
„Kdy! byla Sára [ENFJ] men"í, #asto bylo pro d$de#ka [ISTJ] t$!ké vyrovnat se s%tím, jak 
hlasit$ a%opakovan$ pro!ívá své emoce. Naz&val ji pro sebe ‚má malá milá hysterka‘. V'bec 
nedokázal pochopit, jak z%tak malé p(í#iny (nap(. zakopnutí ) ud$lá velkou ‚aféru‘ – hlasit$ 
na(íká a%má pot(ebu opakovan$ s%n$k&m sdílet, jak to bolelo. Pro d$de#ka bylo nepochopi-
telné, !e je to sou#ástí její osobnosti, !e se tak se v"ím rychleji vyrovnává a%!e sdílení emocí 
s%druh&mi je pro ni zásadní !ivotní strategií.“

U!typ" s!preferencí FI jsme v!jejich útlém v#ku také sv#dky pro$ívání emocí navenek, nic-
mén# postupn# tyto d#ti dr$í negativní emoce stále více v!sob#. To, $e jejich emoce nevidíme, 
ale neznamená, $e je nepro$ívají. Práv# naopak. Síla jejich emocí je velká, podobn# jako riziko, 
$e pokud se jim nepoda%í je dob%e zpracovat, odrazí se to na jejich t#le (typy s!FI tíhnou k!psy-
chosomatick&m onemocn#ním):

Ivo" (INFP): „Zjistil jsem, !e nej#ast$ji první signály vysílá za!ívání ; pokud to není (e"eno, 
pokra#ují záda. Pro sebe jsem tomu za#al (íkat ‚mít v%b(i"e kopací mí# ‘: #lov$ku vlastn$ nic 
není, ale zárove) mu není dob(e. Ignorování t$chto signál' vedlo k%problém'm, jejich! (e-
"ení si vy!ádalo více ne! dva roky.“

FI typy toti$ 'asto tíhnou k!takov&m strategiím zpracování negativních emocí, které neve-
dou k!jejich odstran#ní – obvi(ují samy sebe, $e to byla jejich chyba, utáp#jí se ve sv&ch poci-
tech, staví se do role ob#ti nebo rezignují. Není pro n# p%irozené pou$ívat strategie kognitivní, 
jako to mají d#ti s!preferencí TE a!TI  :

Prokop ( ISFP, dominantní FI   ) zpracovává své emoce spí!e uvnit"
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„U%Prokopa [ISFP, ) let] n$kdy vidím, jak rychle ‚hází * intu do !ita‘, kdy! se mu n$co ne-
poda(í napoprvé. Na rozdíl od Rozky [INTJ], která si to rychle racionáln$ zpracuje a%zku-
sí znovu. Myslím, !e ho v%tu chvíli rychle zaplaví emoce, proto!e zklamal vlastní p(edstavu 
o%sob$ (d$lá ze sebe ob$+), ale navenek je moc nedává znát.“

I!s!t#mito d#tmi ale m"$eme mluvit o!tom, $e mohou se sv&mi my*lenkami pracovat. +e je 
mohou „poslat pry'“ a!místo nich si vytvo%it n#jaké pozitivní, nap%. tím, $e budou myslet na 
n#co, co jim d#lá radost, nebo budou d#lat n#co, co je baví.

Vliv rodi!"

Kdy$ si dít# osvojuje strategie zvládání emocí, my jako rodi'e ho v&razn# ovliv(ujeme, nejen 
tím, jak na jeho projevy emocí reagujeme, ale také jak my sami se sv&mi emocemi nakládáme. 
Práv# to si 'asto neseme je*t# ze svého vlastního d#tství :

Jana (INFJ): „Kdy! jsem byla malinká, m$la jsem v'li prosazovat se. N$kdy jsem t(eba ud$-
lala mám$ scénu a%válela jsem se po zemi na ulici. Zp$tn$ mi dochází, !e mi nevadilo, !e se 
m$ sna!ila vychovávat, ale !e kdy! jsem n$co cítila, tak ona (ekla, !e je to "patn$, !e to tak 
cítím. ,e to období vzdoru je n$co, co není v%po(ádku, a%musí se to u%dít$te potla#it. Dnes 
u! se rodi#e na"t$stí vzd$lávají v%tom, jak p(ijmout pocity dít$te a%zárove) mu dát hranice. 
Já jsem hranice rezolutn$ dostávala, ale odnesla jsem si z%toho, !e jsem "patná. Tak!e jsem 

Sára ( ENFJ, dominantní FE   ) zpracovává své emoce #asto sm$rem ven
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se nau#ila emoce skr&vat ; nechávám je v%sob$ hodn$ nakupit. A%pak n$kdy cítím, !e u! jsem 
p(ed v&buchem. Tak se n$kam zav(u, aby m$ nikdo nevid$l. P(itom díky Teorii typ' vím, !e 
vzhledem k%sekundárnímu FE by pro m$ sdílení mého pro!ívání s%n$k&m, komu d'v$(uju, 
m$lo b&t p(irozené. Je"t$ hor"í na tom ale je, !e m$ rozhazovaly projevy emocí m&ch d$tí, 
a! m$ na to musel man!el upozornit.“

P%esto$e je ale vliv rodi'" na rozvoj strategií emo'ní regulace u!d#tí velmi v&znamn&, dít# 
zpravidla tíhne k!t#m strategiím, které odrá$ejí jeho vrozené pot%eby (typ temperamentu) a!pre-
ference psychick&ch funkcí. Zajímavé je pak porovnávat, jak se li*í strategie emo'ní regulace 
u!sourozenc", kte%í jsou si v#kov# velmi blízcí (v&vojové charakteristiky proto nehrají podstat-
nou roli) a!vyr"stají ve stejné rodin# :

Ema (INTP, -- let), Lucka (ISFP, -. let) a%Hanka (ISTP, / let) jsou sestry. V"echny dob(e 
rozpoznaly, !e kluk na obrázku je na"tvan&. Na otázku „Co by mohl d$lat kluk na obrázku, 
aby u! nebyl na"tvan&?“ v"ak odpov$d$ly rozdíln$ :
Ema (INTP, -- let): „Asi se p(emoct a%(íct si : ‚Tak, mám dv$ mo!nosti : budu celou dobu 
na"tvanej a%budu mít zka!enej zbytek dne, nebo to nechám b&t a%za#nu si ten den u!ívat.‘“
Ema pou!ívá strategii, kterou sly"í #asto od své maminky, je! je ENTP typ. Jejich typy 
[INTP!a!ENTP] pat(í do temperamentu NT, jeho! klí#ov&mi pot(ebami jsou mistrovství 
a%sebekontrola, znalosti a%kompetence. Pro jejich uspokojení je pot(eba cítit se schopn&, a%to 
p(edev"ím v%intelektuální oblasti, a%b&t schopen sám sebe kontrolovat a%regulovat – neschop-
nost sebekontroly je vnímána jako nekompetentnost.
Lucka (ISFP, -. let) sice sl&chá od maminky stejnou v$tu, nicmén$ odpov$d$la : „M$l by 
ud$lat n$jakou svoji oblíbenou aktivitu, aby se mu zlep"ila nálada, nebo se usmí(it s%tím 
#lov$kem, na kterého je na"tvan&.“
Lucka je typ SP, pro kter& jsou klí#ov&mi pot(ebami svoboda jednat, u!ívat si !ivot te0 a%tady 
a%p'sobit dopad. Proto by m$l chlapec ud$lat n$jakou oblíbenou aktivitu, která mu zlep"í 
náladu. Luc#inou dominantní funkcí je p(itom FI   , tak!e v%souladu s%pot(ebou harmonie je"t$ 
dodává, !e „by se m$l ten kluk usmí(it s%#lov$kem, na kterého je na"tvan&“. Pro úplnost je"-
t$ uvádíme reakci jejich sestry Hanky (ISTP, /%let), která by chlapci také poradila n$co, co 
odrá!í její typ osobnosti. M$l by si toti! „kreslit nebo n$co vyráb$t“. ISTP typy pat(í také do 
SP temperamentu ( jako Lucka), pravd$podobn$ proto Hanka navrhuje n$co aktivn$ d$lat. 
1innostmi, je! konkrétn$ ISTP typy nejvíce baví, jsou vytvá(ení v$cí nebo jejich zkoumání.

V!na*í kultu%e je pro rodi'e ('i jiné pr"vodce) 'asto náro'né pro$ít silné emoce d#tí. Mívá-
me tendenci negativní emoce rychle ukon'ovat, odvád#t pozornost nebo d#tem hrozit, $e jest-
li hned nep%estanou, tak… Za „normální “ toti$ 'asto pova$ujeme, $e silné negativní emoce se 
nemají p%íli* projevovat – tak nás to v#t*inou u'ili na*i rodi'e 'i u'itelé ve *kolce. Stává se, $e 
podv#dom# v!tomto duchu tla'íme na sebe a!pak vyvíjíme tlak i!na d#ti, aby se nau'ily emoce 
rychle ovládnout nebo potla'it :

Mirka : „Já to mám tak, !e b$!n& !ivot (e"ím skrze my"lení, ale ve stresu mi my"lení oporu 
neposkytuje. Jsou na to i%jakési d'vody neurální, !e se odpojí prefrontální laloky a%jede auto-
matická, v&vojov$ star"í reakce, ‚infantilní ‘. Mnoho let jsem (e"ila následující rozpor : bu0 



m'!u svou infantilní (tj. u%m$ agresivní, vulgární, v&bu"nou, ubli!ující, poni!ující, sna!ící se 
dosáhnout svého) reakci silou v'le potla#it, nap(. p(i jednání se "éfem (pak se mi to somati-
zuje – a%beztak to vybuchne ve#er #i n$kde, kde u! nejsem tak úzkostná, abych se udr!ela na 
uzd$), nebo to m'!u ‚pustit‘, nap(. na své blízké lidi. To chvili#ku chutná sladce, ale následky 
jsou fakt nep(íjemné. Obojí je "patn$. Roz(e"ení mi p(ineslo a! mate(ství. Zjistila jsem toti!, 
!e m'j syn, miminko a%nyní batole, je ‚infantilní ‘ úpln$ jin&m zp'sobem, ne! to d$lávám já. 
Kdy! mu n$co nevyhovuje, ustane v%#innosti, jako by se uvolní a%zárove) se soust(edí, a%ce-
lou svou energii vrhne do uvol)ování toho p(etlaku negativních emocí. Stojí a%zplna hrdla 
(ve a%(ve a%(ve. Kdy! mu to nikdo nekazí skrze pokusy n$jak ten proces m$nit (‚Ne(vi, v"ak 
se nic nestalo !‘), tak velmi rychle dosáhne vyrovnaného stavu. Postupn$ se to od n$j u#ím : 
nem$stnat si tenze a%odpory, ale neagresivn$ (to je pro mne ten zásadní klí#) je vypou"t$t ven. 
Je pro m$ ohromn$ motiva#ní jednak vid$t, !e jemu, kdy! je je"t$ #ist&, socializací nerozbit&, 
to fakt hezky funguje, a%jednak si uv$domovat, !e #ím více jsem uvoln$ná (‚vypu"t$ná‘), tím 
pro n$j m'!u b&t p(ítomn$j"í mámou, která je fakt na jeho stran$. 1ili postupn$ doká!u to 
pro mne úpln$ nejt$!"í – p(ijímat sama sebe a%podporovat sama sebe i%v%t$ch ‚infantilních‘ 
rozm$rech. Co! mi v%!ivot$ nikdo nep(edvedl, jak se d$lá – ale zdá se mi, !e je to základ.“

Sna$íme-li se tedy d#ti u'it, jak zvládat své emoce, zále$í velmi na tom, jakou cestu zvolíme. 
Znalost Teorie typ" nám m"$e b&t u$ite'n&m pomocníkem – m"$e nám ukázat, jak& zp"sob 
korigování emocí je pro dít# p%irozen&, abychom sv"j p%ístup k!dít#ti individualizovali :

Jana (INFJ): „K%1e)kovi [INTJ, , let] a%Ji(íkovi [ESFP, -- let] jsem p(istupovala stejn$, ale 
pak jsem vypozorovala, !e pot(ebují, abych na n$ reagovala jinak. Kdy! se vzteká Ji(ík a%já 
tomu dám jasnou hranici, tak odejde vedle do místnosti. Já tam jdu za ním, (eknu mu, !e 
chápu, !e je na"tvan&, a%!e je d'le!ité, aby si tím pro"el. Nechám ho, aby se ‚vybublal‘, pak 
ho obejmu, dám mu pusu – a%je to. U%1e)ka to takhle nefunguje – on ode m$ pusu nechce. 
Vím, !e ho musím nechat ; maximáln$ mu to racionáln$ okomentuju, aby to pochopil svojí 
myslí. A%pak mi je"t$ funguje, kdy! jdu na to p(es #iny, ne p(es objímání. T(eba vím, !e má 
chu+ na dobré jídlo, a%to, !e ho mám ráda, pochopí na základ$ toho, !e mu dojedu koupit 
jeho oblíbenou pomazánku – za(ídím n$co, na co jsem dote0 nem$la #as. Pochopí z%toho, 
!e mi na n$m zále!í. Moji lásku a%pozornost vnímá i%v%tom, !e pro n$j n$co za(ídím nebo 
!e mu umo!ním n$co d$lat. T(eba si cht$l sám vyráb$t adventní kalendá(. Pomohla jsem 
mu%to p(ipravit a%vytvo(ila jsem prost(edí, aby mohl tvo(it. Ale n$kdy jdu za ním a%(eknu 
mu, !e bych ho cht$la obejmout. 2íkám mu, !e vím, !e on to nemá rád, ale !e to je m'j 
zp'sob. A%!e je naprosto v%po(ádku, !e to má jinak.“

„Magdaléna [INFP, , let] t$!ce nese, kdy! se na ni rozzlobíme. Nejedná se o%to, kdy! ji hubu-
jeme za to, !e d$lá n$co, co nemá. V$t"inou je to, kdy! u! nemáme trp$livost na její lax nost, 
‚nep(ítomnost duchem‘, a%vybouchneme. Poka!dé to skon#í tak, !e ji najdeme n$kde schou-
lenou v%klubí#ku, jak spí. V%tomto p(ípad$ je pro nás zji"t$ní jejího typu asi tím nejv$t"ím 
p(ínosem. Od té doby, co známe Magdalén#in typ, se t$mto situacím sna!íme vyvarovat 
a%rad$ji v"e (e"it klidn&m hlasem.“
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