
Rodi!e proto popisují své ESTP a"ESFP d#ti jako ty, které jdou odvá$n# do v%eho, co jim 
okolní sv#t nabízí. A"diví se, $e p&ece „kdy$ u$ jim tolikrát &ekli, $e je to nebezpe!né nebo $e se 
to nesmí, tak by si to u$ m#ly pamatovat“. V"situaci, kdy chceme „akci“ t#chto d#tí n#jak ome-
zit, pro n# slova znamenají velmi málo v"porovnání s"reálnou zku%eností. Pro !ást rodi!' je pak 
obtí$n# p&ijatelné, $e se dít# nechová v"souladu s"pravidly a"$e neustále testuje nejen své fyzické 
hranice, ale také hranice na%í trp#livosti :

„Ani!ka [ESFP, ( roky] na m" !asto zkou#í, co v#echno vydr$ím ; n"kdy mám pocit, $e se 
dohaduji s%dcerou pubertálního v"ku, a%ne se !ty&letou hol!i!kou.“

„Petrovi [ESFP, ) let] a%Pavlovi [ESTP, * roky] se musí neustále p&ipomínat pravidla. Jako 
p&íklad m'$e slou$it ka$dodenní kolorit okolo koupání. Vysvle!ou se v%koupeln", v"ci z%nich 
popadají na zem jako listí ze stromu. Vlezou do vany, tam si pohrají, umyjí se – a%hurá ven. 
V%koupeln" se oble!ou do py$ama. A( je to ten star#í, nebo mlad#í, pokud je neupozorní-
me, $e oble!ení, co je na zemi, mají dát do ko#e na #pinavé prádlo, tak ho tam nechají le$et. 
Kdy$ u$ jsou v%koupeln" p&i oblékání sami, jen se oble!ou, hromadu v"cí p&ekro!í a%jdou 
d"lat pro n" d'le$it"j#í v"ci. I%kdy$ jsme v%koupeln", stejn" je na ty v"ci musíme upozornit.“

D'vodem v+%e uveden+ch nedodr$ování pravidel a"posouvání hranic je u"ESTP a"ESFP d#tí 
práv# zam#&ení na bezprost&ední realitu. P&esto$e mají vynikající pam#, na detaily, v"dané chví-
li si nevybaví to, co bylo d&ív nebo na jakém pravidle jsme domluveni. Pro n# je ka$dá chvíle 
p&ítomn+m okam$ikem, novou realitou, které je pot&eba se p&izp'sobit, nikoliv na ni aplikovat 
pravidla, je$ platila v"realit# d&ív#j%í. M'$e se proto stát, $e dít# nap&. u"nás doma sice samo do 
bazénu nesko!í, ale do bazénu u"soused' se vrhne, proto$e „to je p&ece jin+ bazén ne$ ten ná%“.

Problémem pro tyto d#ti není pouze stanovení hranic pro to, co se smí a"nesmí, ale také udr-
$ování hranic jin+ch lidí, tedy jejich osobního prostoru :

„Tobiá# [ESTP, ) let] $ije tak n"jak te) a%tady. Dostaví se impulz – a%chce sko!it ; v%tu chvíli 
nemyslí na to, co jsme si &íkali, $e se má a%nemá, nemyslí ani na to, co by to mohlo zp'sobit. 
Bojím se, $e bude mít problémy s%d"tmi, kdy$ se k%nim bude takhle chovat.“

„Amátka [ESFP, -,. roku] moc tou$í nosit na#e ko(átko, zárove* ale není schopná pochopit 
a%zapamatovat si, $e se po n"m nesmí vrhat, je!et nad#ením, kdy$ ho vidí, skákat kolem n"j 
a%jinak ho d"sit. Kot" se jí samoz&ejm" bojí, a%sotva ji zahlédne, ute!e. He&mánek [ESTP, 
(,. roku] to chápe o%trochu lépe, ale stejn" se ob!as neudr$í a%ko!ku zapla#í z%n"jakého d'-
vodu, kter+ zrovna nastane.“

„Mar(a [ESFP, * roky] byla hrozn" ráda, kdy$ s%ní n"kdo blbnul – !ekala to od chlap', co 
k%nám p&i#li dom'. Nev"d"la, jak si o%to &íct, tak je testovala. P&i#la k%chlapovi, píchla ho do 
b&icha, koukla nahoru a%!ekala, jak on zareaguje. Nevadilo jí, $e ho nikdy p&edtím nevid"la : 
sta!ilo jí, $e ho známe my, hned ho pova$ovala za strejdu a%!ekala, jestli s%ní bude blbnout.“

Adéla (ESFP): „Nejen jako malá, ale a$ do dosp"losti jsem neum"la odhadnout, kdo je jak+ 
typ na vítání, a%n"koho moje nad#ené objímání a%líbání mohlo zasko!it.“
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Díky dominantnímu SE nemívají tyto d#ti problém pouze s"externími hranicemi, ale i"s"vlast-
ními vnit&ními limity. Jejich zam#&ení na p&ítomn+ okam$ik a"pot&eba u$ít si v%e naplno zp'-
sobuje, $e se snadno p&ejedí sladkostmi, nezdrav+m jídlem nebo podlehnou jinému „lákadlu“. 
Zkrátka, kdy$ je n#co dobré, mít toho víc je pro n# rozhodn# lep%í. A"je-li to pro n# z"n#jakého 
d'vodu nedostupné, o"to víc je to láká :

„Pokud máme my dosp"láci mejdan, Ani!ka [ESFP, ( roky] je v%sedmém nebi ! Nejrad"ji by 
zba#tila ve#keré dosp"lácké pochutiny a%víno !i jin+ alkohol musíme p&ed ní pe!liv" schovávat.“

Adéla (ESFP): „Mám to dodnes. Je pro m" stra#n" deprimující, jak si n"jaké NT &ekne, $e 
pro n"j je tohle zdravé a%tamto nezdravé, a%proto tohle jí a%tamtomu se vyh+bá. Já m'$u 
stokrát v"d"t, co je dobré, ale stejn" mnou sm+ká vnit&ní touha v#echno ochutnat, nep&ijít 
o%$ádnou chu(. V%restauraci d"sn" nerada jím, proto$e bych nejrad#i v#em ochutnávala je-
jich jídlo z%talí&e – jen to vidím, a%musím v"d"t, jaké to je.“

D#ti s"dominantním SE mohou v"batolecím a"p&ed%kolním v#ku vypadat, $e jsou oproti sv+m 
vrstevník'm ve v+voji hodn# pop&edu. V"tomto období se toti$ v+voj dít#te posuzuje p&ede-
v%ím v"oblasti motoriky, smysl' a"&e!i – a"práv# zde mají d#ti s"dominantním SE v+hodu. Jejich 
energie je obrácená sm#rem ven, díky !emu$ mají pot&ebu komunikovat se sv#tem, p&irozen# 
se zam#&ují na své t#lo a"dob&e si pamatují faktické údaje a"vizuální detaily. Dob&e rozpoznáva-
jí zví&átka na obrázcích a"pamatují si jejich názvy, ukazují na rozdíly mezi dv#ma podobn+mi 
obrázky a"i"motoricky jsou velmi zdatné. Jakmile po t#chto d#tech ale chceme, aby tyto doved-
nosti rozvíjely v"&ízen+ch !innostech vy$adujících velké soust&ed#ní, m'$e se nám zdát, $e jim 
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u$ u!ení se novému nejde tak snadno. Pokud z"na%í strany zárove/ cítí tlak na v+kon, mohou 
se na%im snahám intelektuáln# je rozvíjet vylo$en# vzpírat :

„Tobiá# [ESTP, 0 let] je, myslím, chytr+. Do !ty& let byl viditeln" #ikovn"j#í na u!ení nového 
ne$ vrstevníci, pak se to srovnalo a%te) je spí# na mnou vnímaném pr'm"ru. Odmítá d"lat 
takové ty &ízené ‚vzd"lávací ‘ !innosti, jako je kreslení, !tení pohádek, vypl*ování pracovních 
list' anebo úkol' ve Sluní!ku. Asi je ze m" cítit ambice, aby byl dobr+, a%p&íli# velk+ tlak na 
perfektní v+sledek z%mé strany.“

Jitka (ESFP): „Pr+ jsem byla #ikovné, neposedné dít" : brzy bez plen, brzy jsem mluvila i%cho-
dila, tak jsem #la do #kolky ve ,,- letech, a%hned jsem tam byla ráda – $ádn+ stres to pro mne 
pr+ nebyl. Ze #kolky si pamatuju, $e jsem necht"la spát po ob"d" a%ob!as jsem se poprala.“

Jak napl!ovat jejich pot"eby vypl#vající z dominance SE?

– Zásobujte je dostatkem aktivit, p&átel a"vzru%ení, aby nem#ly !as se nudit :

„Amátka [-,. roku] u$ te) chce d"lat v#echno se mnou, nejrad#i v#e kolem va&ení : nad#e-
n" myje zeleninu a%podává brambory, sype v"ci do hrnce a%miluje prohrabování se sypk+mi 
potravinami (v$dycky si vzpomenu na Amélii z%Montmartru, jak no&ila ruku do fazolí – to 
já i%dcera milujeme).“

– Pokud jsou v"bezpe!ném prost&edí, nechte je testovat hranice svého t#la a"motoricky se roz-
víjet. Nem'$ete !ekat, $e se v"potenciáln# nebezpe!né situaci v$dy zarazí a"p&edstaví si, co by 
se mohlo stát, nebo si vzpomenou na to, co jste jim k"tomu &íkali. V"budoucnu jim k"tomu 
bude !ím dál více napomáhat jejich rozhodovací funkce (FI nebo TI) a"také to, $e budou mít 
více zku%eností, kdy za$ily d'sledky svého chování na vlastní k'$i. V"d#tství to od nich je%t# 
nem'$eme o!ekávat, proto je pot&eba umo$nit t#mto d#tem, aby se nau!ily fyzicky nebez-
pe!né situace co nejlépe zvládat. Pokud jim umo$níme rozvíjet se motoricky v"bezpe!ném 
prost&edí, velmi brzy se nau!í své t#lo ovládat jako $ádné jiné typy:

„Amátka [ESFP, -,. roku] je taková divo#ka, ale zárove* mi p&ijde, $e je obez&etná : nikam 
nepadá, do schod' lezla, je#t" ne$ um"la chodit, na $eb&ík taky, nikdy nespadla. Mo$ná s%tím 
taky souvisí moje d'v"ra v%to, $e ví, co d"lá – n"kdy ji jen upozorním, $e u$ je fakt vysoko 
a%$e ty balíky slámy se m'$ou rozestoupit, nebo jsem za ní vylezla po tom $eb&íku nahoru 
a%jistila ji bezdotykov", aby si slezla dol' sama.“

– Bu1te velmi konkrétní ve sv+ch po$adavcích a"stanovování pravidel. Tyto d#ti mají problém 
zapamatovat si pravidlo, které není &e!eno naprosto jasn# a"konkrétn#. Varování p&ed po-
tenciálním nebezpe!ím je pro n# n#co abstraktního, nereálného. Kdy$ to není te1 a"nevidí 
to na vlastní o!i, jako by to neexistovalo. Chceme-li zavést pravidlo, musíme b+t naprosto 
konkrétní a"zárove/ nem'$eme p&edpokládat, $e si dít# pravidlo p&enese do situace, která je 
podle nás velmi podobná, ne-li toto$ná. Je tedy pot&eba pravidlo poka$dé znovu p&ipome-
nout, resp. zavést znovu pro tuto konkrétní situaci. Pro dít#, které $ije sv'j $ivot te1 a"tady, 
je to toti$ situace úpln# jiná :
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„P&i odchodu z%vy#et&ení se Amálka [ESTP, . let] sna$ila je#t" upoutat moji pozornost n"-
jakou legráckou. A%tak si obula #patn" boty a%&íkala, $e má podpatky, proto$e chce b+t vel-
ká. Uchichtávala se u%toho a%!ekala, jak budeme ( já a%tatínek) reagovat. Tatínek jí v%klidu, 
bez v+hr'$ek a%manipulace, oznámil, $e odchází bez ní. Dooblékl si kabát a%otev&el dve&e. 
To okam$it" zafungovalo, hned pokra!ovala v%oblékání. Tatínek na ni nijak netla!il, p'so-
bil velmi klidn". Bylo z&ejmé, $e se vedle n"j necítí omezovaná, do n"!eho tla!ená a%nemá 
pot&ebu jít do ‚protitlaku‘.“

– Pou$ívejte mén# slov a"více p&ímé akce :

„Z%Marti [ESFP, dnes -2 let] jsem m"la !asto pocit zneu$ívání. Dokud jsem opravdu ne-
dala jasn" najevo ‚dost‘, tak to po&ád dál zkou#ela. Uv"domila jsem si u%ní rozdílnost efektu 
stejné fyzické akce na dv" r'zné d"ti : Lucka [INTJ] brala to, $e jsem ji p&enesla na místo, 
kde jsem cht"la, aby byla, jako velmi poni$ující akt, t&i dal#í dny jsme to pak musely rozebí-
rat. Pro Mar(u to byl teprve signál, $e u$ to myslím opravdu vá$n". .íkala mi pak : ‚Já jsem 
myslela, $e m'$u, kdy$ jsi mi jenom n"co &íkala.‘ “

Karolína (ESTP, / let): „Pokud vyvstane situace, $e má Karolína n"co ud"lat, a%jí se nechce, 
m"la jsem ze za!átku tendenci neustále jí vysv"tlovat, pro! to d"lat/ned"lat, a%diskutovat 
s%ní, ale Kája se v"t#inou zasekla a%ze svého názoru nikdy neustoupila. V$dy cht"la mít po-
slední slovo, jen$e já m"la ten pocit, $e poslední slovo bych m"la mít p&ece jen já a%disku-
ze tak stále gradovala a%vztek na obou stranách stále stoupal. Nyní jsem zjistila, $e je lep#í 
n"kdy nereagovat : trvat sice na svém názoru, vysv"tlit jednou a%stále se dokola neopako-
vat ve vysv"tlování, pro! se to !i ono musí, a%na neustálé projevy nesouhlasu neodpovídat ; 
v%extrémních situacích po!ítat do t&í. Sice to, co je t&eba ud"lat, Kája ud"lá, ale je vid"t, $e 
za velkého nesouhlasu a%vzteku.“

– Chcete-li, aby ukon!ily akci, která je velmi baví, nep&ikazujte, ale hledejte spole!n# &e%e-
ní. Popisujte, co pot&ebujete vy (co mo$ná nejstru!n#ji), a"vyslechn#te, co pot&ebuje dít#. 
U"mlad%ích d#tí je%t# funguje také to, $e je nalákáte na n#jakou jinou, zábavnou akci – nejen 
slovy, ale p&ímou ukázkou, nebo prost# odvedete jejich pozornost n#jakou legráckou :

„Nakonec jsem p&i#la na to, $e u%Karolíny [ESTP, 3 let] nejvíc funguje p&ístup, kter+ je hodn" 
kamarádsk+, ve stylu ‚Hele, kámo, neblázni a%ud"lej to a%to‘. V"t#inou se usm"je a%je ochotná 
komunikovat ; nebo pom'$e rozesmát ji – následn" jako by se p&epnula do jiného módu.“

– Hlídejte sami sebe, abyste je nevyprovokovali k"akci, ve které ony neznají bezpe!nou míru, 
proto$e se dostanou do u$ívání si p&ítomné chvíle. Nem'$ete v"takové chvíli o!ekávat, $e se 
dít# najednou zklidní a"za!ne se kontrolovat :

„Tobiá# [ESTP, ) let] necítí dob&e hranice, kdy u$ je toho moc. Tuhle jsem ho z%legrace po-
st&íkala v%koupeln", za!ali jsme se po#(uchovat, on se dostal do rá$e a%plivl na m". Zarazi-
la jsem ho, $e to se opravdu ned"lá, $e je to velmi dehonestující. Pokra!ovali jsme dál, a%on 
plivl znovu. Nechápala jsem, $e se nedoká$e ovládnout.“
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