
 

Kurzy seberozvoje a typologie dítěte 
 
Pedagogický tým školky absolvoval v srpnu 2019 seminář MBTI 1 zaměřený na 
sebepoznání a za půl roku, v únoru 2020 seminář MBTI 2 zaměřený na rozpoznávání 
typologie dítěte, a tedy jeho základní motivátorů a potřeb, což nám pomůže efektivně 
pracovat s dětmi ve školce. 
O zpětnou vazbu jsme kolegyně požádali po roce od seminářů, kdy aktuální emoce 
(byť pozitivní) zůstaly minulostí a dostali jsme informaci o tom, co ze seminářů jim 
skutečně ovlivnilo fungování v práci i osobní život. 
Zpětná vazba je od 3 učitelek, odpovědi jsou promíchané a barevně rozlišené jen pro 
přehlednost. 
 
 
Co ti dal seminář MBTI1? 
Semináře byly velice zajímavé, ale zároveň hodně obsáhlé a složité. Seminář 1 mi 
dal možnost dívat se na sebe i ostatní lidi jinak. Uvědomila jsem si, že každý 
přijímáme informace jiným způsobem a rozhodujeme se také různě. Nesoudit lidi, ale 
více jim naslouchat a případně se doptat, když jim nerozumím, jak to mají. Nechat si 
to od nich vysvětlit, nedělat ukvapené závěry, nehodnotit je…. 
  
Opravdu mnoho. Uvědomila jsem si, jak podstatné pro náš tým je vědět, jaké uvnitř 
jsme. Jaké způsoby myšlení, vnímání, potřeby, vyjadřování, očekávání každá z nás 
má. Co upřednostňujeme a co naopak upozaďujeme. Proč se primárně tak chováme. 
Ohromně nám to pomohlo pochopit se navzájem a ještě víc si kolegyně za určitě věci 
vážit. To, co nemá jedna, může totiž mít ta druhá a v tom je síla kolektivu. Pro chod 
školky je nedozírný bonus pochopit primární chování svých kolegyň. 
 
Bylo objevné pochopit, jak moc jinak vnímají a přemýšlí jiní lidé, jak rozdílné mají 
priority a motivace.  
Bylo úlevné vidět a slyšet kolik lidí to má stejně jako já.  
Bylo fascinující zase o kus víc pochopit sama sebe. 
MBTI 1 byl seminář, který vesele a zábavně a navždy změnil můj úhel pohledu na 
ostatní k většímu pochopení, toleranci a respektu. 
 
 
Co nového jsi se dozvěděla o sobě? 
Uklidnila jsem se, že  mé chování je normální a odpovídá mému typu, a že nejsem 
jediná, co to tak má. Mám se raději. Více si rozumím a vím na čem mohu pracovat ve 
svém seberozvoji. Na co se mohu zaměřit, kde je můj slabý článek. 
 
Konkrétně o sobě nic nového, jen mi pomohlo pochopit, že to, co dělám vlastně k 
mému typu osobnosti prostě patří a jinak to už nebude. 
 



 

…že jsem ten Apollón, co se stará o ostatní, aby byli spokojení, že moje citlivé 
senzory monitorují okolí a harmonie ve vztazích kolem je něco, bez čeho neumím žít. 
Protože jsem prostě takhle uvnitř poskládaná. 
 
 
Co nového jsi se dozvěděla o ostatních lidech? 
 
Potěšilo mě, kolik kolegyň patří do mého typu osobnosti a začala jsem chápat, co 
některé kolegyně spojuje a naopak, proč mohou jednu věc vnímat jiným způsobem. 
 
Dozvěděla jsem se, že existuje spousta různých kombinací osobností, které mají 
nějaké vrozené potřeby a podle nich přijímají informace a rozhodují se. Také, že se 
lidé v průběhu života trochu mění tím, že se dále rozvíjejí, mají zkušenosti životní i ze 
zaměstnání, stýkají se s různými lidmi, zrají postupem času (stárnou, stávají se 
zkušenými). Snažím se jim naslouchat a porozumět. 
 
…že jsou třeba kolem mě fajn lidi, kterým jsou emoce tak trochu fuk, protože to 
prostě mají úplně jinak než já. A chápu, že se proto chovají jinak…objevné a úlevné. 

Už mě to na nich neštve � 
 
Vidíš po roce změnu ve svém chování, vnímání situací a vztahů? 
 
V obecné rovině ne, ale v pracovní se okamžitě dívám na nové lidi s jasným 
zařazením do daného typu. To mi pomáhá v běžném denním provozu. Vím, na koho 
se mohu v určitě věci spolehnout nebo na co si u jiného dát pozor (např. zkontrolovat 
zhotovené zadání). Beru kolegyně kolem sebe takové, jaké jsou. 
 
Ano, více naslouchám ostatním, snažím se jim porozumět, učím se vidět situace i z 
jiných úhlů pohledu. Nechávám se ostatními obohatit, inspirovat. 
 
 
 
Co pro tebe bylo překvapivé? 
Kolik různých typů osobností existuje a jak mají vrozené potřeby vliv na naše 
rozhodování a chování. 
 
Jak snadno a rychle se dají lidi zařadit do stejných typologií a jak moc nám to 
pomůže k pochopení se navzájem. 
 
 
Objevila jsi na semináři nějakou oblast seberozvoje, kterou se chceš více 
zabývat? 
Ano, chci se více zaměřit na realitu, nebrat si některé věci osobně, aby mi to 
neubližovalo a neklást si vysoké (nereálné) cíle. 
 



 

Rozhodně cítím potřebu nepřestat pracovat na své komunikaci.  
 
Co ti dal seminář MBTI2? 
Vědomí, že děti nejsou stejné, že jejich chování může vycházet z vrozených potřeb. 
Dále, že to mohou mít jinak než já. Více jim naslouchat a snažit se porozumět (děti 
nám postupem času odhalí, jak to mají). Být dětem dobrým vzorem, protože nás 
dospělé napodobují. 
 
Ten už byl pro mě překvapivě složitější. Nebylo pro mě tak jasné, kam které 
předškolní děti zařadit. Myslím si, že je to jednodušší u školáků, kteří už nejsou tolik 
ovlivněni rodinou.   
 
 
Vnímáš po absolvování děti ve třídě nějak jinak? Všechny nebo jen někoho? 
Ano, i když u dětí je složité určit jaký jsou typ osobnosti, protože děti se to teprve učí 
porozumět svým vrozeným potřebám. Napodobují své rodiče, učitele… Proto chci být 
dětem dobrým vzorem. Do výuky, her a činností chci dávat více možností, variant, 
abych uspokojila více dětí, nejen ty, které jsou stejný typ osobnosti jako já. Nenutím 
děti do činností, když jim nejsou příjemné, vycházím z jejich potřeb, volný výběr 
činností. Chci dětem ve školce porozumět a zjistit, jak je vnitřně motivovat, aby je 
činnosti a aktivity bavily a chtěly se učit, poznávat svět. 
 
To určitě. Aniž si to zvědomuji, přemýšlím o chování jednotlivých dětí, do kterého 
typu osobnosti patří, co je pro ně charakteristické, proč se zrovna tak chovají a 
hlavně - v čem a jak bych jim mohla díky jejich typologii pomoct. 
 
 
Vnímáš jinak své děti? 
 
Uvědomila jsem si, proč reagují a chovají se nějak. Co je pro ně vnitřní motivací, 
stále se je učím poznávat, porozumět jim a to především nasloucháním. 
 
Určitě. Chápu potřebu jednoho svého dítěte dodržovat pravidla za každých 
podmínek. Taky se díky tomu daleko víc snažím dodržovat mnou daná pravidla, aby 
se v naší rodině lépe cítil. Také chápu úplně jiné potřeby druhého dítěte než úklid, 
příp. potřebu chaosu, zájem o naprosto jiné věci než své povinnosti apod. Vidím 
podobnost a rozdílnost mezi mnou a mými dětmi. Víc rozumím jejich potřebám a vím, 
v čem jim mohu být nápomocná (pokud je to v mých silách :)). 
 
 
- cokoli co bys chtěla k seminářům MBTI napsat.... 
Seminář MBTI byl pro mě jeden z těch opravdu kvalitních vzdělávacích programů, 
které jsou celoživotně použitelné, nevratné/nezapomenutelné a užitečné v běžném 
pracovním procesu ve vzdělávacích institucích.  
 



 

Semináře MBTI byly z těch, na které se nezapomíná. Intenzivně prožitý čas 

s obrovským přesahem do života pracovního i osobního. Velké plus bylo, že jsme 

semináře absolvovaly s celým týmem pedagogů, víme své typologie navzájem a 

víme co od sebe můžeme očekávat. A společně jsme si užily kopec legrace. 


