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 Typologie MBTI udává kombinací ty  dvojic písmen šestnáct osobnostních typ . T i dvojice jsou 
evzaty z Jungovy typologie, jsou to: 

 Extroverze (E) versus Introverze (I) 
 Smysly (S) versus Intuice (N) 
 p evaha Myšlení (T-Thinking) versus p evaha Cít ní (F-Feeling) 
 Vnímání (P-Percepce) versus Usuzování (J-Judging) 

 
Kombinací dvojic m žeme identifikovat typ, do n hož pat íme. 
Podíváme se dále na jednotlivé dvojice a budeme postupovat tak, jak jsou azeny ve zkratkách typ . 

Extroverze (E) versus Introverze (I) 
 
 Odkud hlavn  získáváme podn ty pro své rozhodování a jednání? Ze sebe, i zven í, ze svého 
okolí? lov k, pro n hož jsou zdrojem energie ostatní lidé, dává p ednost extrovertnímu zp sobu jednání, 
zatímco ten, kdo obnovuje svou energii „dobíjí energii“ o samot  a v klidu, inklinuje k typu Introvertnímu. 

Extrovert je postojový typ, pro n hož je p ízna ný p ímý, otev ený postoj k vn jšímu sv tu, v jeho 
hodnocení a zám rech. Jeho psychická energie sm uje zevnit  ven. Extrovert mívá sklon k v tšímu po tu 
spíše povrchn jších kontakt  a vztah . Dává najevo otev enou, ochotnou a vst ícnou povahu, rychle a 
snadno navazuje kontakt, da í se mu vplout do jakékoli situace a bez váhání a pochybností se pouští do 
nových situací, aniž si p ipouští problémy, které by z takového po inu mohly vzejít. Extrovert je 
„spole enský, živý, impulzivní, vyhledává zm ny a novoty, bezstarostný a emocionáln  expresivní.“ 

Jste-li extrovertní, budete mít patrn  sklon: 
 nejd íve mluvit a až potom myslet 
 znát mnoho lidí a adu z nich po ítat mezi své p átele 
 do svých aktivit zahrnovat co nejvíce lidí 
 nevid t nic špatného na tom, že s n kým mluvíte nebo si tete, zatímco je v místnosti zapnutá 

televize nebo sou asn  pušt né rádio apod. 
 nenechat se od p átel a známých dlouho k n emu p emlouvat 
 dominovat v rozhovorech a ne ekat, až jiní domluví 
 pokládat telefonáty za vítané zpest ení i dokonce povyražení; sou asn  vám bude p ipadat 

normální sáhnout po telefonu, kdykoli chcete n komu n co sd lit 
 chodit rádi do spole nosti, „mezi lidi“, kde máte snahu pohovo it si s co nejvíce lidmi; nelib  nést, 

pokud na poradách a sch zích nemáte p íležitost vyjád it své mín ní 
 p icházet na ešení r zných v cí rad ji ve spojení s ostatními zainteresovanými než o samot  
 mít v tší potíže s nasloucháním jiným, než se svým vlastním projevem – nemáte-li p íležitost se 

projevit, za nete se bu  brzy nudit, nebo se cítit frustrovaní 
 pot ebovat od ostatních potvrzování toho, kdo jste, jakou roli zaujímáte, jak vypadáte, jak jste si 

vedli v tom i onom apod., a nebýt si o ni em z toho zcela jisti, pokud to neuslyší z cizích úst. 
Introvert je povahový typ, který má dle Junga spíše negativní nebo nedostate ný vztah mezi vlastním 

“Já“, vlastním ego, a vn jším objektem. Zachovává spíše odstup. Ve vztazích vyhledává rad ji hloubku než 
etnost. Introverti mívají „váhavou, p emýšlivou, odtažitou povahu; jsou rezervovaní, mají z v cí spíše 

obavy, se sklonem k defenzivním postoj m a skrývání se za podez ívavé pozorování.“ Nebývají proto p íliš 
adaptabilní. Mají však zna nou schopnost soust edit se na n jakou v c a nedat se p íliš ovlivnit svým 
okolím. Introvert je tichý, zahled ný spíše do sebe, intelektuální, spo ádaný, emocionáln  zdrženlivý a 
orientovaný na hodnoty; dává p ednost malým skupinkám d rných p átel. 

Jste-li introvertní, budete mít patrn  sklon: 
 dávat p ednost tomu, p edem si v ci promyslet, ne knu-li nacvi it, než je pronesete na ve ejnosti a 

vítat totéž u druhých 
asto íkat „to si musím ješt  promyslet“, nebo „ eknu ti to za chvíli“ 
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 dávat p ednost klidu a tichu, tomu, mít as jen pro sebe  
asto zakoušet pocit, že se n kdo pokouší narušit vaše soukromí, nebo by se o to mohl pokusit 

 um t se natolik koncentrovat, že jste schopni „vyrušit“ rádio, televizi nebo hlasitý hovor apod. 
 být nazýváni plachou osobou, a  už si tak vy sami p ipadáte nebo ne 
 um t jiným dob e naslouchat, ale mít za to, že lidé toho n kdy zneužívají 
 prožívat vzácné chvíle jenom s t mi nejbližšími a nejdražšími 
 p át si, abyste byli schopni vyjád it své pocity a názory razantn ji, a nep íjemn  nést, když n kdo z 

ni eho nic „vybafne“ to, co jste práv  vy te  cht li íci 
 požadovat p íležitost vyjád it se bez p erušování, aniž by vám ostatní skákali do i, a tutéž 

možnost poskytovat ostatním 
 být v d tství vyzýváni „b ž si hrát ven s ostatními“ zatímco byste rádi dali p ednost tomu, hrát si 

sám v klidu doma.  
Extroverti a Introverti jsou v r zných podmínkách r zn  výkonní. Introvert m se lépe da í tam, kde 

není p íliš mnoho senzorické stimulace, v klidn jším prost edí bez p ílišných vzruch , p evrat  a novinek, 
tam, kde se nemusí stýkat a jednat s p íliš mnoha lidmi. Extrovert m naopak sv í více podn , mají 
kolem sebe rádi lidi, nové tvá e, zm nu, vzruch a pohyb. Extrémní introvert se bude nejlépe cítit sám v 
tiché a klidné kancelá i, kam jen z ídka n kdo zajde – zatímco extrémní extrovert bude jako ryba ve vod  v 
prost edí, kde jsou neustále nov  p íchozí, ur itá hladina šumu až hluku, zna ná až hektická innost, rychlé 
rozhodování a jednání s mnoha partnery sou asn . 

Intuice (N) versus Smysly (S) 
  

Rozlišení mezi smysly ( itím) a intuicí má význam z hlediska shromaž ování dat a informací. U 
Junga pat í k takzvaným iracionálním funkcím, protože obcházejí rozum v tom smyslu, že bu  pracují s 
dojmy a p edávají fakta bez jejich smyslu a hodnoty, nebo spoléhají na vnit ní úsudek bez ohledu na fakta. 
Smysly p ijímají v ci výhradn  tak, jaké skute  jsou, a ne jinak. Intuice p ijímá v ci také „skute “, ale 
spíše pomocí obecného, nev domého, „vnit ního“ vjemu, možností obsažených ve v cech než smyslovým 
aparátem. S mírnou nadsázkou lze íct, že smyslové vnímání pracuje „zde a nyní“, zatímco intuice se 
vztahuje spíše k zobecn lé zkušenosti daného jedince, dané kultury a možná i celého lidstva. M že odhalit 
možnosti, které jsou uloženy hloub ji, než kam dosáhnou smysly, ale m že i „ujet“ a ztratit jakýkoli kontakt 
s realitou. 

Lidé s p evahou smyslové funkce by sami sebe charakterizovali jako praktické. Jsou to lidé, kte í 
cht jí fakta, v í na fakta a pamatují si p edevším fakta a skute nosti mnohem snáze než vztahy mezi nimi 
a možnosti, jež skýtají. Spoléhají se na zkušenost – svou, nebo širší. Stojí ob ma nohama na zemi, pevn , 
v realit . Tito lidé se (!) intuitivn  (!) vyhýbají špatn  strukturovaným zadáním a problém m, protože pro n  

edstavují p ílišnou nejistotu. Pokud už se takovou úlohou st etnou, úporn  hledají n co známého, eho 
by se mohly chytnout, v em se tato v c podobá jiné, pokud možno takové, se kterou již mají n jakou 
zkušenost, kterou již do ur ité míry znají. Neradi se rozhodují v nejasných situacích a cítí nap tí až úzkost, 
protože nedokáží odhadnout d sledky. 

Pat íte-li ke smyslovému typu lidí, pak máte asi tendenci: 
 nemilovat nové problémy, pokud nejsou k dispozici standardní a osv ené zp soby, jak se s nimi 

vypo ádat 
 dávat p ednost uplatn ní jednou získaných dovedností p ed získáváním nových 
 plynule a soustavn  pracovat s jasnou p edstavou, jak dlouho vám bude práce asi trvat 
 d kladn  pracovat, dokud nedosp jete k cíli nebo k ešení 
 ned ovat náhlým a p ekvapivým tvo ivým inspiracím 
 poci ovat neklid, netrp livost a nejistotu, když se v c ne ekan  zkomplikuje 
 dávat p ednost konkrétním odpov dím na konkrétní otázky; na otázku kolik je hodin chcete rad ji 

slyšet, že je „sedm a t i minuty“, než „sedm pry “, nebo dokonce „už je na ase, abychom šli“ 
 dávat p ednost tomu, cele se soust edit na to, co práv  d láte, a nestarat se p íliš o další kroky, 

návaznosti, souvislosti apod. 
 rad ji d lat v ci, než o nich (možná donekone na) p emýšlet 
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 dávat p ednost innostem a p edevším zam stnáním, kde jsou hmatatelné, viditelné, praktické 
výsledky; rad ji n co zorganizujete, vyrobíte, za ídíte, než abyste sestavovali koncepci 

 zastávat názor, že pokud v ci fungují, nemá se do nich „š ourat“, a nechápat lidi, kte í by po ád 
co vylepšovali 

 zabývat se rad ji fakty a ísly než idejemi a teoriemi 
 slyšet, íst, p ijímat skute nosti postupn , jednu po druhé, spíše než náhodn  a neuspo ádan  
 pohlížet na fantazii trochu s ned rou a nechápat lidi, kte í tráví v tšinu asu p edstavováním si 

eho, co není, mudrováním, rozjímáním apod. 
 za ínat íst asopisy, zprávy, služební sd lení od za átku sm rem ke konci a nechápat, jak n kdo 

že za ínat od prost edka, nebo dokonce od konce  
 necítit se dob e, nedostanete-li jasné pokyny, nebo když n kdo ekne: „Tak tohle je náš všeobecný 

zám r, podrobnosti si probereme pozd ji“; vadí vám také, když n kdo, p estože dostane p esné 
instrukce, je pokládá jen za jakési p ibližné vodítko 

 být spíše doslovní v chápání i použití slov; as od asu se vám stává, že se sami sebe tážete, zda 
to druzí opravdu mysleli tak, jak ekli, nebo zda to byl žert i nadsázka 

 dávat p ednost tomu, vid t rad ji stromy než les; rad ji se v nujete své práci, netrápí vás p íliš 
hloubání o tom, jak vaše innost zapadá do n jakého širšího rámce 

 v it tomu, co vidíte; když vám n kdo ekne, že „platba už došla“, za ídíte se podle toho, teprve až 
uvidíte na výpisu ( erné na bílém), že je to skute  tak – rádi si v ci a informace ov ujete a 
prov ujete. 

 
 Intuitivní typy lze poznat už podle intonace a slovní zásoby. Jejich mluva je spekulativn jší, mluví o 
intuici, tušení, pocitech, jsou vzrušiv jší, snadn ji se nadchnou a pak nehledí nalevo ani napravo. Neradi 
se lou í s v cmi, k nimž mají citovou vazbu, chovají sentiment nebo je p itahují svou elegancí, i když trh 
nabízí „n co modern jšího“. Intuitivní typy milují metafory a libují si v barvitých obrazových lí eních. 
Nez ídka se oddávají dennímu sn ní, tou poezii nebo alespo  sledují poetiku text  písní, mají rádi 
fantazii, krásnou literaturu a v odborném život  ocení esteticky p itažlivou a intelektuáln  elegantní teorii. 

kdy se chovají, jakoby spadli na zem z jiné planety, jako návšt vníci z jiných sv , kte í se zajímají o 
skute nosti za hranicemi sou asného i minulého. Možné, potenciální je stále p ed jejich duševními zraky a 
poutá jejich pozornost a jejich p edstavivost jako magnet. V budoucnosti je p íslib a uspokojení z n j 
nem že vyvážit nic, co se odehrává nyní nebo se stalo v minulosti. Protože však mívá rad ji pohled z 
odstupu, je intuitivní typ vystaven nebezpe í, že mu uniknou, nebo p ehlédne, podstatná fakta a 
skute nosti a že p ehlédne závažná data a rozhodující detaily. 

Pat íte-li k intuitivnímu typu, pak máte pravd podobn  sklon: 
 mít na pam ti neustále celkový obraz úlohy a kone nou p edstavu ešení ve všech fázích prací 
 myslet na více v cí najednou a as od asu být na eni, že jste „duchem nep ítomni“, „v bec 

neposloucháte“, „myslíte si jen na to svoje“ apod. 
 projevovat ochotu v ci znovu definovat, m nit zadání a brát v úvahu nové okolnosti 
 d ovat intuici, tušení, „vnit nímu hlasu“ apod. 
 soub žn  prozkoumávat n kolik variant a možností a být schopni rychle vylu ovat ty, které asi 

nebudou fungovat, nebo jsou nereálné 
 nerespektovat formalizované postupy a rad ji skákat k záv m a od nich zase zp t na po átek a 

pak se možná ptát, zda jsme si položili „tu správnou“ otázku 
 nacházet v budoucnosti vzrušení a p íslib spíše než ohrožení; zajímat se více o to, kam jdete, než 

kde jste 
 mít za to, že „ty nudné detaily“ jsou nadbyte né 
 v it, že as je relativní veli ina, pokud ve írek, porada, spole né jídlo apod. ješt  neza alo bez 

vás, není ješt  pozd  bez ohledu na to, kolik je hodin 
 rozumovat, pro  a jak v ci fungují jen pro pot chu z tohoto poznání 
 vtipkovat a vymýšlet slovní h ky 
 hledat spojení a vzájemnou provázanost mezi v cmi a jevy, jít krok za kulisy, spíše než p ijímat je v 

jejich zjevné podob ; ptát se „co to vlastn  znamená?“ 
 dávat rad ji obecné odpov di a mít obtíže chápat, pro  lidé tolik lp jí na p esných instrukcích a 

nemohou se držet širšího vymezení. 
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Pozn.: V naší kultu e inklinují ke smyslovému vnímání asi dv  t etiny lidí a jedna t etina k intuitivnímu. 

Myšlení (T) versus Cít ní (F) 
 
 lo-li rozlišení na smyslové a intuitivní typy význam z hlediska shromaž ování informací, pak 
polarita myšlení a cít ní se týká jejich použití, hodnocení a zpracování. Tato dimenze vychází z toho, že 
lidé se opírají bu  o myšlení, nebo o cít ní, na nichž stav jí své záv ry. N kte í dávají p ednost 
neosobnímu, objektivnímu zp sobu a necítí se dob e tam, kde je nutno se rozhodovat osobn  a 
subjektivn . Myšlení je v tomto pojetí taková funkce, která se snaží dosp t k porozum ní skute nostem 
vn jšího sv ta a k adaptaci na n j p edevším racionálními poznávacími prost edky, to je vyvozováním 
pojmových souvislostí a logických d sledk . Protikladná funkce, cít ní, postupuje na základ  hodnocení v 
rozm rech „p íjemný – nep íjemný“, „dobrý – špatný“, pop . „p ijetí – odmítnutí“, apod. Ob , myšlení i 
cít ní, jsou ozna ovány jako poznávací, protože ob  užívají hodnocení; myšlení hodnotí pomocí poznatk , 
podle pravdivosti, cít ní prost ednictvím emocí z hlediska libosti i nelibosti. 

Lidé s p evahou myšlení dávají p ednost neosobním – nebo také nadosobním – princip m a 
nedojdou klidu, pokud pro své rozhodnutí nemají logickou nebo analytickou základnu. asto se navenek 
projevují neemocionáln , jakoby s nezájmem o pocity a duševní stavy druhých. Jejich po iny a duševní 
pochody jsou v tšinou ízeny a kontrolovány intelektuálními procesy založenými na externích datech a 
obecn  p ijímaných idejích a hodnotách; problémy a jejich ešení musí být vždy v souladu s n jakými 
standardními vzorci i p edlohami. P i rozhodování jsou schopni pustit ze z etele a oprostit se od všech 
osobních hledisek a ohled , a to i v extrémních p ípadech, v etn  t ch, které se mohou týkat jejich 
vlastních zájm  a prosp chu. Ve jménu principu mohou lidé s p evahou myšlení zapomenout na zdraví, 
peníze, rodinu i p átele, zkrátka na v ci, které by v tšina lidí pokládala za „normální“. 
 Obvykle bývají spo ádaní a jejich život je dob e organizovaný a strukturovaný. Jsou vd nými 

astníky zdokonalovacích kurz , nap . time-managementu. S buldo í zarputilostí vyhledávají fakta a drží 
se jich. Málokdy se vrhají na zkratkovitá ešení. Místo toho s oblibou dávají p ednost prozkoumávání a 
zvažování jednotlivých variant p ed definitivním rozhodnutím. Jejich rozhodnutí a ešení pak v tšinou 
„sedí“. Bývají asto konzervativní. Pokud se tento typ nevyda í, vyzna uje se p emršt ným d razem na 
analýzu. Ostatní je mohou pokládat za rigidní, neomalené, odtažité, „studené umáky“, lidi „se srdcem z 
kamene“, neoblomné. 

Pat íte-li k typu s p evahou myšlení, pak máte pravd podobn  tendenci: 
 zpracovat si postup ešení a hledat optimální metodu 
 v novat zna nou, podle názory jiných n kdy až neúm rnou pozornost a pé i „nejsprávn jšímu“ 

ístupu k ešení 
 pe liv  definovat omezení, která jsou problému vlastní 
 postupovat tak, že budete svou analýzu neustále zjem ovat a zp es ovat od „prvního p iblížení“ 
 systematicky se pídit po dalších relevantních dodate ných údajích 
 nemít potíže s obtížným rozhodováním a nechápat, pro  se p i tom n kte í lidé vzrušují úpln  

nepodstatnými v cmi 
 zachovávat klid a sebekontrolu i v situacích, kdy jiní bývají rozrušení 
 uzavírat debaty a diskuse tím, co je správné a pravdivé, spíše než s ím všichni souhlasí 
 s oblibou dokazovat r zná tvrzení už jenom pro jejich logickou jasnost a nerozpornost a nemít 

potíže s argumentací pro i proti, abyste si rozší ili sv j intelektuální obzor 
 být spíše rozhodní než ohleduplní – neostýchat se lidem dávat najevo sv j nesouhlas spíš než 

ml et a nechávat je v mylném p esv ení, že s nimi souhlasíte 
 být hrdí na svou objektivitu navzdory tomu, že vám ostatní mohou as od asu dávat najevo, že jste 

studení, necitlivý a málo ohleduplní – vy sami víte, že to v bec není pravda a že city s tím nemají co 
lat 

 myslet si, že k tomu, abyste mohli s lidmi pracovat a d lat dob e svou práci, nemusíte je zrovna 
hned milovat 
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 být lov kem, na n hož d lají v tší dojem a který spíše d uje v cem, které jsou logické a 
decky prov ené – nap . ješt  možná p i tení této stránky jste skepti tí, jestli vám tahle typologie 
bec k n emu bude 

 pamatovat si snadn ji fakta a ísla než podoby a obli eje. 
 
 Typ s p evahou cít ní si je stále v dom ostatních a svými „vnit ními radary“ vnímá jejich nálady a 
pocity. Má rád souhlas a soulad, pot ebuje ob asnou pochvalu a ocen ní, nerad íká lidem nep íjemné 
zprávy. Umí s lidmi soucítit, vžít se do jejich situace a s v tšinou lidí obvykle dob e vychází. Svá rozhodnutí 
opírá o to, jak se daná záležitost dotkne duševní pohody ostatních, a ídí se p i nich morálními zásadami. 
Jsou to lidé citlivý v i skupinovým normám, dob e se jim p izp sobují a vyjdou vst íc druhým lidem. Rádi 

lají v ci, které se setkávají se souhlasem jiných. Tendence vyhýbat se konflikt m vede n kdy u t chto 
lidí k tomu, že sami rad ji ustoupí ze svého stanoviska a zaujmou jiné, p ijateln jší pro jejich p átele nebo 
partnery. Navázání, udržení, rozvíjení a p stování p átelských vztah  je pro n  více než osobní úsp ch, 
výkon a logicky bezchybné rozhodnutí. Lze íci, že to bývají lidé se sklonem k emocím a spontánnímu 
jednání, známí svou náklonností k lidem, svým „m kkým srdcem“. A  už si kupují auto nebo vybírají 

átele, rozhodují se podle svých zálib a pocit  a nejen podle užitných vlastností, nebo ceny. N kdy mají 
sklon k samolibosti. 

Jste-li typem s p evahou cít ní, pak máte pravd podobn  sklony: 
 nacházet uspokojení v tom, když m žete druhým ud lat radost i v záležitostech, které by jiní t eba 

pokládali za nevýznamné 
 vyhýbat se situacím, kdy m žete o ekávat negativní reakci druhých 
 dávat p ednost souladu p ed jasn  nalinkovanými konturami charakter  nebo situací a z etelnými 

ed ly 
 být vnímaví a citliví v i problém m a starostem jiných 
 za dobré anebo správné rozhodnutí i ešení pokládat to, které bere v úvahu pocity druhých 
 d lat, co je ve vašich silách, abyste uspokojili pot eby ostatních, n kdy i na ú et vlastního pohodlí 
 zd raz ovat lidské stránky organiza ních skute ností a vid t p iny a zdroje potíží v nedostatcích v 

mezilidských vztazích a komunikaci 
 mít pocit, že nap . lásku nelze definovat, a pohlížet s nelibostí na ty, kte í se o to pokoušejí 
 být schopni vcítit se do postavení jiných, být „v jejich k ži“ a tázat se jak jim asi je 

as od asu se ptát „A stará se n kdo v bec o to, co chci já?“, mít však potíže s vyjevením 
takovéhoto postoje otev en  

 neváhat vzít zp t cokoli, co by mohlo jiné urazit, n kdy být (neprávem) obvi ování z toho, že si 
neumíme stát za svým. 

Usuzování (J) versus Vnímání (P) 
 
 Oba tyto typy rozlišuje to, zda dávají p ednost v cem jednou uzav eným, definitivním, tomu ud lat si 
záhy o n em úsudek, n jak se rozhodnout, i mají-li rad ji v ci v pohybu, neukon ené a s otev enými 
možnostmi. Osoby s preferencí ukon enosti jsou ozna ováni jako usuzující a ti, kte í necht jí nic uzavírat 
až do doby, kdy je to nezbytn  nutné, za vnímající. Usuzující jsou tedy neklidní a nepokojní a nedojdou 
uspokojení, dokud se n co nerozhodne nebo neuzav e. Vnímající naopak rozhodnutí odkládají, necht jí se 
„vázat“, v ci „usp chat“ a stále prohledávají terén, nejsou-li tam k dispozici n jaké další nové údaje, 
možnosti i ešení. 

Lidé s p evahou usuzování se jednou rozhodnou o postupu, o tom, kdy za nou a kdy skon í, o tom, 
kolik energie, pen z, asu i jiných zdroj  cht jí investovat, a pak toto své zásadní rozhodnutí berou vážn  
a totéž o ekávají od ostatních a nejen o ekávají, ale p ímo vyžadují. Všechny kombinace typu J – a  už s 
extroverzí, introverzí, intuicí, smysly, myšlením nebo cít ním – mají zcela typický pom r k práci a 
povinnostem. V jejich sv  práce p edchází všemu ostatnímu. „Nap ed povinnost, potom zábava“, je 
zásada, na kterou slyší. Tento postoj má vliv na to, co lidé tohoto typu pokládají za nutné vykonat, aby se 
úsp šn  vypo ádali se svou prací: se smrtelnou vážností se pustí do d kladných p íprav, v pr hu 
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innosti si pe liv  uchovávají p ehled o všem co se d je, a bývají vždy schopni íci, jak jsou daleko a kolik 
jim toho ješt  zbývá ud lat. Když jsou hotovi, tak po sob  vždy vzorn  uklidí. 

Jste-li lidé s p evahou usuzování, pak máte pravd podobn  sklon: 
 mít pocit, že ustavi ekáte na jiné, kte í nemohou nic stihnout v as 
 p iklán t se k názoru, že všechno má své místo, a mít pocit, že v ci nejsou v po ádku, pokud 

všechno není tam, kam to pat í 
 „v t“, že na sv  by bylo mnohem lépe, kdyby všichni po ádn  d lali to, co mají a kdy mají 
 dost p esn  každé ráno v t, jaký asi budete mít den, co budete d lat, mít program nebo plán, 

kterého se budete držet 
 nemít v lásce žádná velká p ekvapení a dávat to okolí jasn  najevo 
 d lat si seznamy toho, co je t eba vykonat a za ídit, v n kterých p ípadech se m že stávat, že když 

ud láte n co, co nebylo na seznamu, tak to tam napíšete, abyste si to mohli odškrtnout 
 mít rádi po ádek a libovat si v n m, mít systém, podle n hož jsou v ci uspo ádány na pracovním 

stole, v šanonech, jak se ukládají potraviny do ledni ky nebo ošacení do sk ín  
 být k vašemu údivu as od asu napadáni, že se roz ilujete a máte zlost, když podle vás jen trochu 

razn ji vyjad ujete sv j názor nebo stanovisko 
 rádi ud lat v ci d kladn  a po ádn , dokon it, co jste za ali, a pak to pustit ze z etele, i když t eba 

víte, že se budete muset toutéž v cí za as zabývat znovu. 
 
 Lidé inklinující ke vnímání jsou jiní. Pro tento typ je termín jenom zastávkou na cest , n ím, co jim 
dává jakýsi p ehled o ase. P ipomínají lov ka, který si na ídí na ráno v r zných intervalech po sob  

kolik budík  a jak pak postupn  zvoní, jednoho po druhém zama kává a s rozkoší se oddá ješt  n kolika 
minutám spánku. Jsou to lidé posledního dne, poslední noci, poslední hodiny, minuty a n kdy i vte iny. 
Termín, uzáv rka, kone né datum jsou pro n  spíše signálem k tomu, aby se za ali v ci v novat opravdu 

kladn ji (nebo aby se ji v bec za ali v novat). Cokoli vzdálen jšího nedokáže probudit jejich energii a 
vyvolat odpovídající úsilí. Nebaví je dlouhé p ípravy, sledování a hodnocení pr hu a už v bec ne 
záv re ný úklid. Má-li pracovní innost p evahu takovýchto prvk , rad ji d lají n co jiného. Rozhodn  
nechápou, pro  by práce musela nutn  p edcházet zábav  nebo odpo inku a nejrad ji mají takové 
zam stnání, které spojuje obojí; dávají p ednost tomu, d lat n co, co je baví, p ed tím, co je „nesmírn “ 

ležité nebo i jen dob e zaplacené. 

Jste-li lov k s p evahou vnímání, pak máte pravd podobn  sklon: 
 obracet snadno pozornost jinam – projevuje se to tím, že se nap . as od asu musíte vrátit do 

pokoje, abyste se upamatovali, pro  jste vlastn  šli do kuchyn  
 rádi zkoušet nové v ci, i kdyby to m la být úplná banalita, jako t eba zkusit jinou cestu dom  z 

práce 
 nemít ve zvyku p íliš plánovat, rad ji po kat, jak se v ci sami vyvinou a pak se podle toho za ídit; 

lidé vám ob as vytýkají, že váš styl je chaotický, ale vy „víte“, že to tak není 
 spoléhat se na „záv re ný spurt“, ohromný výdej energie t sn  p ed termínem, abyste v as 

dokon ili v c – navzdory škarohlíd m v ci dokon ujete v as, i když se vám ob as v posledních 
chvílích m že stát, že ani vy, ani vaše okolí nevíte „kde vám hlava stojí“ 

 nebýt zastáncem „po ádek p edevším“; i když nejste jeho odp rcem, zrovna v tomto ohledu 
nevynikáte; mnohem d ležit jší je pro vás spontaneita, tvo ivost, schopnost rychle zareagovat 

 mít dar prom nit práci v zábavu a najít v ní pot šení; pokud n jaká innost takovým snahám 
odolává, asi nemá cenu se jí zabývat 
asto m nit téma rozhovoru, p eskakovat z jednoho na druhé 

 nemít rád nic p íliš definitivního a rad ji si u všeho nechávat otev ené konce. 
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Shrnutí 
 
 Máme tedy ty i dvojice charakteristik, dv  tak zvané psychické funkce a dv  zam ení. Pro v tšinu 
z vás bude jedna z obou poloh ve v tší nebo menší mí e „sympati jší“, zatímco ke druhé budete možná 
cítit jistý „odstup“. Mnoho lidí mívá pocit, že ta „jejich“ ást ur ité dimenze je p ece jenom, a  se na to kouká 
z jedné i druhé strany, „n jak lepší“. Abychom p edešli n jakým pocit m nad azenosti nebo naopak 
mén cennosti, pokusme se na každou charakteristiku podívat z její temn jší, mén  vyvinuté stránky. 

Za záležitost, kterou budeme porovnávat, zvolme nap íklad otálení (souvisí jednak s tím, co ten i 
onen lov k považuje za priority, jednat s preferencemi. Každý typ má tendenci odkládat to, co je blízké 
jeho naturelu: 
Extroverti – nej ast ji otálejí se záležitostmi, které pot ebují rozvažování a klidné soust ed né úsilí. 
Neznamená to, že by toho nebyli schopni, anebo k tomu m li nep ekonatelný odpor, rad ji však d lají n co 
jiného, co jim lépe zapadá („sko í“) do jejich jinak dobrých úmysl . 
Introverti – naproti tomu odkládají to, v em je obsažena interakce s jinými, nejspíše úpln  neznámými 
lidmi. Trvá jim déle, než op tují telefonát, ast ji než jiní využijí p íležitosti nezú astnit se n jaké sch zky i 
vynechat n jaké setkání a um jí si zd vodnit, pro  jejich p ítomnost nebyla nutná. 
Lidem se smyslovým vnímáním nevyhovují pohledy do budoucnosti a formulování koncepcí a vizí. Rad ji 
se budou v novat nevy ízeným záležitostem, nezaplaceným ú m a jiným konkrétním innostem, 
zam eným na p ítomnost, pop . na vyrovnání se s minulostí. 
Lidé s intuitivním vnímáním se neradi zabývají „p ízemnostmi“ sou asné situace, podružnými detaily, 
které nás neposunou vp ed. Místo toho budou p emítat, jak bude ten projekt vypadat, až bude hotov, co lze 
zlepšit a jak d lat v ci nov . 
Lidé s p evahou myšlení se necht jí zdržovat n ími citliv stkami, pofoukávat n í „bebí ka“ a dávat 
pozor, jestli n komu náhodou „nešlapou na ku í oko“. Rad ji si místo toho sednou k po íta i a budou d lat 
„n co po ádného“, prodiskutují problematiku technické specifikace výrobku XY a zam stnají se n jakou 
analytickou inností. 
Lidé s p evahou cít ní bude jako kolem horké kaše obcházet problémy a konflikty, oddalovat kritiku, 
negativní hodnocení a jiné špatné zprávy. Dá p ednost tomu, hledat, co nás spojuje, na em lze stav t, 
komu pomoci a prosp t a jak rozvíjet spolupráci a týmového ducha. 
Usuzující typy budou nejspíš odkládat odpo inek a relaxaci, zkrátka všechno, co by je mohlo odvést od 
práv  vykonávané práce. Nemohou snad ani na chvíli vypnout, protože je p ece p inejmenším t eba uklidit, 
dát to i ono do po ádku, hlídat si harmonogram (co kdyby se n co stalo?) a pracovat na tom, aby si mohli 
odškrtnout další položku ze seznamu povinností. 
Vnímající typy by se rad ji vid li n kde jinde, když jde o plánování a o závazná rozhodnutí. Unikají, aby 
prozkoumali ješt  další možnost, podívali se na v c z jiného úhlu, pou ili se, jak to d lají jinde a byli 
schopni do v ci zakomponovat nejnov jší poznatky a zkušenosti. 


