
hodn! p"ísn#; m!la jsem pocit, $e se o%m! v&bec nezajímá, jako by m! vlastn! ani nem!l rád. 
Vnímala jsem disharmonii mezi rodi'i a%dost mi to ubli$ovalo. Mám pocit, $e jsem se mu 
celé d!tství neustále sna$ila v n!'em zavd!'it, b#t hodná holka, dob"e se u'it, n!kam pat"it 
a%usp!t, abych jednou mohla postupovat po kariérním $eb"í'ku. V%tomto ohledu mám pocit, 
$e jsem neposlouchala sebe sama, jen jsem se poslu(n! "ídila tím, co se ode mne o'ekávalo. 
V rodi'ovství mám pocit, $e n!kdy jsem a$ zbyte'n! tvrdohlavá a n!kdy p"ekvapiv! i%dost 
p"ísná, jako bych najednou vid!la svého otce, a pak mám z toho pocity viny.“

Ve dvou se to lépe táhne

!asto se m" lidé ptají, zda v#partnerském vztahu platí spí$e „Vrána k%vrán!“ nebo „Protiklady 
se p"itahují “ :

Lenka (ISTJ) : „U nás doma bylo v(e dob"e organizované, nastavena jasná pravidla a pevn! 
vy$adována. Nap". uklízení v sobotu dopoledne ; jasn# postup, jak um#t koupelnu; v(e má 
své místo, kam to pat"í, a musí se to tam vrátit hned. A mn! to (dnes vím, $e vzhledem 
k%mému typu) vyhovovalo. Te) $iju v domácnosti s%mu$em, kter# rutin! a pravidl&m zas 
tolik neholduje, a já se u'ím n!jak ‚plout‘ vedle toho mu$e, $ít s ním to jeho te) a tady. Do-
chází mi, jak mi v%tom chaosu není dob"e, ale nemám sílu m!nit to, proto$e se velk#ch zm!n 
bojím, i kdy$ jsou k%lep(ímu.“
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V"t$ina z#nás hledá v#partnerovi podv"dom" n"co, co nám samotn%m schází, n"koho, kdo 
vyvá&í na$e slabé stránky, abychom navenek jako celek v'(i okolnímu sv"tu dob)e fungovali. 
Jinakost nás p)itahuje, pro n"které z#nás je to dokonce lákavá v%zva k#dal$í práci na sob". Tohle 
pozitivní vnímání rozdíl' v$ak v"t$inou funguje, kdy& jsme zamilovaní a máme r'&ové br%le. 
Navíc se ve stavu zamilovanosti tak trochu p)izp'sobujeme tomu, co si myslíme, &e od nás part-
ner o(ekává. Jakmile ale zamilovanost jen trochu poleví, p)ijdou ka&dodenní starosti, (i dokonce 
stresové situace, jinakost se stává p)eká&kou a#zdrojem kon*ikt' :

„Podle kní$ky sebe dost jist! odhaduju na INFP. Tedy v!'n! hledám ideální sv!t, jsem ne-
spokojená s%tím, co mám, v(e donekone'na relativizuju a zpochyb*uju, m!ním rozhodnutí. 
+iju v teoriích, které neumím p"evést do praxe. Jako $ena doma na mate"ské tou$ím po in-
telektuálních dobrodru$stvích, miluju smysluplné rozhovory. A mu$e typuju na ESFJ. Je spo-
kojen# s%tím, co je, akorát já mu to 'asto nabourávám. Je spole'ensk#, miluje náv(t!vy, sku-
piny. Ví p"esn!, co by se m!lo d!lat, proto$e takhle to fungovalo v$dycky, a%moje otázky po 
smyslu a hodnotách v&bec nechápe, i kdy$ se sna$í.“

( Ne ) fungování v domácnosti
P)esto&e ve spole(nosti u& se tradi(ní pojetí rozd"lení rolí v#domácnosti m"ní, my &eny jsme 
(asto byly vychovávány k#tomu, &e va)it, prát a uklízet je na$e práce. N"kter%m z#nás to nevadí, 
d"láme to celkem rády a dob)e to zvládáme. O(ekáváme jen to, &e si partner v$imne a ocení to. 
Kdy& se narodí d"ti, starostí p)ib%vá a n"jakou pomoc bychom ocenily, ale vlastn" k#tomu part-
nera moc nepustíme. N"které z#nás proto, &e to chceme zvládnout samy, nebo+ z#toho máme 
dobr% pocit a posiluje to na$i sebeúctu ( „Jsem dobrá man$elka, která se postará“  ). Mnohé z#nás 
také mají p)edstavu, &e ne& n"komu vysv"tlíme, co má d"lat, budeme to mít samy hotové. A#kdy& 
u& k#tomu partnera pustíme, tak na n"j nenápadn" dohlí&íme, proto&e si chceme b%t jisté, &e 
to ud"lá v#souladu s#na$í p)edstavou. No a my, kter%m hodn" zále&í na harmonii, m'&eme mít 
obavu )íct si o pomoc, proto&e se bojíme odmítnutí a potenciálního kon*iktu.

Ne pro v$echny &eny jsou ale dovednosti pot)ebné p)i pé(i o domácnost p)irozené. Nepo-
)ádek nás p)íli$ nerozru$uje, máme jiné priority. Navíc cítíme, &e nejsme úpln" „praktické“ a je 
pro nás t"&ké udr&ovat n"jak% systém dlouhodob" :

INFP , ESFJ : „Na(e chronické téma a nejvíc hádek se to'í kolem úklidu. Mu$ m! nutí, abych 
nevytvá"ela nepo"ádek a uklízela po jeho, a já se mu sna$ím po"ád vysv!tlovat, $e d&le$i-
t!j(í jsou pro m! vztahy, 'as s%d!tmi a $e uklizeno pro m! znamená n!co jiného ne$ pro n!j.“

A+ u& nás pé(e o domácnost baví, (i nikoliv, práv" zde se nabízí prostor, kde najít (as pro sebe, 
po kterém v"t$ina maminek, bez ohledu na typ, stále volá. Pro n"které z#nás to znamená p)ipus-
tit si, &e nemusíme v$echno zvládnout samy, pro jiné, &e se nebudeme ohlí&et na názor své ma-
minky (která by si paní na úklid rozhodn" dom' nepustila). A hlavn" &e si m'&eme o#pomoc 
)íct partnerovi, &e si jeho p)isp"ní m'&eme dokonce nárokovat.

D!ti spojují, v"chova (n!kdy) rozd!luje
Rozdíly mezi námi se mohou je$t" zv%raznit, kdy& se nám narodí d"ti. Nejen proto, &e práce a#sta-
rostí p)ibude, ale zejména kv'li tomu, &e o v%chov" m'&eme mít dost r'zné p)edstavy. A#nejde 
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jen o to, jak jsme byli my vychováváni. Mnoho z#nás model rodi(' opakovat nechce a vyme-
zuje se v'(i n"mu. D'vodem (asto je, &e na$i rodi(e byli jiní ne& my, vychovávali nás sice, jak 
nejlépe um"li, ale ne v#souladu s#na$imi vrozen%mi pot)ebami. My to proto chceme d"lat jinak. 
Jsme na to ale (v"t$inou) dva a na$e p)edstavy o tom, co je to „jinak“, se mohou velmi li$it, ne-
bo+ i do toho, jak vychováváme, se promítá to, jací jsme :

INFP , ESFJ : „Na(e velké téma je v#chova. Mn! je dob"e v cest! unschoolingu, jsem ne-
d&sledná, zam!"ená na vztah, pohodu a plynutí, a mu$ trpí, proto$e pot"ebuje strukturu, 
re$im. -íká v!ty typu ‚V (esti letech by u$ syn m!l p"ece…‘. Prosí m! o konkrétní, jasné ná-
vody a postupy, jak p"istupovat k%synovi, a já mu je neumím dát, proto$e v!t(inu situací 
prost! vycítím.“

Ve snaze vychovávat d"ti jinak a lépe se mnozí z#nás sna&í pátrat po nov%ch p)ístupech – (íst, 
chodit na seminá)e, rozebírat to s#podobn" lad"n%mi lidmi. Málokdy se v$ak v#tomto smyslu 
rozvíjejí oba rodi(e a#p)irozen" mezi nimi vzniká nerovnováha. Zpravidla je to matka, která 
v%chovu de,nuje, proto&e do ní promítá to, co je jí p)irozené. V#oblasti v%chovy je (asto „dál“, 
ale ne nutn" proto, &e by pro to byla od p)írody lépe vybavená – prost" jen s#dít"tem tráví více 
(asu a u(í se praxí, dnes a denn", p)es den i v#noci. !asto se také v#oblasti v%chovy více vzd"-
lává a mrzí ji, &e ji partner nenásleduje nebo alespo- ned"lá to, co mu ona )íká, &e je „správn"“:

Klára (INTJ) : „Já mám o v#chov! hodn! na'teno, man$el ne, a proto o'ekávám, $e v d&-
le$it#ch v!cech bude následovat moje pokyny. Kdy$ jsme se na n!'em neshodli (nap". zp&-
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sob uspávání  ) a%man$el mi "ekl, $e pokud to bude n!kdy na n!m, tak si to ud!lá po svém, 
tak jsem to na n!m nikdy nenechala, proto$e pro m! bylo d&le$ité, aby to bylo tak, jak jsem 
p"esv!d'ena, $e to má b#t.“

Tímhle p)ístupem nutn" vyvoláváme v#partnerovi pocit, &e ná$ vztah není v#oblasti v%chovy 
rovnoprávn%. A#od aktivního zapojování ho odrazujeme. A pak se divíme.

Jak táhnout za jeden provaz?
A+ u& máme o v%chov" jasnou p)edstavu, nebo máme o dít" strach, pro mnoho z#nás není snadné 
nechat partnera, aby se na v%chov" dít"te plnohodnotn" podílel. M'&e b%t pro nás t"&ké dát mu 
dost d'v"ry, nepodce-ovat ho a prost" to nechat na n"m :

Beata (INTJ) : „Svému mu$i se sna$ím víc v!"it a nechat ho fungovat zp&sobem ‚n!jak to 
dopadne‘ nebo ‚to se n!jak ud!lá‘. Zatím si to neumím moc u$ívat; za$ívám vnit"ní neklid, 
jak to dopadne bez plánu A, B 'i C. V!t(inou to samoz"ejm! dopadne dob"e. Tak v!"ím, $e 
se nakonec osvobodím.“

Pom'&e nám, kdy& nebudeme o(ekávat, &e bude kopírovat ná$ p)ístup. Je toti& vysoce prav-
d"podobné, &e je jin% typ, ne& jsme my. Pochopit, co je pro n"j p)irozené, a zkou$et se dívat na 
r'zné situace z#jeho úhlu pohledu (a zbyte(n" ho nedrá&dit) m'&eme i pomocí této knihy.

Dobré je také uv"domit si, &e více pé(e o dít" ze strany tatínka m'&e b%t pro nás mámy velmi 
v%hodné. P)edev$ím získáme (as pro sebe, kter% nám v#mate)ství v"t$inou zoufale chybí. V%-
hodné je to ale p)edev$ím pro dít", a+ u& pro takové, které má rádo rozmanitost a s#námi u& se 
ob(as nudí, (i pro takové, které je na nás velmi navázané a pot)ebuje se zvolna za(ít odpoutávat.

Táta dává dít!ti n!co jiného ne" máma. Dít! si zaslou"í, aby i v#n!m mohlo mít model 
svého chování. A táta si zaslou"í mít mo"nost jeho v$voj ovliv%ovat.

V#neposlední )ad" je také d'le&ité hlídat si, abychom my mámy nemyslely jen na vztah se sv%mi 
d"tmi, ale pe(ovaly i o vztah se sv%m partnerem. Ve$kerá starost o v%chovu a domácnost m'&e zp'-
sobit, &e partnera p)esuneme na vedlej$í kolej. Mo&né d'sledky u& snad ani není t)eba popisovat :

Al$b!ta (INTJ) : „Abych se nesoust"edila pouze na syna a rozvoj jeho pot"eb a rozvíjení sebe 
jako kompetentní matky, m!la jsem paralelní cíl – soust"edit se na partnerství. S%man$elem 
jsme chodili pravideln! na rande, byli jsme sami bez d!tí, d!lali jsme v!ci pro rozvoj na(eho 
vztahu. Pokud bych tento zám!r nem!la v!dom#, tak by to ne(lo. Stanovili jsme si, $e ka$d# 
t#den p&jdeme aspo* jednou na rande ven. Kdyby bylo na aktuálních pocitech, nikam by-
chom ne(li, proto$e jsme v%tu chvíli p"íli( unavení. Ale pro ná( vztah bylo skute'n! pot"eba, 
abychom se mu také cílen! v!novali, dávali mu pozornost. Podobn! jako dít!ti, i%kdy$ s%ji-
nou 'asovou dotací.“

V mate#ství m$%eme vyr$st – my, partner i ná& vztah
Tím, co v#&ivot" za&íváme, neustále rosteme. V$echny p)eká&ky, které zdoláváme, v$echny si-
tuace, ve kter%ch musíme p)ekro(it svou komfortní zónu, nás rozvíjejí. A práv" mate)ství nám 
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nabízí k#r'stu nespo(et p)íle&itostí. .ádná z#nás toti& není vybavena k#tomu, aby dokonale a#bez-
chybn" zvládala v$e, co se od ní v#této roli o(ekává – starat se o domácnost, pe(ovat o pot)eby 
dít"te, podporovat ho v#rozvoji (a zárove- nezakrn"t v#rozvoji vlastním), b%t citlivou a milu-
jící partnerkou.

Dennodenn" tedy p)ekonáváme mnoho p)eká&ek a vyrovnáváme se s#r'zn%mi v%zvami, 
které bychom si v"t$inou dobrovoln" nevybraly (t)eba spát b"hem prvního roku &ivota dít"te 
ka&dou noc maximáln" p"t hodin, a to je$t" p)eru$ovan"). Te/ to ale d"láme, proto&e pot)eby 
dít"te jsou pro nás na prvním míst", a#sna&íme se vytvo)it co nejlep$í podmínky, aby bylo dít" 
$+astné a spokojené. !asto na úkor sv%ch vlastních pot)eb. Tak&e se vlastn" neustále p)ekoná-
váme a neustále tím rosteme.

Partner samoz)ejm" také roste, ale v"t$inou v#tom, co si vybral a kde si m'&e úrove- náro(-
nosti v%zev sám stanovit (v práci, v#koní(cích apod.). Zpravidla nemusí tak (asto p)ekonávat 
sám sebe, jako to za&ívá máma na mate)ské, a kdy&, tak to d"lá dobrovoln".

Tento rozdíl si v"t$inou v'bec neuv"domujeme. Ale najednou m'&eme za(ít zji$+ovat, &e se 
navzájem odcizujeme, a+ u& z pocitu k)ivdy („Ty to má( jednodu((í ; já nevím, co d"ív, a ty se ve-
ze(“   ), nebo z#pocitu, &e jsme n"kde jinde, kde nám partner nem'&e úpln" rozum"t („Neví( v&-
bec, o 'em to je, neza$ívá( to co já“   ). A (asto opravdu nem'&e, a to i kdy& chce. Ne nutn" je to 
v$ak jeho „chyba“: zaprvé tráví s#dít"tem v%razn" mén" (asu, zadruhé ho k#tomu málo pou$tíme.

My se cítíme p&etí"ené. Ale ne v"dy nám dochází, "e partner se m'"e cítit vylou(en$.
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