokud je 'editel orientován na rozhodování (dominantní je rozhodování : TE, TI, FE, FI), 
asistent mu pomáhá se sb$rem, aby m$l pro své rozhodování dost podklad# : fakt, osv$d&e-
n(ch postup#, variant &i vizí (sekundární je p'íjem : SI, SE, NI, NE).

Pokud asistent svou roli neplní dostate&n$ dob'e, 'editel je na v)echno sám. Má toho hodn$ 
a n$které dovednosti mu úpln$ chybí : bu. sbírá hodn$ informací, ale bez schopnosti vyhod-
nocovat jejich d#le%itost (kdy% je dominantní p'íjem : SI, SE, NI, NE), nebo se rozhoduje s"nedo-
statkem informací, tj. rychle a"unáhlen$, &i se naopak ve svém rozhodování „zacyklí “ (kdy% je 
dominantní rozhodování : TE, TI, FE, FI).

V"kapitole „/estnáct cest ke spokojenému mate'ství “ na s. 01 je u ka%dého typu podrobn$, 
v&etn$ p'íklad#, popsáno, jak u jednotliv(ch typ# funguje jejich 'editel (dominantní funkce) 
i"asistent (sekundární funkce). Pomocí t$chto popis# si m#%ete uv$domit, zda dob'e spolupra-
cují ve va)em konkrétním p'ípad$ – zda 'editel dob'e 'ídí a hlavní spolupracovník ho dosta-
te&n$ podporuje. Pokud zjistíte, %e tomu tak není (pravd$podobn$ proto, %e jste v"d$tství nebyli 
v"jejich rozvoji dostate&n$ podporováni), je dobré na jejich souh'e zapracovat.!"

Na!e sebeúcta je p"ímo závislá na spolupráci na!í dominantní a sekundární funkce. 
Jenom díky ní m#$eme b%t opravdu sami sebou. Teprve pak má smysl u&it se b%t 
i'„n(k%m jin%m“.

Jak se u!it b"t i „n#k"m jin"m“
Pokud jsme byli v"rozvoji své dominantní a sekundární funkce (a jejich spolupráce) úsp$)ní, 
pravd$podobn$ se nám da'í dob'e napl-ovat své vrozené pot'eby a máme zdravou sebeúctu. 
Mnoh(m z"nás to ale nesta&í a"chceme se rozvíjet dál – k"v$t)í komplexit$ na)í osobnosti, k"v$t)í 
spokojenosti ve vztazích i práci.

2e&í Teorie typ# se tento rozvoj t(ká p'edev)ím na)í t'etí a &tvrté funkce. Jejich v$domé 
vyu%ívání poskytuje velk( prostor pro ná) rozvoj, proto%e p'irozen$ dopl-ují funkci první 
a druhou. Díky jejich zapojování m#%eme zmír-ovat své slabé stránky a b(t hrdi na to, jak 
doká%eme p'ekra&ovat svou komfortní zónu. To v)e za p'edpokladu, %e p'itom nepopíráme sami 
sebe – %e na)e t'etí a &tvrtá funkce efektivn$ podporují zám$ry na)eho 'editele a jeho asistenta, 
nikoliv %e musí po v$t)inu &asu jejich roli p'ebírat. To se d$je v"situacích, kdy kv#li vn$j)ím 
okolnostem musíme vykonávat takové &innosti, na které ná) 'editel ani jeho asistent nejsou sta-
v$ni. V"dlouhodobém horizontu to m#%e zp#sobovat psychické vy&erpání, které je %ivnou p#-
dou pro na)i stresovou reakci (viz kapitola „Stres pohledem Teorie typ#“ na s. 30).

!" Jak konkrétn$ lze podporovat rozvoj sekundární funkce v"dospívání, je popsáno u ka%dého typu v"kni-
ze Nejsou stejné : Jak díky Teorii typ! porozum"t d"tem i sami sob".



Mnoho lidí se na rozvoj t'etí a &tvrté funkce zcela p'irozen$ zam$'uje ve st'edním v$ku. To, 
co pro nás doposud nebylo d#le%ité, nyní nab(vá na v(znamu. To, co nás a% dosud p'íli) neza-
jímalo, je pro nás najednou n$&ím atraktivní.

Ne %e bychom dote. svou t'etí a &tvrtou funkci nepou%ívali. B$hem dosavadního %ivota bylo 
jist$ mnoho situací, kdy jsme je museli povolat do akce, abychom se pomocí nich lépe p'izp#-
sobili po%adavk#m prost'edí – ve )kole, v"práci, ve vztazích. V$t)inou se tak ale d$lo nárazov$ 
a t(kalo se to rozvoje jen ur&it(ch díl&ích dovedností. Ve st'edním v$ku v)ak máme pro rozvoj 
t'etí a &tvrté funkce k"dispozici více energie a &asto i vnit'ní motivace. N$kte'í z"nás zm$ní práci 
a za&nou se v$novat n$&emu, kde svou t'etí nebo &tvrtou funkci mohou uplatnit, a+ ji% profesn$, 
nebo v rámci svého volného &asu a koní&k#.

P'íklad : ENFP typ, kter( je vzhledem ke své dominantní funkci (NE  ) stále otev'en nov(m 
mo%nostem i"plánování a jemu% dotahování m#%e &init potí%e, m#%e rozvíjet svou t'etí funkci 
(TE  ) ve sportu – dodr%uje stanoven( tréninkov( plán, organizuje si den tak, aby se mu tam tré-
nink ka% d( den ve)el. Paradoxn$ m#%e b(t v"této oblasti mnohem organizovan$j)í ne% v"práci.

Tento zp#sob „vyzrávání “ v)ak není zcela automatick( – m#%eme kolem sebe vid$t i lidi, kte'í 
pot'ebu dál na sob$ pracovat nemají. I nadále se dr%í toho, co je jim p'irozené. Utvrzují se ve 
svém vid$ní sv$ta a jsou v"n$m stále rigidn$j)í. S"takov(mi lidmi je t$%ké o n$&em komunikovat, 
proto%e mají jen svoji pravdu a nejsou p'ístupní jin(m úhl#m pohledu. Ale p'edev)ím sami sebe 
ochuzují o bohat)í %ivotní zku)enosti.

Chceme-li se prost'ednictvím t'etí a &tvrté funkce dále rozvíjet, je pot'eba mít stále na my-
sli, %e pro nás nejsou zdaleka tak p'irozené. Jejich pou%ívání nás tudí% bude zpo&átku stát hodn$ 
úsilí, a stejn$ v"n$m nebudeme tak úsp$)ní, jak bychom rádi byli. Jejich projevy budeme ob&as 
p'ehán$t a chovat se jako „slon v"porcelánu“, tedy pon$kud nep'irozen$ a k'e&ovit$. Ale i p'es 
po&áte&ní diskomfort v(sledek rozhodn$ stojí za to. Na)e trojka a &ty'ka zmír-ují na)e slabé 
stránky ; doká%eme se díky nim vyrovnat s"v(zvami, které bychom d'íve nezvládli. Prost'ed-
nictvím nich jsme také schopní zaujímat k"lidem a situacím jiné úhly pohledu &i zefektivnit své 
zp#soby rozhodování a jednání.

V"&em konkrétn$ vám m#%e b(t va)e trojka a &ty'ka u%ite&ná, se m#%ete do&íst v"kapitole 
„/estnáct cest ke spokojenému mate'ství “ na s. 01. N$kte'í z"vás mo%ná zjistí, %e a&koliv je)t$ 
nejste ve st'edním v$ku, v"rozvoji trojky a &ty'ky u% jste pokro&ili kup'edu. N$kte'í proto, %e se 
to od vás o&ekávalo v"d$tství (vá) typ osobnosti nem$l pochopení ze strany rodi&# nebo neza-
padal správn$ do p'edstav vzd$lávacího systému &i spole&ensk(ch norem), jiní kv#li své pro-
fesi. Je ale pot'eba ujistit se, %e to nebylo na úkor první a druhé funkce. Pokud ano, nemá smysl 
se na trojku a &ty'ku zam$'ovat. V takovém p'ípad$ je t'eba vrátit se k"jedni&ce a dvojce. Stát 
se (by+ dodate&n$) sám sebou :

Drahomíra (INTP) : „Na první pohled jsem se a# na drobnosti vid"la v$temperamentu SJ : 
nem"nnost, opora o zku%enost ostatních, osv"d&ené postupy, pln"ní plán! a úkol!. Pak jsem 
ale na%la i n"které zásadní v"ci v$NT : pot'eba rozum"t a prov"'ovat, hledat logiku. Vzpo-
mn"la jsem si, jak mi máma 'íkala, #e v$d"tství jsem se po'ád v$n"&em %(ourala a po'ád se 
na n"co ptala a ji to %tvalo. Mé pot'eby nebyly brány vá#n" ; naopak se po mn" cht"lo, abych 
byla hodná hol&i&ka a d"lala jen to, co se po mn" chce. Te) vidím, #e jsem rozvíjela svou 
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t'etí a$&tvrtou funkci na úkor první a druhé : t'etí SI (plnit pokyny, dr#et se osv"d&en*ch rad 
a$ov"'en*ch postup!) a &tvrté FE  (b*t hodnou hol&i&kou, která se sna#í plnit o&ekávání, aby 
ji druzí m"li rádi). Kv!li tomu mám dneska malé sebev"domí, názor jin*ch lidí je v#dy lep%í 
ne# ten m!j ; rad%i &asto ani #ádn* nemám, proto#e by byl stejn" %patn*. Ka#dému se sna#ím 
zalíbit se, s ka#d*m b*t zadob'e ; jakmile n"kdo reaguje jinak, ne# o&ekávám, hned v$tom vi-
dím, #e jsem n"co ud"lala %patn", #e m" nesná%í apod. A p'itom bych m"la b*t (díky domi-
nantnímu TI ) schopná objektivn" analyzovat argumenty druh*ch a pátrat po logice a po-
mocí sekundárního NE  dávat v"ci do souvislostí a p'iná%et neot'elé úhly pohledu.

Dochází mi, #e a# te), v$mate'ství, za&ínám zvolna nacházet sama sebe. Chci z$dcery 
vychovat svobodného a sebev"domého &lov"ka bez %rám! na du%i. Sna#ím se k$dce'i p'i-
stupovat s$respektem, trp"liv" odpovídat na její dotazy, dávat prostor jejímu 'e%ení situa cí. 
Nejde to v#dy – kdy# jsem unavená nebo na m" okolí vyvíjí tlak, podlehnu a utnu ji. Ale 
cítím, #e jsem na%la ve v*chov" takov* sm"r, kter* vychází ze m" – díky n"mu za&ínám b*t 
zvolna sama sebou.“

V"voj typu v mate$ství
Mate'ství sv(mi po%adavky ná) v(voj v(razn$ ovlivní. Po%aduje po nás vykonávat mnoho &in-
ností, z"nich% ne v)echny jsou nám p'irozené. Pro n$které z"nich nemáme vrozené vlohy a ne-
napl-ují na)e pot'eby. Naopak nám mohou na)i energii brát, zp#sobovat vy&erpání a b(t zdro-
jem stresu.
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