
Jak se vrozené pot!eby promítají 
do ka"dodenního fungování NF typ#?

NF typy p!ijímají informace skrze intuici (NE nebo NI), co" je v#jejich p!ípad$ kombinace do-
jmu, pocitu a#vlastní interpretace. Informacím, které NF typy p!ijaly sv%mi smysly, dávají dal&í 
v%znamy. Po svém si je vysv$tlují, vnímají je v#&ir&ím kontextu a vytvá!ejí nové mo"nosti. Intuice 
zárove' zp(sobuje, "e se NF typy nespokojí s#tím, jak jsou v$ci te) nebo jaké byly d!ív – místo 
toho se dívají do budoucnosti a tvo!í si p!edstavy o tom, jak by v$ci podle nich (ideáln$) mohly 
b%t. A *asto doufají v#lep&í zít!ky. Ur*itá míra idealismu se projevuje i ve vztazích – lidem dávají 
dal&í a dal&í &ance a cht$jí v$!it tomu, "e se zm$ní. N$kdy dokonce v&ichni krom$ nich vidí, "e 
u" je to marné, "e nap!. v#partnerském vztahu nemá cenu pokra*ovat. Ony ale po!ád v$!í, "e to 
bude lep&í. Ne"ijí toti" tou realitou, která je te), ale budoucností, která teprve p!ijde.

NF lidé se rozhodují skrze cít$ní (FE nebo FI), které vyhodnocuje informace z#hlediska toho, 
jakou mají hodnotu – zda jsou v#souladu s#vnit!ním p!esv$d*ením nebo zda odpovídají hodno-
tám, které ctí skupina, v#ní" se pohybují (rodina, t!ída, organizace, spole*nost). Hledají takové 
!e&ení, p!i kterém se oni sami i ostatní budou cítit dob!e.

Pocity hrají v#jejich "ivotech velkou roli, sami je intenzivn$ pro"ívají a u druh%ch vnímají. 
Rozhodování skrze F (cít$ní  ) v&ak neznamená impulzivní podléhání emocím. Nicmén$ to, jak 
se v#danou chvíli cítí oni nebo lidé kolem nich, rozhodn$ ovliv'uje jejich vyhodnocení situace 
a rozhodování o tom, jak se zachovají. Dát své emoce úpln$ stranou a vnímat sv$t objektivn$ 
a#nezaujat$ stojí NF typy velké úsilí.

Kombinace intuice (N) a cít$ní (F) se u NF typ( odrá"í v#jejich vrozen%ch pot!ebách, kte-
r%mi jsou hlub&í smysl, jedine*nost a harmonie. Proto neustále pátrají po tom, k%m jsou a kam 
jdou. Jejich v$rn%m souputníkem na této cest$ hledání vlastního já je neustálá sebere+exe : p!e-
m%&lejí nad tím, jestli to, co ud$laly *i !ekly, vyzn$lo tak, jak cht$ly, a jestli to ne&lo ud$lat nebo 
!íct jinak, aby se ony i druzí cítili lépe. Sebere+exe je motorem jejich rozvoje – cht$jí b%t lep&ími 
lidmi a více pomáhat druh%m i sv$tu. M("e v&ak b%t také zdrojem pochybností o sob$ a#bránit 
vytvá!ení dobré sebeúcty.

Hlub&í smysl vidí NF typy také v#podpo!e druh%ch lidí – aby i oni mohli b%t sami sebou a#do-
sahovat spokojenosti. Mají dar vnímat to, v#*em jsou druzí jedine*ní, a pomáhat jim tento po-
tenciál rozvíjet  :

Lucie (ENFJ) : „Vedu krou!ky pro d"ti tak, aby to nebylo nap#. jen o tanci, ale abych otev#ela 
v$d"tech jejich osobní potenciál. Je pro mne d%le!ité, aby se v&echny d"ti cítily dob#e, aby 
tam nedocházelo k$pocitu, !e n"komu nadr!uji nebo mám n"koho rad"ji nebo je n"které 
dít" talentovan"j&í. U v&ech objevím jejich originální dar, kter' mohou nabízet ostatním.“

NF typy cht$jí „b%t samy sebou, ale neb%t samy“. Cht$jí b%t jedine*né, ale zárove' v#har-
monii s#ostatními lidmi. V&ímají si neverbálních signál( (mimiky, gest, postoj() a dom%&lejí si, 
co znamenají. Jejich „anténky“ neustále registrují, jak se ostatní cítí, jak by se jim dalo pomoct 
nebo co ud$lat pro to, aby ve skupin$ vládla harmonie.

Vá"í si otev!enosti, cht$jí, aby vztahy byly postaveny na d(v$!e a up!ímnosti, zárove' ale 
nemají rády kon+ikty, tak"e ob*as n$které své názory skr%vají nebo plní o*ekávání druh%ch, 
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aby kon+iktu p!ede&ly. V#kon+iktech, které se jich p!ímo net%kají, mohou naopak sehrát d(le-
"itou roli mediátora – vcítit se do obou stran a pomoct jim najít cestu vzájemného pochopení.

V d$tství NF lidé *asto cítí, "e jsou jiní ne" ostatní. Tento pocit jisté v%jime*nosti si na jednu 
stranu u"ívají, na druhou stranu se bojí, "e nebudou pochopeni a dostate*n$ milováni :

„Pot#ebujeme oce(ovat, !e ‚my jsme my‘. Ve &kole jsme pot#ebovali, aby nám u)itel dával 
najevo, !e o nás ví, !e projevuje zájem. Doma pot#ebujeme b't uji&*ováni o na&í nenahra-
ditelnosti – máme strach, bychom neztratili místo v$srdcích druh'ch lidí.“

Na to, jak je druzí vnímají, jsou NF typy velmi citlivé. N$kdy je jejich vnímání velmi p!esné, 
jindy si mohou chování druh%ch interpretovat chybn$. To, co druzí d$lají a !íkají, si *asto vzta-
hují na sebe, i kdy" se jich to v(bec net%ká.

Dáváme-li proto NF typ(m zp$tnou vazbu, musíme mít na pam$ti, "e i zcela v$cn$ mín$né 
informace si mohou brát osobn$. P!em%&lejí, pro* jim to !íkáme „takov%m tónem“, dom%&lejí 
si, co si o nich asi myslíme a co bude dál s#na&ím vztahem. I na dob!e mín$nou negativní zp$t-
nou vazbu proto reagují obranou a#obhajobou :

„Vysv"tlujeme, pro) jsme to tak ud"lali, omlouváme se, abychom ujistili sebe i$ostatní, !e 
jsme v$po#ádku – my i ná& vztah s nimi.“

Jak s NF typy komunikovat?
NF typy by v#komunikaci cht$ly b%t na ostatní p!edev&ím „napojeny“. To pro n$ znamená vcítit 
se do druh%ch a#domyslet si, co cht$jí *i pot!ebují. Ne!íkají v$ci doslova : *asto nazna*ují, po-
u"ívají metafory *i p!irovnání. Pro lidi jin%ch typ( proto m("e b%t náro*né chápat, co p!esn$ 
cht$jí, a nezb%vá jim ne" se doptat. Mo"ná se to v&ak p!esto nedozví – pokud se NF typ do-
mnívá, "e druhého sv%m názorem zraní, vznikne kon+ikt *i se naru&í vztah, rad$ji si sv(j ná-
zor nechá pro sebe.

NF typy pot!ebují od druh%ch hlavn$ cítit, "e chápou jejich úmysly a berou v#úvahu jejich 
pocity. A#to i#kdy" jejich pocit(m úpln$ nerozumí :

„Nem%!ete nám #íct : ‚Emoce stranou.‘ Pou!ívejte pravidlo t#í ‚N‘  : naslouchej, nezleh)uj, ne-
#e&. Naslouchejte, proto!e tím dáváte najevo, !e jsme pro vás d%le!ití, !e nás berete vá!n". 
Nezleh)ujte situaci a na&e emoce v$ní, i kdy! to )asto vypadá, !e ‚emocemi myslíme‘. Ne-
#e&te – pot#ebujeme #íct, jak to máme, dostat se zp"t do dobrého pocitu, abychom mohli si-
tuaci #e&it sami nebo si p#íp. sami #íct o pomoc.“

!ím se podobají a v "em se li#í od jin$ch typ% temperamentu?
SP typy mají také rády volnost, ale ta se t%ká p!edev&ím svobody reagovat te) a tady a vid$t 
okam"ité a#hmatatelné v%sledky. NF lidé na rozdíl od SP typ( mají rádi volnost své p!edstavi-
vosti – baví je p!em%&let, co v&echno by mohlo b%t, a jejich p!edstavy neb%vají v"dy v#souladu 
s#realitou.

SJ typy, podobn$ jako NF typy, také pe*ují o ostatní, ale jde jim p!edev&ím o vytvá!ení sta-
bilního a#p!edvídatelného prost!edí (pomocí !ádu a pravidel), ve kterém se v&ichni mohou cí-
tit bezpe*n$. Jejich pé*e a podpora je v$t&inou velmi konkrétní a praktická. NF typy pova"ují 
za d(le"ité svou podporu individualizovat – odhalují skryt% potenciál druh%ch a pomáhají jim 
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ho rozvíjet. SJ typy také myslí na budoucnost, ale d$lají pro její zabezpe*ení velmi konkrétní 
kroky. NF typy z(stávají více na úrovni sv%ch p!edstav a vizí.

NT typy, podobn$ jako NF typy, se také cht$jí rozvíjet, ale jde jim p!edev&ím o znalosti a kom-
petentnost v#tom, co si zvolí. NF typy naproti tomu mí!í neustále k#n$jakému t$"ko popsatel-
nému ideálu ve smyslu b%t lep&ím *lov$kem a "ít v#harmonii (s druh%mi i se sv%mi hodnotami).

NF typy v mate!ství

Pro co mají NF typy v mate&ství p&irozené vlohy?

Vnímat individualitu a rozvíjet potenciál dít!te
P!esto"e se NF mámy sna"í starat se o to, aby domácnost fungovala a pot!eby d$tí byly napl-
n$ny, v mate!ství hledají je&t$ n$co navíc – hlub&í smysl a v%znam. Ten nacházejí v$t&inou v#roz-
voji potenciálu sv%ch d$tí. Na své d$ti se individuáln$ napojují a jejich rozdílnost vnímají jako 
n$co pozitivního. Vede je k#tomu jejich vlastní pot!eba jedine*nosti a v%jime*nosti :

Martina ( INFJ) : „Odmala jsem se sna!ila vná&et d"tem do !ivota prvky kreativity a pod-
porovat jejich talenty, pomáhala jsem jim objevovat, v$)em jsou dob#í, a dote+ je podporuji 
v$p"stování jejich zájm%. Sdílím se sv'mi d"tmi své vnímání sv"ta, hodnot a mezilidsk'ch 
vztah% a zárove( se sna!ím nechat prostor jejich individualit" a odli&nosti.“

Veronika ( INFP) : „Kdy! byl syn asi t#ílet', za)al projevovat velk' zájem o písmenka a )ísla. 
Proto!e písmen a )ísel je kolem nás hodn", m"li jsme spoustu ‚v'ukového materiálu‘. Trá-
vili jsme )as )tením, opakováním a hledáním písmenek a )ísel. I z$obrázkov'ch kostek jsme 
skládali )ísla a písmena ; )ast"ji jsme kreslili písmenka ne! obrázky. Písni)ky a pohádky ho 
také bavily mnohem víc, kdy! se v$nich vyskytovala )ísla nebo písmena. Tak!e brzy um"l 
jak abecedu, tak )ísla. A reakce mého okolí ? – ‚Pro) ho to u)í& ? Co bude d"lat ve &kole ?‘ 
Moje vysv"tlení, !e ho nic ‚neu)ím‘, !e jen podporuju jeho zájem, bylo n"kter'mi p#ijímáno 
dost neochotn".“

Klást d"raz na pot#eby lidí a harmonické vztahy
Sv%m d$tem se sna"í umo"nit to, co je pro n$ samotné nejd(le"it$j&í – b%t sám sebou, a p!itom 
neb%t sám. Cht$jí, aby jejich d$ti byly jedine*n%mi individualitami, nikoliv v&ak individualisty. 
U*í je proto vnímat pot!eby druh%ch lidí, p!em%&let nad dopadem toho, co !íkají, aby druhé 
nezranily. A také p!izp(sobovat se po"adavk(m okolí, je-li to v#zájmu zachování harmonie :

Veronika ( INFP) : „Ka!dé z$d"tí vy!aduje moji pozornost, ale ka!dé chce d"lat n"co ji-
ného – a$já chci vyhov"t ob"ma. Co mám d"lat ? To je pro m" velká &kola. I kdy! se nám po-
da#í n"jak se domluvit, ur)it si po#adí )inností apod., tak v"t&inou netrvá dlouho a jednomu 
se to znelíbí a chce zase n"co jiného (dost )asto to, co cht"l p%vodn" d"lat ten druh') a jsme 
zase na za)átku, proto!e moje pot#eba harmonie ve vztazích a napojení na jejich pocity m" 
nutí to zase n"jak uhladit.“
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Naladit se na pocity
NF mámy p!irozen$ vnímají pocity sv%ch d$tí. Um$jí poznat, v#jaké jsou nálad$, a dom%&lejí 
si, pro* se tak cítí :

Barbora ( INFP) : „Je pro m" úpln" p#irozené b't nalad"ná na pocity d"tí ; spí& to neumím vy-
pnout. Neustále hledám zp%soby, jak nejlépe na d"ti reagovat, aby jim to bylo do budoucna 
prosp"&né, aby se nau)ily n"jakou efektivní strategii zvládání situace a pocit%. To je &kola 
hlavn" pro m". Sna!ím se o vzájemné porozum"ní a harmonii.“

Co b$vá pro NF typy v mate&ství v$zvou?

$ít realitou, ne ideálem
NF mámy mají problém smí!it se s#tím, co není ideální. Ideál, kter% si p!edstavují, je *asto kom-
binací jejich p!edstavy o tom, jak by to cht$ly mít, s#tím, co se domnívají, "e by m$ly d$lat – co 
se od nich o*ekává. A#pak se cítí neschopné, kdy" reáln% "ivot tohoto ideálu nedosahuje :

Andrea ( INFJ) : „Neustále balancuju nad tím, zvládnout v&e co nejlépe a p#itom nejít jen 
po povrchu, d"lat smysluplné v"ci. Konkrétn" t#eba minul' t'den v úter' jsem jela na kurz 
a$o víkendu pak na dal&í. Mezitím jsem m"la v')itky, !e se nev"nuju dost rodin", tak!e jsem 
uklízela a va#ila a$v&echny obletovala, abych tím nahradila svou pozd"j&í nep#ítomnost. 
Stihla jsem nakonec v&e, ale nebylo to v$klidu.“
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B%t sám sebou
Pot!ebu harmonie mohli rodi*e d$tí NF typu snadno „zneu"ít“ k#tomu, aby d$ti plnily jejich 
po"adavky, proto"e si cht$ly zaslou"it jejich lásku a nemít kon+ikty s#t$mi, které nadev&e mi-
lují. Mnoho NF dosp$l%ch má proto zku&enost, "e v#zájmu zachování harmonie plnili o*eká-
vání okolí. I ta nevy!*ená, snadno si toti" dom%&leli, co by si druzí p!áli. Jejich pot!ebu b%t sám 
sebou, a#neb%t sám se jim pak da!ilo napl'ovat z*ásti. Najít vlastní identitu pro n$ mohlo b%t 
(a#mo"ná stále je) obtí"né. To se m("e promítat do nespokojenosti v#práci, do problém( v#part-
nersk%ch vztazích i do v%chovy vlastních d$tí :

Eva ( INFJ) : „Mám silnou pot#ebu sebere,exe, sebepoznání, autonomie, identity a v$pr%b"hu 
seminá#e Teorie typ% jsem zpo)átku upadla do zmatku : KDO VLASTN- JSEM ? (a to i$ve 
svém v"ku). Vzpomínky z$d"tství mi v$tom moc nepomáhaly, proto!e si vybavuji hlavn" to, 
!e jsem musela poslouchat, cht"la b't milována a o lásku se bála. Proto jsem dostate)n" ne-
rozvíjela svou intuici. Mo!nost fantazírovat, b't ve svém sv"t", b't ‚bláznivé d"cko‘ mi ne-
byla dop#ána. Nebyla jsem tedy tím, k'm jsem se narodila, a jen jsem pracovala na tom, 
abych si zaslou!ila lásku. Te+ cítím velkou úlevu. Jako by praskla obru) a já te+ vím, pro) 
v"ci mám tak, jak mám, a mohu je tak mít.“

U&ívat si &ivot te' a tady
NF mámy *asto trápí vnit!ní neklid a p!edstavy o tom, co by mohl p!inést zít!ek, místo toho, 
aby vnímaly a#oce'ovaly, co jim dává dne&ek. Dokud se n$jak v%razn$ nezklamou, stále dou-
fají, "e jimi vysn$ná budoucnost bude lep&í :

Petra (ENFP) : „Schopnost u!ít si !ivot se musím spí& u)it. Práv" proto, !e nejsem te+ a tady 
(p#esto!e se roky v"nuju meditaci, tak na seminá#i Teorie typ% jsem pochopila, pro) s tím 
mám po#ád problém – oproti SP typ%m mám v hlav" miliardu my&lenek, nápad%, vizí apod.), 
jsem$spí&e v$budoucnosti, v plánech, v$d%sledcích. Po#ád ve v"cech hledám hlub&í smysl. Te-
prve se u)ím vypnout to a u!ívat si víc dan' okam!ik.“

Rozli$ení %ty! NF typ# : ENFP, ENFJ, INFP, INFJ

,ty!i NF typy se li&í v#tom :

– jak%m zp(sobem p!ijímají informace – zda pomocí NI (introvertní intuice), nebo pomocí 
NE (extravertní intuice);

– jak%m zp(sobem se rozhodují – zda pomocí FE (extravertní cít$ní  ), nebo pomocí FI (intro-
vertní cít$ní  ).

Li&í se také v#tom, která funkce je jejich dominantní – zda p!íjmová (NI nebo NE), nebo roz-
hodovací (FI nebo FE).!"

!" Dominantní funkce je ná& „!editel“ – ostatní funkce jsou mu pod!ízené a slou"í jeho zám$r(m.
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