
P!iklo"te se, prosím, k#S#nebo N a pokra$ujte druh%m krokem. Pokud se mezi S#a N 
nem&'ete rozhodnout, p!e$t(te si v)echny $ty!i sady vrozen%ch pot!eb.

Druh! krok : Jaké jsou va"e vrozené pot#eby?

Vrozené pot!eby jsou trvalou charakteristikou na"í osobnosti. Projevují se u# od d$tství, promítají 
se do u%ebního stylu a ovliv&ují, jak p!istupujeme k'práci i co nám vyhovuje ve vztazích. P!esto#e 
se %lov$k v'pr(b$hu #ivota hodn$ m$ní, vrozené pot!eby stále ovliv&ují jeho vnit!ní motivaci – co 
mu dává smysl a co pova#uje za zbyte%né, co mu jde samo a co ho naopak stojí hodn$ energie.!

V'následujícím textu p(jde o to, rozhodnout se pro celou jednu sadu pot!eb – pro tu, která 
u vás p!eva#uje. Nevadí, kdy# v"e nebude sed$t úpln$ doslova ; nevadí, kdy# se %áste%n$ uvidíte 
i v'pot!ebách jin)ch typ(.

Pokud se nebudete moci rozhodnout, nezoufejte. Je mnoho d&vod&, pro$ to m&'e b%t 
t('ké. Odlo'te to na pozd(ji.

T)den se pozorujte a v"ímejte si, pro% d$láte ur%ité v$ci, jaká z'uveden)ch pot!eb za tím je. 
A'vzpome&te si na své d$tství – co jste tenkrát pot!ebovali, co bylo pro vás d(le#ité, i kdy# se 
vám toho t!eba nedostávalo, proto#e va"i rodi%e byli jiní a va"im pot!ebám úpln$ nerozum$li ?

Písmenné zkratky budou v'knize vysv$tleny pozd$ji. Pokud vás bude p!i %tení napadat, #e by 
vám více ne# písmena vyhovovaly n$jaké názvy typ(, klidn$ si je vytvo!te. Budou va"e a budete 
mít za nimi svoje pochopení. Já se názv(m typ( v'knize bráním, proto#e p!ispívají ke zjedno-
du"ování a "katulkování. Zjednodu"it si popisy pro sebe sama je v'po!ádku ; zjednodu"it je cel-
kov$ zp(sobuje, #e si r(zní lidé pod stejn)m názvem p!edstaví n$co úpln$ jiného."

Pokud jste zvolili S (smysly), vyberte si mezi temperamentem SJ a SP
Jde o to, která sada vrozen)ch pot!eb více odpovídá va"í p!irozenosti (nemusí sed$t dokonale 
v"echny body).

Temperament SJ

Stabilita
– Vyhovuje vám, kdy# se v$ci p!íli" nem$ní. Kdy# m(#ete mít jistotu v'tom, #e v$ci budou tak, 

jak jste zvyklí nebo jak se mají správn$ d$lat.
– Spoléháte se na zku"enost (svou nebo jin)ch lidí  ), proto#e chcete nalézt !e"ení, které je 

funk%ní, spolehlivé a co nejrychleji vás dovede k'v)sledku. Nemáte pot!ebu m$nit to, co fun-
guje. Nov) zp(sob hledáte pouze v'p!ípad$, kdy# ten star) u# opravdu nefunguje.

! Podrobn$j"í vysv$tlení konceptu vrozen)ch pot!eb najdete v'podkapitole „Vrozené pot!eby“ na s. *+.
" Viz podkapitola „Teorie typ( : V)chodiska a úskalí ur%ování typu osobnosti“ na s. ,+.
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P!edvídatelnost
– Vyhovují vám rozvrhy a konkrétní plány. Rádi víte, co se bude dít a #e se plán opravdu dodr#í. 

Myslíte na zadní kole%ka a prakticky se p!ipravujete na budoucnost, abyste nebyli p!ekvapeni.
– Pot!ebujete znát pravidla skupiny, jí# jste sou%ástí, a rozum$t tomu, jaká je va"e role. Vyho-

vuje vám, kdy# i ostatní mají své role jasn$ vymezeny, aby mohli zodpov$dn$ d$lat svou práci.
– Máte rádi v$ci pod kontrolou.

Spolehlivost
– Pot!ebujete konkrétní zadání, dostatek faktick)ch informací, abyste mohli úkoly plnit v'sou-

ladu s'o%ekáváním. Jste rádi, kdy# tato o%ekávání naplníte a okolí to ocení.
– Máte stále na pam$ti, co je nutné splnit. Pot!ebujete v$ci dokon%it, dod$lat, odfaj-ovat si 

a'u# se k'tomu nevracet. Dr#íte se svého rozhodnutí a nem$níte ho, pokud jste p!esv$d%eni, 
#e to tak má b)t.

Jako %lov$k tohoto typu podv$dom$ porovnáváte nové informace s'tím, co u# máte n$kde 
ulo#eno ve své zku"enosti, a sna#íte se to n$kam zat!ídit. Usilujete o p!edvídatelnost, pravidel-
nost, spolehlivost a'soustavnost. Proto se ve svém #ivot$ zasazujete o jasnou strukturu, stabi-
litu, !ád a po!ádek.

S'lidmi stejného temperamentu vás spojuje pot!eba b)t u#ite%ní a mít pocit, #e n$kam pat-
!íte. Ve svém #ivot$ hodn$ plánujete a sv)ch plán( se dr#íte (míváte zálo#ní plán, kdy# první ne-
vyjde). V$t"inou se bez zbyte%n)ch !e%í zhostíte zadaného úkolu, postupujete rádi krok za kro-
kem a vyhledáváte osv$d%ené %innosti.

Více se o tomto typu do%tete v'podkapitole „Temperament SJ“ na s. .,. Pro srovnání si ale, 
prosím, p!e%t$te i o ostatních typech.

Temperament SP

Svoboda
– Vyhovuje vám, kdy# m(#ete voln$ reagovat na to, co se práv$ d$je. Máte rádi rozmanité a'pro-

m$nlivé prost!edí, dostatek podn$t( pro své smysly.
– Omezují vás p!edem dané struktury, postupy a o%ekávání okolí. Sami si chcete volit, co a jak 

ud$láte ; chcete mít v#dy prostor pro vyjednávání a zm$nu.

Te* a tady
– V"ímáte si, co se kolem vás d$je ; jste velmi vnímaví k'fyzickému prost!edí (zvuky, chut$, 

v(n$). Pot!ebujete hodn$ zá#itk( a vlastních zku"eností.
– Zm$ny vás nevykolejí. Ve v$t"in$ situací si poradíte, i kdy# jste se na n$ nep!ipravovali, pro-

to#e improvizujete na míst$, podle toho, jaká je zrovna situace.

Okam'it% dopad
– Pot!ebujete vid$t, #e to, co d$láte, má rychl) ú%inek. Vyhovují vám spí"e krátkodobé cíle, 

kter)ch je mo#né dosáhnout v'brzké dob$.
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– U praktick)ch %inností se nepot!ebujete dlouho rozm)"let „co by – kdyby“. Zkusíte to – a'uvi-
díte. Kdy# to nebude fungovat, zkusíte n$co jiného.

– Pot!ebujete úzké spojení s realitou. Nebaví vás teoretizovat, u%íte se praxí.

Jako %lov$k tohoto typu nasáváte podn$ty z'okolního sv$ta, necháváte je na sebe voln$ p(so-
bit a'rychle se jim p!izp(sobujete. Díky tomu jste nejvíc ze v"ech typ( spjati s'realitou – rychle 
se v'situaci orientujete a'd$láte, co je práv$ pot!eba. Vyhovuje vám #ít p!ítomn)m okam#ikem 
a'doká#ete si vychutnat práv$ probíhající chvíle. Rádi d$láte to, co sami chcete a kdy chcete ; 
ctíte svobodu a volnost. Kdy# vám o'n$co jde, máte vytrvalost, kterou u ostatních typ( nena-
cházíme. Je to proto, #e si doká#ete u#ívat %innost v'jejím pr(b$hu, jste do ní naplno pono!eni, 
%asto zárove& zkou"íte, zda doká#ete vytrvat a# do konce, pop!. zji"/ujete, kolik jste schopni snést.

Více se o tomto typu do%tete v'podkapitole „Temperament SP“ na s. .0. Pro srovnání si ale, 
prosím, p!e%t$te i o ostatních typech.

Pokud jste zvolili N (intuice), vyberte si mezi temperamentem NT a NF
Jde o to, která sada vrozen)ch pot!eb více odpovídá va"í p!irozenosti (nemusí sed$t dokonale 
v"echny body).

Temperament NT

Rozum(t a prov(!ovat
– Kladete si otázky „Pro% ?“ a hledáte logická vysv$tlení. Zji"/ujete dostupné v$decké poznatky, 

prov$!ujete informace z'více zdroj( a vyhodnocujete jejich relevantnost. Hledáte takové vy-
sv$tlení, které vám samotn)m bude dávat skute%n) smysl.

– Pokud nemá po#adavek objektivn$ logick) d(vod, postrádáte motivaci v$novat se mu.

Kompetentnost
– Chcete b)t schopní a zvládat v$ci, pro které se rozhodnete, na vysoké úrovni. To, co dnes 

umíte, pro vás není meta ; chcete v$d$t víc a b)t lep"í ne# d!ív.
– Inteligence a odbornost jsou kvality, které také oce&ujete u druh)ch, proto#e se od nich m(-

#ete hodn$ nau%it a svou kompetentnost zv)"it.

Zdokonalování
– Nedává vám smysl udr#ovat v$ci pouze v'chodu – chcete je m$nit a posouvat dál. Hledáte 

nové cesty, navrhujete inovace tak, aby byly p!ínosné s'ohledem na cel) systém, a neprová-
díte nezávislé díl%í zásahy (kdy se zlep"í konkrétní %ást, ale na celek by to mohlo mít nega-
tivní vliv). Rutinu a !e"ení praktick)ch detail( necháte ochotn$ druh)m.

– Chcete vydávat jen tolik energie a zdroj(, které jsou nutné pro v)sledek, jeho# jste se rozhodli 
dosáhnout. Neradi d$láte v$ci zbyte%n$, v%etn$ vysv$tlování toho, co pova#ujete za jasné.

Jako %lov$k tohoto typu chcete p!edev"ím získávat informace a rozum$t, jak v$ci fungují. 
Rádi se zlep"ujete – neustále získáváte nové informace a rozvíjíte své schopnosti, a to i p!esto, 
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#e je uplatníte n$kdy pozd$ji. Rádi byste rozum$li v"emu v'oboru, kter) si vytknete jako oblast 
své kompetence. Jste si neustále v$domi sv)ch nedostatk( a své nedokonalosti ; mnohem více 
ne# jiní se tím trápíte, ale d$láte to potají – rozhodn$ nechcete, aby o'va"ich schopnostech po-
chyboval n$kdo jin) ne# vy sami. Vztekáte se nad sv)mi chybami a'nep!estáváte usilovat o do-
konalost, dokonce ani p!i rekrea%ních %innostech (nap!. jakmile pro zábavu za%nete hrát karty, 
brzy d$láte, co m(#ete, abyste byli v)borní hrá%i, kte!í ned$lají chyby).

Více se o tomto typu do%tete v'podkapitole „Temperament NT“ na s. 12. Pro srovnání si ale, 
prosím, p!e%t$te i o ostatních typech.

Temperament NF

Hlub)í smysl
– Pot!ebujete v$d$t, #e to, co d$láte, má n$jak) vy""í smysl – m$ní sv$t k'lep"ímu, pomáhá li-

dem. Rádi pracujete na svém rozvoji a p!ijímáte v)zvy, které vás n$kam posouvají a dávají 
va"emu #ivotu hlub"í v)znam.

– Vidíte pod povrch, %tete mezi !ádky, citliv$ vnímáte neverbální signály. P!edvídáte zám$ry, 
odhalujete problémy druh)ch lidí.

Jedine$nost
– Ka#dého %lov$ka vnímáte jako individualitu, v$!íte, #e je v'n$m ukryt potenciál, kter) mu 

rádi pom(#ete objevit.
– Pot!ebujete b)t p!ijímáni a milováni pro to, jací jste, pro svou jedine%nost a v)jime%nost. 

Rádi pou#íváte svou p!edstavivost k'hledání nov)ch cest.

Harmonie
– Pot!ebujete „b)t sami sebou, ale neb)t sami “. Máte rádi otev!enost a autenticitu v komuni-

kaci, ale hrozí-li kon3ikt, sv(j názor zjemníte nebo se p!izp(sobíte.
– Tou#íte po harmonii ve vztazích i po souladu s'vnit!ními hodnotami.

Jako %lov$k tohoto typu se orientujete p!edev"ím na lidské stránky sv$ta, vztahy mezi lidmi 
i'hodnoty uvnit! svého nitra. P!edstavujete si, jak by sv$t i vztahy ideáln$ m$ly fungovat ; dou-
fáte v'lep"í zít!ky. K'tomuto ideálu chcete p!isp$t sv)m dílem, a tak pr(b$#n$ re3ektujete to, co 
jste ud$lali, zam)"líte se nad tím, zda jste to nemohli ud$lat lépe, a to zejména ve vztahu k'dru-
h)m lidem ( jestli jste jim dostate%n$ pomohli %i alespo& neublí#ili) nebo k vlastním hodnotám 
( jestli jste se zachovali v'souladu s'tím, %emu v$!íte). Proces sebere3exe a osobní prom$ny, cesta 
„stávání se n$%ím“, tím, %ím „byste m$li b)t“, je pro vás siln)m vnit!ním motorem. Podobn$ mo-
tivující je pro vás i odhalování skrytého potenciálu v'druh)ch lidech.

Více se o tomto typu do%tete v'podkapitole „Temperament NF“ na s. 2.. Pro srovnání si ale, 
prosím, p!e%t$te i o ostatních typech.

26 UR!ENÍ TYPU OSOBNOSTI / PROCES UR!ENÍ TYPU OSOBNOSTI


