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Anotace
V první části se diplomová práce zabývá rodinou, sourozeneckými konstelacemi včetně
jedináčků, interpersonálními sourozeneckými vztahy také jejich proměnnými faktory a
problémem vztahů mezi vlastními a nevlastními sourozenci.
Druhá část obsahuje kvalitativní výzkum metodou rozhovoru se šesti vlastními sourozenci
ze tří rodin. Cílem bylo poznat konkrétní sourozenecké vztahy provázené sourozeneckými
konstelacemi a sledovat, které vlivy a do jaké míry se na těchto vztazích podílejí.
V závěru práce jsou vyhodnoceny sourozenecké pozice a jejich pozitivní a negativní
dopady na osobnost dětí a jejich vztahy. Také jsou podtrženy vlivy jako věkový rozdíl
mezi sourozenci, stejné a opačné pohlaví a úloha rodičů.

Anotation
Im ersten Teil befasst sich die Diplomarbeit mit der Familie, Geburtenfolge einschließlich
der

Einzelkindern,

den

interpersonalen

Geschwisterbeziehungen

sowie

mit

ihren

veränderlichen Faktoren und mit dem Problem der Beziehungen zwischen leblichen
Geschistern und Steifgeschwistern.
Der zweite Teil umfasst die kvalitative Forschung mit der Methode des Gesprächs mit
sechs leiblichen Geschwistern aus drei Familien. Das Ziel war die konkrete Beziehungen
zwischen den Geschwistern kennen zu lernen, die mit der Geburtenfolge verbunden sind
und zu beobachten, welche Einflüsse diese Beziehungen in welchem Maß haben.
Im Schluss der Diplomarbeit sind Positionen der Geschwister und ihre positiven und
negativen Folge auf die Persönlichkeit der Kindern und ihre Beziehungen ausgewertet.
Auch die Einflüsse als der Altersabstand zwischen den Geschwistern, das gleiche oder
Gegengeschlecht und die Rolle der Eltern sind hervorgehoben.
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Úvod

Tématem této diplomové práce jsou sourozenecké vztahy mezi dětmi. Je rozdělena
na dvě části. Teoretická část je uvedena rodinou a dětmi v ní. Dále se zaobírá
sourozeneckými konstelacemi podle pozice prvorozených, prostředních a nejmladších
dětí a vynecháni nejsou ani jedináčci. Interpersonální sourozenecké vztahy jsou dále
charakterizovány. Pozornost je věnována také proměnným faktorům v těchto vztazích.
První část práce uzavírá oddíl zabývající se problémem vztahů mezi vlastními a
nevlastními sourozenci.
Druhou částí diplomové práce je kvalitativní výzkum. Jeho cílem je poznat metodou
rozhovoru vzájemné sourozenecké vztahy tří sester, dvou bratrů a bratra se sestrou
s ohledem na jejich sourozenecké konstelace a další důležité vlivy.
Vztahy

mezi

Sourozenecké

sourozenci jsou

konstelace jsou

vyhodnocovány

posuzovány jako

a

navzájem

významný

činitel.

porovnávány.
Podkladem

к hodnocení jsou teoretické poznatky o sourozenecké problematice.
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Rodina v dítěti a dítě v rodině

2.1

Rodinný systém

Dítě potřebuje rodinu a ta se odráží v dítěti. Každý jednotlivý člen je spojován
s druhým a tím se vytváří vztah. Kramer uvádí definici systému i systému rodiny:
„Systém je soubor částí a vztahů mezi nimi. "
„Rodina je skupina
očekáváním
nutně)

Udí se společnou

vzájemně propojených

vázáni

hereditou,

historií, současnou

transakčních

legálními

manželskými

realitou a

budoucím

vztahů. Členové jsou často (ale ne
svazky,

adopcí

nebo

společným

uspořádáním života v určitém úseku jejich životní cesty. Kdykoli mezi blízkými lidmi
existují intenzivní a kontinuální psychologické

a emocionální vazby, může být užíván

pojem rodina, i když jde např. o nesezdaný pár, o náhradní rodinu atd. " (cit. dle
Sobotková, 2001, s. 22)

2.2

Význam rodiny

Podle Vančurové - Frágnerové (1966) znamenala rodina pro společnost v širším i
užším slova smyslu vždy významnou jednotku. Rodina plní dodnes nezastupitelnou roli.
Odráží se v ní potřeby dětí. Rodina má specifické rysy a významy:
a)

Trvalost soužití členů rodiny.

b)

Osobní vztahy

c)

První životní zkušenosti

d)

Citové působení. Figuruje zde vztah mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci

navzájem.
e)

Touha po vřelé odezvě

f)

Touha po uznání

g)

První lekce v soužití

V tak malé společnosti jako je rodina se dítě musí učit přizpůsobovat a vycházet
s ostatními osobami. Postupně se učí omezovat své požadavky. Z egocentrického stadia
dítě dozrává do stadia socializovaného. Při komunikaci s ostatními dětmi v rodině je
potřeba přizpůsobit se na základě jejich povahy, věku i postavení v rodině. Pokud chce
malé dítě vyjít s ostatními dobře, musí stále řídit své jednání. Tyto zkušenosti přinášejí
dětem úvod do studia lidského chování.

7

h)

Psychologická laboratoř

Děti mají velký cit pro to, jak se jejich blízcí mění v jednotlivých situacích. Vidí, jak
se chovají navzájem, které projevy mají úspěch a které naopak. Už je jasné, v jakých
situacích to sestra vyhraje a také viditelné, kdy se bratrovi nepodaří obhájit. Není to
závislé jen na něm, ale i na okolnostech, které v tu kterou chvíli probíhají.
i)

Předobraz různých vzorků chování

Rodina je úzké společenství, ve kterém si každý vytváří postoj ke každému druhému
členu.

2.3

Rodinné subsystémy

Podle Sobotkové (2001) je rodinný systém vždy složen z několika subsystémů.
Nejpodstatnější jsou subsystémy manželský (partnerský), subsystémy rodič-dítě a
sourozenecké subsystémy.
V sourozeneckém subsystému se dítě učí spolupracovat, soutěžit, navzájem se
podporovat,

vyjednávat

a vytvářet

kompromisy.

Interpersonální

dovednosti

a

zkušenosti, které se rozvíjí v sourozeneckém vztahu zúročuje dítě i v jiných sociálních
vztazích s jinými dětmi a také v pozdějším životě v modifikované formě. Na významu
tohoto subsystému pro budoucnost dítěte není jednoznačná shoda, ovšem na fungování
rodiny má nepochybný vliv. Ten ale není jednosměrný, nýbrž reciproční - subsystémy
se navzájem ovlivňují. Koncepce o sourozeneckých konstelacích tento subsystém
vyzdvihuje.
V rodině jsou přechodně ustavovány i jiné subsystémy či koalice, např. matkamladší dítě, otec-starší dítě aj. Pokud existují mezi těmito subsystémy příliš silné
hranice nebo přetrvávají zbytečně dlouho a neopodstatněle, jsou většinou známkou
rodinného problému.

2.4

Rozdíly v charakteristice rodiny

Rodina je základní společenská skupina. Důležitá je velikost rodiny. Můžeme tedy
poukázat na to, jak se mění vztahy v rodině s jedním dítětem nebo v rodině s mnoha
dětmi a také v rodině žijící spolu s širokým společenstvem. S každým novým členem se
zvyšuje počet mezilidských vztahů. Některé vazby se pak nutně kříží.
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V systému malé rodiny je hlavní charakteristikou plánování. Zahrnuje plánování
velikosti rodiny, její umístění, bydliště, počet i dobu narození dětí, jejich způsob
výchovy, jejich program a vedení, plánuje se jejich vzdělání a příprava na budoucí
povolání. Rodičovství v takovýchto rodinách jde do hloubky, preferuje intenzitu před
množstvím.
Mezi malou rodinou a demokratickým způsobem výchovy je úzká souvislost. Rodiče
s dětmi spolupracují. Děti z malých rodin mají obecně výhody oproti těm z rodin
velkých. Dostává se jim soustředěnější pozornosti ze strany rodičů. Podle toho se ale
také utváří jejich myšlení, všechno se točí kolem nich. Jsou zaměřeni egocentricky.
Skupiny, do kterých se děti ale později zařadí, už malé nebývají.
V malé rodině může být také na dítě vyvíjen vyšší tlak. Hovoříme o „vysoké hladině
očekávání". Tito rodiče bývají přehnaně ctižádostiví a tím komplikují svým dětem
život. Děti nebo ještě hůře jedno dítě v takovéto rodině je vystaveno přehnané lásce,
starostlivosti a zájmu rodičů. (Vančurová-Frágnerová, 1966)

3

Sourozenecké konstelace

3.1

Rodinné konstelace

Každý z členů rodiny, rodičů i dětí zaujímá svoji pozici. Rodina utváří svůj vlastní
obraz podle konstelací rodiny.
Rodinnými konstelacemi se rozumí složení osob, které spolu více či méně dlouho
společně žily (Toman, 1973).
„Konstelace je sociálně psychologické

uspořádání

rodiny. Patří sem

charakteristiky a citová vzdálenost členů rodiny, pořadí narození a pohlaví

osobností
sourozenců,

věkové rozdíly, dominantní či submisivní pozice, počet členů rodiny a další

faktoiy."

(Sobotková, 2001, s.37-38)
Pokud známe pozici každého člena rodiny v rodinné konstelaci, můžeme lépe
rozumět jak ve velké míře jeho osobnosti, tak i některým zvláštnostem fungování
rodiny.

3.2

Sourozenecké konstelace

Každý ze sourozenců má v rodině jiné postavení. Prvorozené, prostřední a nejmladší
děti i dospělí jsou konfrontováni se svojí pozicí ve vztahu к pozici sourozence.
Na základě pořadí narození a pohlaví (prvorozený syn, druhorozená dcera, starší
sestra dvou bratrů aj.) jsou vyvozovány osobnostní charakteristiky

sourozenců.

Předpokládají se možné směry vývoje a slučitelnost různých typů lidí v partnerském
soužití. To je nazváno „duplikačním teorémem". Člověk opakuje ve svých vztazích,
zejména pak v manželském a rodičovském chování ty vzorce chování, které získal ve
své původní rodině. Touto problematikou se začal zabývat W. Toman (1973) a
pokračoval v ní K. Leman (2000). Takto můžeme uvažovat ale jen s opatrností, protože
ve hře je mnohem více faktorů než několik strukturálních charakteristik (pohlaví, věk,
pořadí narození,...). Vývoj jedince je tak složitá a mnohostranná záležitost v rodině i
v širších kontextech, že se nedá zredukovat na jediný názor, tak jak je to často necitlivě
uvedeno (Sobotková, 2001).
Podle Tomana (1973) jsou sourozenecké pozice a rodinné konstelace jen malou částí
determinantů okolí, které ovlivňují proces vývoje a osobnost člověka. Geografická
poloha, etnická příslušnost, náboženství, socioekonomický status rodičů, školní
vzdělání rodičů a samotná osoba vstupují do utváření člověka.
Osoby v rodinné konstelaci bývají charakterizovány sice několika málo, ale
objektivními a lehce zřetelnými, praktickými znaky. Ty však jsou jen malou částí celé
možné osobnostní charakteristiky. Vnější zjev, inteligence, nadání, vitalita, fyzická síla,
frustrační tolerance dítěte nebo jednoho z rodičů pozměňují větší část nezávislosti
znaků sourozeneckých pozic a rodinné konstelace. Vysokou inteligencí a fyzickou silou
může mladší sourozenec převzít roli staršího sourozence. Míra věkového rozdílu mezi
sourozenci, ale také rodiči, existence napůl nevlastních či nevlastních sourozenců atd.,
ale také různý stupeň psychologické mužskosti a ženskosti osob žijících v rodinné
tlupě, obraz dále komplikuje.
Rodiče hrají ve vývoji svého dítěte roli, ať vyrůstá v jakémkoliv sourozeneckém
seskupení. Vliv rodičů mezi jinak porovnatelnými okolnostmi je tím větší, čím je menší
počet dětí a čím dříve stojí dotazovaná osoba v řadě dětí.
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3.3

Prvorození

3.3.1

Výjimečný osud prvorozených

Je zvláštní, že neexistují dvě děti, a také ne mezi těmi z narozených v jedné rodině,
které by vyrůstaly za stejných okolností. Uprostřed téže rodiny je každé jedno dítě
obklopeno úplně jedinečnou atmosférou.
Prvorozené dítě dospívá za okolností, které ho od jiných dětí odlišují. Dítě, které se
narodí jako první, se stává jedinečným požehnáním pro své rodiče. Díky němu se muž
a žena poprvé stanou rodiči. Skrze dítě vznikne rodina. A tak získají rodiče
pokračovatele.
Rodiče se svým prvním dítětem teprve sbírají zkušenosti, s mnoha věcmi se
setkávají poprvé, a tak jsou většino ještě nejistí. Výhodu mají maminky, které jsou
samy prvorozené z početnější rodiny. Měly již příležitost zkusit si, v čem spočívá
starost o dítě a jeho výchova (Prekop, 2002, Adler, 1978)

3.3.2

Nejstarší jako jedináčci

Podle Adlera (1994) jsou nejstarší sourozenci do doby, než se narodí jejich mladší
sourozenec, jako jedináčci. Podle Prekop (2002) začíná dítě postupně chápat, že jde o
jeho výkony a těch si všímají rodiče, často i prarodiče. Právě u prvorozených klade
rodina velký důraz na to, aby všechno probíhalo dokonale.
Největší procento dětí, které přicházejí do výchovných poraden а к dětským
psychiatrům, pocházejí z řad prvorozených. Jedináčci a prvorozené děti stávají
perfekcionisty v drtivé většině případů. „Perfekcionista

je člověk, který celý život

zápasí se svým ideálem, s predstavou své dokonalejší verze. " (Zemanová, 1999, s.5) Na
prvorozeného je položeno obrovské břemeno, které obnáší vždy více, než je on sám
schopný unést.

3.3.3

Ztracené království

Podle Prekop (2002) znamená zkušenost prvorozeného při příchodu dalšího
sourozence drastickou ztrátu. Prožívá první životní ztrátu, se kterou se musí nějak
vyrovnat. Mladší sourozenec už něco tak silného nezažije. Sourozenec přináší mnohé
změny, všechno důvěrné se mění. Doposud se svět točil kolem nejstaršího, dospělí
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patrili jen jemu. Dítě se cítí být odstrčené, najednou závislé samo na sobě. Ne zřídka
bojuje se zranitelností. Dítě najednou postrádá pozornost, něžnosti, zájem. Hlavní
zájem rodičů směřuje к nově narozenému dítěti. Starší dítě cítí hlubokou bolest, jakoby
ztrácí kořeny. Může se ocitnout v situaci, kdy se začne bát o svou pozici. Podle Adlera
(1994) má nejstarší dosti sil bojovat, jestliže neztratí naději. Pokud však nakonec svou
pozici ztratí, stane se dítětem, které postrádá odvahu. Svému dítěti mohou pomoci zase
jen rodiče, zejména matka.

3.3.4

Připravenost na sourozence

Nejstarší dítě v sobě nosí přání mít sourozence. Nechce zůstat navždy malým. Až ve
srovnání s malým sourozencem může být dítě přijímáno za „velké" a je korunováno
jako nejstarší. Pokud dostatečnou dobu přijímá, je pak také připraveno dávat..
Podmínkou pro radostné přijetí mladšího sourozence je ale dostatečná zralost
nejstaršího. Toto postavení mu už zůstává po celý život. Svou roli je pak schopno nést a
s ní i všechny nevýhody. Motivace a podpora při frustracích leží na bedrech rodičů.
Dítě potřebuje být utvrzováno v tom, že jeho jistota nespočívá v tom, že je „velké", ale
v bezpodmínečné lásce rodičů. Čím více má dítě rozvinutý pocit vlastního „já", tím
spíše se vypořádá s nároky na svoji osobu. Je pak schopnější dělit se o rodiče, o své
věci a těšit se ze svého sourozence.

3.3.5

Utváření osobnosti prvorozeného

Ztráta pozice jediného dítěte má velký vliv na utváření vlastností osobnosti. Podle
Adlera (1978) vstupuje tragický pocit ztráty do utváření pohledu na život a projevuje se
ve vlastnostech, které se pak objeví ve věku dospělosti.
Prekop (2002) se na situaci prvorozeného dívá ze strany toho, že se mu nabízí
vytěžit ze situace maximum. Mnozí se tak stali výjimečnými osobnostmi. Celkově jsou
schopni reagovat na zatížení. Protože zažili ztrátu, vytvořili si jistotu v oblasti
výkonové, kterou často ženou až к dokonalosti. Prvorození se umí dělit a uskromňovat.
Získali ctižádost, vůdcovské kvality, velký pocit odpovědnosti, smysl pro povinnost,
vážnost i věrnost к tradicím. Prvorození stojí velmi přesvědčeni v dogmatech, která od
někoho získali. Podle Adlera (1978) převládá u prvorozených konzervativní myšlení.
Také se podle něj velmi obdivují moci. Jejich sociální schopnosti je umocňují
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к přebrání zodpovědnosti a v roli pomocníků. Dospělí jsou jejich vzory, jejich pořádky
vážně zachovávají a předávají je dál. (Prekop, 2002)
Z. Matějček (1992) poukazuje na některé výhody staršího: inteligenční testy
prokazují vyšší IQ, snaha dosáhnout vyššího vzdělání a vyššího uplatnění v práci.

3.3.6

Vědomí vlastní velikosti

Jednotlivé vlastnosti by se daly shrnout do sousloví „být pořád velký". Prvorození
přišli v podstatě o své pravé bezpečí, a tak je pro ně důležité vědomí své velikosti.
Jistotu nahrazuje jejich pozice prvního. Pokud ale tento prostředek nefunguje, vyvolává
prvorozený protest spojený s hlubokými bolestmi ze ztráty, zažívá neklid, není
spokojený sám se sebou, pochybuje o sobě, pociťuje vinu, selhání a pochybuje o svém
výkonu. Jestliže zklame náhradní jistota a nedá se nahradit ničím jiným, vlastní identita
padá.

Vzniká

prázdné

místo,

které je

spojeno

s velkými

obavami

z vlastní

méněcennosti. Tento strach se může objevit jen tam, kde byla předem závislost na
vlastní velikosti. V životě prvorozeného, který měl pocit vlastní hodnoty, ale přišel o
něj, se toto napětí může stát životním dramatem.

3.3.7

Privilegia

pro

prvorozené

a

příprava

na

příchod

sourozence
Nejstaršímu přísluší první místo mezi sourozenci. Je spravedlivé, aby si mohlo být
vědomo toho, že je největší a nejzkušenější, a proto má právo přebírat největší
zodpovědnost. Také mu přísluší nejvíce povinností ze sourozenců.
K. Leman (2000) se zmiňuje, že důležitou součástí výchovy je také příprava
prvorozeného dítěte na příchod druhého sourozence. Nejstaršímu by rodiče měli
věnovat ještě před narozením mladšího dítěte zvláštní pozornost. Měli by ho ujistit, že
se příchodem sourozence láska ani zájem rodičů o něj nezmění.
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3.4

Jedináčci

3.4.1

Statistiky jedináčků

Jedináčci zůstávají bez sourozenců z různých důvodů. Vysoké procento jich pochází
z neúplných rodin. Častější rozpady rodin se stávají, když je dítě jen jedno. Matky,
které se nevdaly, mívaly také jen jedno dítě. A také pokud se dítě narodí ženě relativně
starší, zůstane pravděpodobně jedináčkem. Jedináčci bývali ve většině případů i děti
adoptované.
Jedináčci bývají také často děti tzv. vymodlené, které rodina dlouho očekávala. Žena
nebo muž se museli léčit, těhotenství bylo udržované nebo jinak rizikové, následovalo
po potratech atd. Za těchto okolností dochází nezřídka к poškození CNS dítěte. Rodiče
mají vysokou úzkost spojenou se samotnou existencí svého potomka.
V posledním století se najedno dítě koncentruje mnohem více citové angažovanosti
rodiny, než na děti dvě až tři. Jedináčci tedy čelí mnohem častěji nezdravým úzkostným
postojům a praktikám rodičů, i když byli kolikrát předznamenány pozitivními emocemi
(Matějček, 1992).

3.4.2

Výhody jedináčků

Jedináčkům musí být přesto přiznány nesporné výhody. Na základě psychologických
testů je u nich v průměru dokázáno, že jsou mentálně vyspělejší, mívají lepší školní
prospěch, jejich vědomosti bývají větší, což získávají častějším kontaktem s dospělými.
Proto jsou ve společenském styku s nimi obratnější a mají většinou více příležitostí
získat různé užitečné a imponující dovednosti.

3.4.3

Nevýhody jedináčků

Proměnlivost případů jedináčků je závislá na proměnlivosti osobnosti rodičů nebo
jiných primárních vychovatelů. Už neplatí staré tvrzení, že jedináček je rozmazlený.
Psychologové se v poradenství u jedináčků potýkají nejvíce se dvěma problémy, které
mohou být závažné - úzkostným vedením a přetěžováním.
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3.4.3.1 Přetěžování
Nevýhody jedináčků přináší také dnešní doba se svými stoupajícími nároky.
Pokud má rodina např. tři děti, mají rodiče možnost srovnávat, lépe odhadovat
možnosti každého z nich, diferencovat své ambice a svá očekávání. Rodina mající
jedno dítě tyto výhody často postrádá. Rodiče se ve zvýšené míře snaží dosáhnout
svého cíle za každou cenu. S jedním dítětem má rodina povětšinou i lepší materiální a
finanční podmínky.

A tak se nejednou stává, že dítě-jedináček musí kromě školních povinností
zvládnout i všechny kroužky, tréninky nebo jazykové, sportovní a umělecké aktivity
zajištěné rodiči. Pro sebe nemá ani chvilku volného času. Děti se tak připravují do
budoucna, to co se odehrává v přítomnosti, už ale neprožívají.

3.4.3.2 Úzkostné vedení a emocionální nároky
Uvedená doporučení se týkají také druhé výrazné tendence rodičů jedináčků. Snaží
se přehnaně chránit své dítě před nebezpečím ohrožujícím jejich existenci. Tito rodiče
se uchylují více než jiní k tomu úzkostně s úporností a rigiditou sledovat zdravotní stav
dítěte, dodržovat nejrůznější prevenci a zásady správné výživy. Následkem je pak
zpomalování a narušování zdravého utváření identity dítěte, které s sebou přináší
následky v životním osamostatnění a společenském zapojení. Jako kritické období se
označuje období staršího školního věku. V této době jsou hlavně chlapci přijímání
kolektivem na základě fyzické obratnosti, odvahy, průbojnosti. Přijetí dětskou skupinou
má vekou hodnotu a posměch druhých prožívají děti v tomto období zvláště tíživě
(Matějček, 1989).
Podle Tomana (1973) disponují jedináčci hůře dlouhodobým vztahům s osobami
věkově blízkými mimo svoji rodinu. To se stává obzvláště tehdy, když byl také jeden
z rodičů nebo oba dva jedináčci.
Jeden z rodičů nebo oba si také mohou snáze na svém jediném dítěti uplatňovat
vlastní cíle a záměry. Pokud v sobě rodiče mají hluboko zakořeněno, že cílů, kterých
sami nedosáhli, musí dosáhnout jejich dítě, nepřichází už nikdo jiný v úvahu.
Také při rozvodu se jediné dítě stává nástrojem přetahování, nátlaku, vydírání a
pomsty jednoho rodiče vůči druhému. A dítě mívá přitom citový vztah ke každému
z rodičů.
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Podle Adlera (1994) je vztahu s druhými vzdalováno dítě, kterému se rodiče snaží
poskytnout veškerý komfort. Je uzavřeno v malém prostoru, kde je úplně závislé na
svých rodičích. Nevyvíjí aktivitu, protože mu všechno zprostředkují rodiče. Dítě je
zvyklé být samo. Jakmile se má pohybovat mezi dětmi, chová se podrážděně

nebo

působí apaticky, jakoby nemělo sílu se bránit. Jeho postoj vychází z nedůvěry ve
vlastní schopnosti. Rodiče by mu měli poskytnout kontakt s druhými, nechat jej řešit
životní úkoly, povzbudit ho v sebedůvěře.

3.5

Mladší sourozenci - prostřední

3.5.1

Pozice druhorozeného dítěte

Psychologie

ostatních

dětí je

určena

tím,

že

nejsou

prvorozené.

Pozice

druhorozeného dítěte je ale stejně tak charakteristická a jedinečná. Nachází se v takové
situaci, která ho plně odlišuje od prvorozeného dítěte. Nestojí v centru pozornosti.
V jeho blízkosti je průkopník, který běží stále před ním. Sním se chce rovnat.
Druhorozené

dítě

svého

předchůdce

zpravidla

předstihne.

Vidí

se být

stále

konfrontováno se svým průkopníkem a nachází se následně stále v jistém druhu běhání
na závodech. Při soutěžení pociťuje tlak dosáhnout špičky. Celé jeho snažení se
vyznačuje tím, že má před očima bod, kterého chce dosáhnout (Adler, 1978).
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3.5.2

Zákon pohnutí

Druhorození často sami tvořivě formují zákon svého pohnutí. Nacházejí se hlavně
v tom, že dítě před sebou nepřerušovaně dobíhají. Starší je napřed ve vývoji, ten se ale
mladší snaží popřít držením se rovnosti. Stav se mění, pokud druhý nad prvním vítězí,
už kvůli méněcennosti prvního nebo jeho menší oblíbenosti. Skoro vždy se u druhého
dá pozorovat vzrůstající touha po rovnosti, která se brzy projevuje v zesílené energii a
ve vášnivějším temperamentu. A musí se posuzovat, zda se jedinec nachází v souboji,
kterého se účastní příležitostně nebo se tímto způsobem projevuje neustále (Adler,
1973).

3.5.3

Příčiny zostření rivality

Tyto dojmy jsou méně patrné, pokud je mezi sourozenci větší věkový rozdíl a o to
silnější je, čím je menší. U nestejného pohlaví se rivalita může přiostřovat, většinou
aniž by byl narušen pocit pospolitosti. Také krása jednoho z dětí se může na věci
podílet, stejně tak jako rozmazlenost jednoho z dětí. Jestliže je jeden z nich vyloženým
nezdarem, pak se často druhý nachází v dobrém stavu. U jednovaječných dvojčat se
někdy zdá jako podobnost, že oba dělají to samé, v dobrém i ve zlém, ale nedá se
přehlédnout, že je přitom jeden ve vleku druhého.

3.5.4

Pocit méněcennosti

Rodiče si často stěžují na to, že jejich dítě trpí pocitem méněcennosti. Jedním
z důvodů bývá ten, že se nemůže vyrovnat svému staršímu sourozenci. Zdroje pocitů
méněcennosti pocházejí na prvním místě právě z rodiny, dále ze školy a dětské
skupiny.
Rodina vytváří ideální podmínky pro tyto potíže tam, kde je jedno z dětí
nepřiměřeně vyzdvihováno a to druhé musí žít v jeho stínu. Právě nejstarší sestry a
bratrové, úspěšní, kde se dá, bývají těžkou zátěží pro své mladší sourozence, kteří se
nevyhnou neúspěchu. Ale stává se i situace opačná, kdy není nejstarší dítě obdařeno
žádanými schopnostmi, vábným vzhledem nebo milou povahou a rodiče ho stále
srovnávají

s jeho

mladším

„dokonalejším"

sourozencem.

Dítě pod

takovýmto

dlouhodobým tlakem reaguje pasivitou, vzpourou nebo podvodem (Matějček, 1989).
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3.5.5

Rebelství druhorozených

Podle Adlera (1978) je druhorozené dítě vydáno rebelství a neuznává moc ani
autoritu. Stále zkouší změnit zákony vědy a přírody. To je skutečně revoluční, ne tak
v politice, ale ve společenském životě a postoji vůči lidem. Druhorozené dítě může být
narozením

mladšího

sourozence

zbaveno

své

pozice,

a tak

prožije

tragédii

prvorozeného. Všechny tyto znaky odrážejí zvláštní pozici druhorozeného dítěte
uprostřed rodinných konstelací.
Podle Prekop (2002) si mohou mladší sourozenci často užívat určité volnosti. Při
hledání vlastní identity se osobnostní rysy vyvíjí také podle možností uplatnit tvůrčí
síly. Potřeba radikalismu při hledání prostoru klesá u druhorozených s dalšími
mladšími sourozenci.

3.5.6

Výhody prostředních dětí

Děti, které nemohou využívat výhod prvorozených ani nejmladších, se velmi dobře
naučí využívat situace. Přizpůsobují se snadněji a umí vyjednávat. Nečiní jim problém
požádat o laskavost. Kompromis dokáží navrhnout i dodržet. Namísto asertivity
využívají častěji manipulaci. Pokud provokují, dávají si pozor na dopad vlastního
postavení. Většinou se vše odehraje v mezích (Novák, 2007).

3.6

Nejmladší děti

3.6.1

Pozice nejmladšího

Pozice

nejmladšího

dítěte

je

z psychologického

hlediska

velmi

zajímavá.

Nejmladším dítětem míníme samozřejmě dítě, které je stále nejmladší a nikdy nemá
jiné následovníky. Přednosti postavení takovéhoto dítěte je, že nikdy nebude zbaveno
svého trůnu.
O nově narozené dítě se musí pečovat, musí se o něj dbát, je rozmazlováno jako
všechna jiná miminka a tím pádem se nachází v naprosto příznivé pozici. Proto se
nemusí namáhat, nemusí bojovat a vyhledávat spory. Tak se stává nadšenou, laskavou,
všemi oblíbenou bytostí, okem v hlavě rodiny. Někdy
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tím získá ctnost ve formě

poslušnosti. Je otázkou zkoumání, jestli se tato úchvatná, vlídná, přátelská bytost
rozvíjí také v potřebné oblasti života nebo ne. V naší kultuře nemají rozmazlené děti
zrovna na růžích ustláno (Adler, 1978).

3.6.2

Bezstarostná situace

O nejmladším členovi rodiny je mnohé co říct. Také on se ocitá v úplně jiné situaci
ve srovnání s ostatními. Nikdy není sám, jako nejstarší po dlouhou dobu. Když se sejde
skutečnost, že je v rodině více dětí skoro dospělých, ještě než přijde na svět další dítě,
pak se poslední narozené dítě ocitá rovná prvorozeného (Adler, 1978). Nemá jediného
předchůdce tak jako druhorozený, ale často více. Většinou je od stárnoucích rodičů
rozmazlený. Nachází se v bezstarostné situaci jako nejmenší a nejslabší, většinou není
brán vážně a nestává se vážným. Jeho pozice není všeobecně nepříznivá. Jeho touha po
převaze nad jeho předchůdci může, ale také nemusí být denně podněcována (Adler,
1973).

3.6.3

Prominentní osoby

Nejmladší sourozenci mohou být v pozici toho, kdo přišel jako příjemné překvapení
nebojsou navíc. Často se stanou silnou osobností, rádi se dostávají do popředí, a tak z
nich vyrůstají prominentní osoby, v dobrém i špatném smyslu slova. Nejmladší jsou
vnímáni jako speciální dar a z toho plyne tendence je rozmazlovat. Za nimi už nikdo
nestojí, a tak se jim mohou rodiče naplno věnovat. Přeceněný zájem v nich ale může
vypěstovat přehnanou orientaci na vlastní osobu. Snadno proplouvá, jestliže se nachází
v příjemné situaci. Považuje za samozřejmost, že se mu hned všechno podaří (Adler,
1994).

3.6.4

Nejmladší jako druhorození

Pozice nejmladšího dítěte mezi jeho sourozenci ho předurčuje k tomu, že se bude
své starší sourozence snažit předhonit. Při prosazování se ve světě se orientuje na svou
vlastní osobu a tím se okrádá o soudržnost s druhými. Je si vědom své moci. Pokud
jdou jeho ambice správným směrem, může tak i druhým prospívat. Avšak od počátku
bojuje s pocitem méněcennosti (Adler, 1978).
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3.6.5

Pozice neslabšího

Nejmladší přijde na svět a ve své rodině je

bráno jako nejslabší jedinec. Proto

bojuje ve sférách, kde má prostor. Pokud ovšem ztratí naději, aby vůbec v něčem
vnímal svoji hodnotu, svody života se pro něj stanou o to nebezpečnější. Jeho slabosti
se často projevují v tom, že se vyhýbá přímému boji o převahu. U většího rozmazlení
se to zdá být pravidlem.

3.6.6

Cíle nejmladšího

Cíle se nejmladší snaží dosáhnout na jiné rovině, v jiné životní formě, v jiném
zaměstnání. Jestliže se rodina skládá z obchodníků, pak se nemladší stávají např.
básníky nebo hudebníky. Jsou-li sourozenci intelektuálové, volí nejmladší často za
povolání živnostenské nebo obchodní.
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4

Interpersonální sourozenecké vztahy

4.1

Sourozenecká skupina

4.1.1

Činitelé

Podle Matějčka (1989) vytvářejí sourozenci každé rodiny osobité společenství. Spolu
tráví mnohem více času než každé zvlášť se svými rodiči. Dávají si navzájem spoustu
vývojových podnětů. Jejich vztahy jsou přitom dány celou řadou charakterových a
temperamentových vlastností a ovlivňuje je i celá řada dalších činitelů. A co se určitě
mění je věk a sourozenecké pořadí. Charakteristickým znakem sourozenecké skupiny je
ale také danost a jednotnost životních podmínek. Toto společenství bylo dáno osudem.
Sourozenci mají stejné rodiče a tudíž i stejné základní vychovatele. Spojují je stejní
příbuzní, vídají se se stejnými lidmi, týkají se jich stejné rodinné události, slýchají
stejná vyprávění, obklopují je stejné věci atd. Bratry se sestry dostáváme na vždy,
nevybíráme se je. Stejně tak je dáno napevno, alespoň formálně, postavení každého
z nich v jejich skupině. Nejstarší, prostřední i nejmladší získal své postavení až do
smrti. Nikdo na tom nemůže nic změnit, tento osud se může jen přijmout.

4.1.2

Znaky

Znaky sourozenecké skupiny jsou specifické, jedinečné a velmi důležité. Sourozenci
tvoří to „dětské" společenství. Sourozenci jsou si většinou blízcí věkem, přinejmenším
jsou к sobě méně věkově vzdálení než v poměru к rodičům. Jejich zájmy a potřeby jsou
tedy také „blízké", i když ne totožné. Tvoří partnerství více než s dospělými, mezi něž
patří i rodiče. To samozřejmě přináší konflikty, ale na druhé straně i velmi pozitivní
společenské postoje a tendence. Vytváří se zde „soucítění", „souhra" a „spolupráce".
Děti v rodině se umí jak pěkně pohádat, tak si ale i pěkně popovídat. Umí zachovat
tajemství a též někoho mile překvapit. Učí se taky rozdělit si práci apod.

4.1.3

Diferenciace osobnosti

Život mezi sourozenci má také velký vliv na tzv. diferenciaci osobnosti.V tomto
osudovém společenství se děti učí dělit o přízeň rodičů a i o další věci, musí tedy určitá
omezení snášet a přijímat. Dítě získává v rodině představu o svém „já", ale pokud má
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kolem sebe sourozence, velmi rychle také rozliší, že jsme tu „my" - děti, sourozenci.
Víme, že jedno dítě v rodině chce dělat přesně to, co druhé, chce to také umět, vypadat
podobně atd. Ale současně bojuje i za to, aby bylo samo sebou, chce dělat jiné věci a
umět něco jiného, nebýt jen mladším nebo starším bratříčkem. Chce imponovat svým
rodičům hlavně v tom, že je jedinečným, nejen že je bratrem nebo sestrou někoho
obdařeného, kdo má pořád náskok nebo se jako mazánek stále lepí na paty.

4.1.4

Příprava na rodičovství

Psychologické výzkumy ukazují, že život v sourozenecké skupině připravuje člověka
velmi dobře na vlastní rodičovství. Právě ve skupině sourozenců získává dítě nejvíce
podnětů, zkušeností a pozitivní motivace pro rodinný život. Lidé, kteří vyrůstali s více
sourozenci pak také plánují více vlastních dětí, přijímají je pak s menšími obavami a
také si zpravidla lépe poradí s výchovným vedením oproti těm, kterým zkušenosti se
sourozencem chybí.

Rodina s matkou, otcem a dítětem tvoří tři vzájemné vztahy. V rodině se dvěma
dětmi je vztahů šest. Se třemi dětmi už rodinu váže deset vztahů. A každý ze
vzájemných vztahů a všechny dohromady přinášejí mnoho podnětů - rodičům, dětem a
všem, kteří do takové rodiny nějak patří.

4.2

Proměnné faktory v sourozeneckých vztazích

4.2.1

Pozice

Je jasné, že v jiném postavení se ocitne holčička, která se narodila po dvou bratrech
než ta, která se narodila jako první. Mezi třemi chlapci má také každý z nich jiné
postavení (Matějček, 1989). Výběr sourozenců na nás není závislý, a pořadí narození
už se nás týká od počátku až do konce života. Ale zároveň je tento činitel neutrální,
záleží totiž na každém, jak se к tomuto údělu postaví. Jeden člověk se v určitých
rodinných konstelacích zadaptuje, druhý v jiných podmínkách celoživotně bojuje a
protestuje (Matějček, 1992). Více se tímto zabývám v oddílu Sourozenecké konstelace
(str.

10-21).
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4.2.2

Počet dětí

Od poloviny 19. století klesá téměř ve všech evropských zemích počet narozených
dětí. Francouzský kulturní antropolog vysledoval, že od 18. století se rozšiřuje
přesvědčení, že rodiče mají za povinnost postarat se o děti hmotně, mravně a také
zajistit jejich budoucnost, a to nejen u prvorozeného syna, ale každého dítěte. Finanční
možnosti rodičů však často nedovolovaly postarat se o budoucnost všech dětí. Proto se
počet narozených dětí začal snižovat (Matějček, 1989).

Tabulka č. 1
Počet dětí

Kolik
měla

dětí

Kolik

rodina unese?

matka

v plánu

dětí

před

Kolik dětí je
prospěšné

pro

děti samotné?

svatbou?

(%)

(%)

(%)
0

0,9

0,5

0,0

1

U,9

23,2

0,5

2

64,2

68,2

45,5

3

15,6

7,3

44,5

4

4,6

0,9

7,2

5

2,8

-

2,3

Pramen: MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN,
1992. s. 59.

Můžeme sledovat rozdíl mezi počtem dětí „únosných" pro rodinu a počtem dětí
žádoucím pro děti samotné. Matky vnímají rozpor mezi tím, co je dobré pro jejich děti
a co si podle vlastního názoru mohou dovolit. Vidíme zajímavý výsledek, kdy jsou
optimální počty pro děti dvě a tři. To by znamenalo, že podle postoje matek je jistá
populační rezerva. Podle statistik se totiž rodí nejvíce druhých dětí.
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V našich rodinách je nejobvyklejší počet dvou nebo tří dětí. U každé rodiny se liší,
jestli může dvě či tři děti zvládnout. Mohlo by být vyjádřeno, že dvě děti jsou si
konkurencí a tři děti vytvářejí trojúhelník. A pokud chceme takto označit osm dětí
v dětské vesničce, je to pak sehrané sportovní družstvo. Podle Prekop (2002) hrozí
příliš těsná vazba ústící v závislost u dvou dětí. Skupinu tvoří ne dva ale ve tři členové.
V ní nemusí vznikat rivalita ani napětí. S narozením třetího se tlaky mohou setřít. První
dva narození spolu sdílejí solidaritu. Dynamika skupiny se posunuje s narozením
každého dalšího dítěte. Děti pak drží spolu pod ochrannými křídly nejstaršího

Ve výzkumu u 220 náhodně vybraných rodin bylo zjišťováno u matek, jestli
narození zkoumaného dítěte přineslo do rodinného života příznivou nebo nepříznivou
změnu. V rodinách, kde byl jedináček, hodnotily matky změnu v pětačtyřiceti
procentech pozitivně a nepříznivě ve třinácti procentech. Zbylé procento se vyjádřilo
neutrálně - nepřineslo jim to změnu к lepšímu ani к horšímu. U rodin, kde se narodilo
více dětí, už ale byla změna skoro v sedmdesáti procentech hodnocena příznivě a jen u
necelých sedmi procent nepříznivě. Největší překvapení přineslo narození třetích dětí.
Výsledky sice nedosahovaly tak vysokých příznivých hodnot jako u druhých dětí, ale
hodnocení jedináčků převyšovalo. Třetí děti v pořadí přinesly rodinám příznivou
změnu ve čtyřiapadesáti procentech a nepříznivou jen u necelých pěti procent.
U dalších dětí už procenta příznivého přijetí klesají a nepříznivého stoupají, takže
lze usuzovat, že je dosti dětí, které jsou „přespočetné". Třetí děti jsou tedy rodiči častěji
lépe přijímány než jedináčci. A radostné očekávání dítěte je předpokladem k tomu, aby
vyrůstalo v dobré rodinné atmosféře. Rodiče mající alespoň tři děti znají dobře, co jim
jejich děti přinášejí a vidí poměr mezi radostmi a starostmi a vítanost je u nich zřetelná.

Toman (1973) podnikl v 70. letech 20. století výzkum, ve kterém se též zaměřil na
počet dětí v rodinách. Čím větší je věkový rozdíl mezi manželskými partnery, a to platí
oběma směry, tím větší je průměrný počet dětí tohoto manželského páru.
Čím větší počet dětí - dívek manželé mají, a čím dříve přijdou v sourozenecké řadě,
tím menší je pravděpodobnost, že bude mít tento pár ještě více dětí.
Nehledě na možné biologické vysvětlení je možno se domnívat, že rodiče obecně
kladou větší hodnotu dívkám než chlapcům, a proto už často neusilují o další děti, když
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už mají jednu nebo dvě dcery. Také by se to ale dalo interpretovat tak, že se rodiče již
ze „strachu" o další děti nepokoušejí.
Podaří-li se narození prvního dítěte před rozvodem, bude se těmto už matkám
samoživitelkám rodit celkově více dětí, než těm vdaným.
Výsledky shrnují závěrem, že počet dětí a pořadí narození jsou závislé na obecné
„radostnosti z narození".

4.2.3

Pohlaví

Podle Matějčka (1989) je možné předpokládat, že hodnota dítěte pro rodinu se
rozlišuje podle toho, jakého pohlaví dítě je. Podle tradice by měli být chlapci vítanější
než dívky. Tato tendence

se projevuje také v celosvětovém

měřítku,

ovšem

v posledních výzkumech se již ukazuje posun u dívek. Chlapci sice stále ještě vedou
v přání rodičů, ale už ne tak markantně jako dříve.
Průzkum tyto předpoklady potvrzuje. Ve většině případů rodiče uváděli, že se jejich
přání vždy naplnilo. Když si přáli holčičku, přišla pokud si vysnili chlapečka, také.
Přání se ale může rychle změnit, pokud rodiče přijímají své dítě bez ohledu na jeho
pohlaví a bez výhrad. Podle výzkumu dávají matky většinou přednost holčičkám a
otcové chlapcům. Když se matce narodí holčička, splní se její přání v padesáti pěti
procentech případů. Pokud se narodí kluk, je to přání maminek jen ve čtyřiceti jednom
procentu. Narodí-li se matce holčička, není to jejím vyloženým přáním jen v necelých
dvaceti šesti procentech případů. U otců jsou totožné tendence, jen bývají objektem
jejich přání častěji chlapci.
Toto jsou ale jen obecné tendence, které se nemusí shodovat s individuálními
představami rodin. Důležitá otázka je ta, jestli už se v rodině chlapeček nebo holčička
narodili. Matky byly také dotazovány na to: „ Jaké by mělo být podle vašeho mínění
složení sourozenecké

dvojice, kdyby rodina mohla mít jen dvě děti - ani více ani

méně?" A za touto otázkou pak stojí odpověď, že by matky chtěly, aby se jim jak první
narodil chlapeček, zřejmě podle přání otce a také ve shodě s naší kulturní tradicí.
Situace je ale závislá na tom, jestli už v rodině chlapeček nebo holčička je.
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Ideální zastoupení chlapců a dívek v rodině se dvěma dětmi
Tabulka č.2
Nej výhodnější

Matky

Rodina už má

celkem

chlapce

holčičku

45,0 %

48,2 %

41,8%

35,9 %

30,9 %

40,9 %

oba chlapečci

8,6 %

16,4%

0,9 %

obě holčičky

10,5 %

4,5 %

16,4%

konstelace
dvou

při

dětech

v

rodině
nejdřív
chlapeček,

pak

holčička
nejdřív
holčička,

pak

chlapeček

Pramen: MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství,
n.p., 1989. s. 21.

Pokud už má rodina jednoho kluka, upřednostňuje mužské pohlaví v narození i
dalších dětí. A stejně tak chtějí další holčičku tam, kde už jedna je. Můžeme z toho tedy
odvodit závěr, že pohlaví dítěte má příznivý vliv na přijetí dalšího dítěte stejného
pohlaví.

4.2.3.1

Rozdílná psychika chlapců a dívek

Podle Matějčka (1992) je větší počet klientů psychologického poradenství chlapců
než dívek. Jejich problematika spočívá v jejich temperamentu, vyšší biologické a
psychické zranitelnosti ve všech vývojových fázích od prenatální až po dospělost a
v určité míře i v postavení dnešních feminizovaných celospolečenských výchovných i
vzdělávacích institucí.
Podle Prekop (2002) se chlapec a dívka se ztrátou své pozice vyrovnávají různým
způsobem. Různá genetická výbava a specifická výchova předurčuje muže a ženy
s rozdílným přístupem к věci. Mužům se přisuzuje lineární myšlení, při kterém jednají
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podle připravených schémat. Očekávají pevná fakta a pravidla. Když přijde krize, může
se snadněji zhroutit muž. Žena je spíše připravena pochopit souvislosti. Pomáhá jí její
intuice, fantazie, motivace. Při velkých životních změnách dokáží improvizovat, hledat
jiné cesty. Přesto je schopnost vyrovnávání se se zátěží individuální záležitostí. Během
prožívání první ztráty se ale dítě přichýlí ke své genetické výbavě. Chlapci se od
chybějící matky přibližují к malým jistotám technického rázu. Dívky vykazují větší
frustrační toleranci. O matku usilují různými směry.

4.2.3.2 Sourozenci stejného pohlaví
Konflikt vznikne spíše ve vztahu dvou bratrů nebo dvou sester než ve vztahu bratra
a sestry. Sourozenci stejného pohlaví spolu soutěží tím více, čím menší je věkový
rozdíl mezi nimi.
Žárlivě a ctižádostivě se navzájem srovnávají. Činitel pohlaví a pořadí se projevuje
výrazně, když je rozdíl mezi jedním a druhým sourozencem výraznější (Matějček,
1992).

4.2.3.3 Konstelace staršího bratra a mladší sestry
I tato konstelace může přinést potíže. Mladší dítě závodí, aby starší dostihlo a dívka
má výhodu rychlejšího vývoje. Do 17 let se dívky vyvíjí rychleji, a tak může být jejich
starší bratr lehce svržen. V řadě případů tito chlapci odmítají být aktivní, vyvinou-li
snahu, nedosáhnou cíle, uspět chtějí cestou okliky. Jestliže se tyto vlastnosti projevují,
mají tito chlapci namířeno cestou kriminality a alkoholu. Jednání s nimi je velmi těžké,
mají blízko к neurotickému chování (Adler, 1994).

4.2.3.4 Konstelace starší dívky a mladšího bratra
Starší dívka se učí o svého mladšího bratra pečovat, tím je vychovávána jako
ochránkyně. Naopak starší bratr za svoji mladší sestřičku bojuje. Věkový rozdíl se
v obou případech skoro neřeší (Matějček, 1992).
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4.2.4

Věkový rozdíl mezi dětmi

4.2.4.1 Rozdíl ročního a dvouletého dítěte
Věkový rozdíl přímo souvisí s tím, jestli vznikne mezi sourozenci problém.
Nejčastější věkový odstup mezi prvorozeným a druhorozeným je od dvanácti do
osmnácti měsíců. Starší, dvou až tříleté děti přemýšlí více uvědoměle. V řeči se jejich
začínající identita projevuje ve slově ,já". Používá také slova označující vlastnictví,
jasně rozlišuje mezi „moje" a „tvoje". Touží po sebeutvrzení, prosazení své vůle, chce
mít práva jako dospělý. Avšak ještě neumí odhadnout, do jaké míry se tak umí chovat a
není mu znám práh bolesti u protivníka. Ve svém okolí začíná chápat souvislosti.
Srovnává, „můžu" považuje za nutnost, dozvídá se mnoho o své ceně nebo získává
pocit vlastní méněcennosti. Právě v této fázi vzdoru se rozhoduje o tom, jestli a jak se
vytvoří vědomí vlastní ceny. Důležitostí zralosti nej staršího dítěte se zabývá kapitola
Prvorození (s. 12) (Prekop, 2002).

4.2.4.2 Optimální věkový odstup
Ještě před sto lety se dítě pohybovalo ve větší skupině sourozenců, před padesáti lety
mělo většinou dva sourozence a dnes má dítě sourozence ve většině případů jen
jednoho a ve třetině případů zůstává samo (Matějček, Dytrych, 2002).
Jako optimální věkový odstup od mladšího se jeví dva roky, což zabraňuje
„dvojčatovské pozici". Věkový rozdíl tří let je snad vůbec nejlepší. V pěti letech už
nedochází ke krizi, protože už dozrála emoční inteligence. (Prekop, 2000).
Žádná výhoda ale není dokonalá. Velký věkový rozdíl mezi sourozenci sice slibuje
klid bez hádek, ale na druhé straně i bez vzájemného hraní si. Blízké sepětí ale může
přinášet těžkosti při osvobozování se pro sebe samého i pro svoji rodinu.
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4.3

Charakteristiky sourozeneckých vztahů

4.3.1

Přirozená žárlivost a rivalita

Vycházíme ze zkušenosti, že určitá dávka žárlivosti a rivality mezi sourozenci je
známkou přirozenou a normální. Vyžaduje ale, aby ji rodiče dokázali podchytit tak, aby
se nikdo necítil odstrčený a ponížený. Jestliže na to rodiče dostatečně nedbají, mohou je
čekat trpké následky. (Matějček, 1989)
Tito dva jedinci jsou si hereditárně blízcí, ne však totožní (až na identická dvojčata).
Jsou vybavení každý odlišnými vlastnostmi, ale žijí ve stejném sociálním prostředí, se
stejnými lidmi a s bohatým pletencem vztahů. Každý z nich má vlastní potřeby, práva a
zájmy a ty mohou narážet na stejné požadavky sourozence. Uspokojení chce dosáhnout
každý z nich, přičemž se projevuje určité „sobectví". Vztahové tendence jsou ale také
konstruktivní a prosociální a mohou přispět к jejich vývoji, vzdělávání a kultivaci.
Žárlivost a rivalita mohou velice dobře působit na kognitivní a sociální vývoj dítěte,
podílet se na diferenciaci osobnosti a utváření identity atd. V rodině by měly být tyto
pozitivní vlivy podněcovány (Matějček, 1992).

4.3.2

Rivalita a žárlivost

Vědecky dokázaná rivalita mezi sourozenci má svůj počátek v nenávisti, závisti,
ctižádosti, snaze dominovat a utlačovat bez závislosti na vlivu rodičů. Ch. R. Darwin se
začal zabývat otázkou, jak je možné, že jsou sourozenci tak odlišní, když přišli na svět
se stejnou genetickou výbavou, která tvoří osobnost minimálně z padesáti procent,
odpověď Hledal v říši zvířat.
"Darwin
sebepotvrzení
přirozený

objevil

dvě

instinktivní

strategie,

které

slouží

к přežití,

neboli

individua a zachování druhu za nepříznivých podmínek. Jednak jde o

výběr, kteiý se dá označit za krizové vedení hnízda. Pokud je v hnízdě

neodstatek potravy, zaplatí nejmladší sourozenci životem. Buď nedostanou vůbec šanci
se к potravě dostat, takže vyhladoví a jsou z hnízda vyhozeni nebo sami vyletí pryč, aby
unikli smrtícím útokům nejstarších ptáčků. " (Prekop, 2002, s.37)
Rivalita sourozenců je dána i dobýváním ochrany a přízně rodičů (Matějček, 2001).

29

Otázka žárlivosti je pro děti velkou zkušeností a zkouškou. Pokud toto stadium
překonají, budou se podle toho vyvíjet i další vztahy. Nezvládne-li člověk žárlivost
v dětství, může s ní pak bojovat po celý život (Dalloz, 2002).

4.3.3

Rozdílnost sourozenců

Napětí přináší stejnost nebo jen malé rozdíly mezi dvěma. Rivalita vzniká tam, kde
má každý z těch dvou možnost druhého dohnat nebo dokonce předehnat. Tak vzniká
konkurence. Sourozenci se zbytečně dostávají do role rivalů, pokud jsou jim
přisuzována stejná práva a povinnosti. Tento způsob není stejně spravedlivý. Na vztah
mezi sourozenci má vliv i to, kterému pohlaví matka nebo otec více nadržují, co si
odnáší z vlastního dětství. Matky projevují větší ochotu vcítit se do synů než do dcer.

4.3.4

Příprava staršího dítěte na sourozence

Věkový rozdíl přímo souvisí s tím, jestli vznikne sourozenecká problematika.
Rozhoduje o ní také uvědomělé přání dostat sourozence. Často se podaří věci, pro které
jsme měli tu správnou motivaci, tedy rozhodneme se pro ně svobodně a děláme je rádi.
Nemusíme očekávat nepříjemnosti, pokud rodiče dítě na příchod sourozence připraví.
Nejstarší sourozenec vlastně v sobě nosí přání mít sourozence. Pokud dostatečnou dobu
přijímá, je pak také připraveno dávat. Nechce zůstat navždy malým. Podmínkou pro
radostné přijetí je ale dostatečná zralost nejstaršího. Až ve srovnání s malým
sourozencem může být dítě přijímáno za „velké" a je korunováno jako nejstarší. Svou
roli je pak schopno nést a s ní i všechny nevýhody. Motivace a podpora při frustracích
leží na bedrech rodičů. Dítě potřebuje být utvrzováno v tom, že jeho jistota nespočívá
v tom, že je „velké" ale v bezpodmínečné lásce rodičů. Vcítění matky do jeho situace a
pochopení jeho potřeby může pomoci zareagovat správně a předejít tak problémům
mezi sourozenci. Čím více má dítě rozvinutý pocit vlastního „já", tím spíše se vypořádá
s nároky na svoji osobu. Je pak schopnější dělit se o rodiče, o své věci a těšit se na
svého sourozence (Prekop, 2002).
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4.3.5

Srovnávání dětí

Podle Matějčka (1992) je u jedináčků nevýhodou nemožnost srovnávat děti
navzájem, u sourozenců se tato výhoda může změnit v nevýhodu. Rozdělíme si je do
dvou kategorií.
V první kategorii jsou případy, kdy se srovnávání týká nějakého výraznějšího
nedostatku, defektu nebo postižení jednoho z dětí.
Do druhé kategorie patří případy, které bývají méně závažné, ale poradenský
složitější a náročnější. Rozdíly mezi sourozenci jsou zřejmé, ale nemají příčinu
v postižení jednoho z nich. Buď jsou dány mírnými vývojovými odchylkami, osobitými
charakteristikami, temperamentem, povahovými zvláštnostmi jednoho z nich, nebo
neporozuměním, nepřiměřenými postoji rodičů (častěji jednoho z nich) к tomuto dítěti.
S tímto problémem se mohou potýkat sourozenci mladší i starší, přičemž důvody
v obou případech jsou odlišné.
Je celkem časté, že se první dítě stane neměnným vzorem pro ty další, které se s tím
musí konfrontovat. Rodiče si stěžují, že ve srovnání s prvním dítětem, to druhé „ještě
nemluví", ,je lajdák", „nemá o nic zájem", „ještě nemluví". Přitom se ukáže, že řečový
vývoj dítěte je normální, chce běhat venku a úkoly si dělá až potom, zatímco starší dítě
to dělalo obráceně a správně, ráda vaří, ale zájem o knihy jako její starší sestra
neprojevuje.
I mladší děti se mohou pro své rodiče stát někým výjimečnějším než ten nejstarší.
Prožívají nad ním hrdost, zatímco nejstaršího vidí jako všedního, nezajímavého,
hloupého. Všechny naděje a možnosti se upnou na mladší roztomilejší dítě. Žárlivost
staršího vůči mladšímu pak může vzniknout jednoduše za těchto klasických okolností.
Rodiče pak potřebují povzbudit v rodičovské identitě vůči tomuto dítěti. Pro děti
chodící ve stínu svého sourozence je důležité, aby jim v tom pomohli právě jejich
rodiče. Ti si často potřebují uvědomit, že je úplně normální, že sourozenec má své
vlastní vývojové tempo, i povahu a projevy. Poradci tak mohou dítě před očima jejich
rodičů povznést, protože oni jsou poučeni, jaké projevy patří do normality. Rodiče
přijmou zvláštnosti svého dítěte tehdy, když mají vysvětlení pro to, z čeho pramení.
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4.3.6

Strategie ve výchově

Měly by už fungovat preventivně. Dítě by mělo být připravováno na příchod
mladšího sourozence úpravami v domácím prostředí, sledováním matčina těhotenství,
společným uvažováním rodičů a dítěte, těšením se. Po narození mladšího sourozence
by měl být starší zapojován do domácích prací, měl by přejímat zodpovědnost za
malého sourozence. A rodiče by měly toto zodpovědné chování svého staršího potomka
oceňovat.

Rodiče by měli své starší dítě uvést do zacházení dospělých s malým,

bezbranným, ale zajímavým a zábavným človíčkem. Přitom by rodiče měli dbát na
posílení svého zájmu a citového kontaktu se svým starším dítětem.
Rodiče by si měli dávat pozor na výroky typu „ teď jsi velký, teď na tebe nemám čas,
teď se budeš muset o všechno dělit".
Děti se velmi liší v citlivosti konkurence někoho druhého. Jedno dítě nemá problém
s přípravou na příchod sourozence, druhé nese situaci o něco hůře a v některých
případech se rodičům i při všech snahách nepodaří silnější žárlivosti staršího dítěte na
mladší předejít.
Obecný postup neexistuje, je zapotřebí individuální přístup.
Starší žárlivé dítě potřebuje určité soukromí. V konfliktech si stěžuje, že „on (ona)
mi bere hračky, rozhazuje je, ničí je" atd. Identita staršího dítěte se ještě nedotvorila, a
tak se ho zásahy zvenčí dotýkají citlivěji. Vědomí vlastnictví je součástí toho („moje
věci, to jsem já"). Pokud je narušeno já, dítě reaguje obranně, tedy i agresivně. Starší
dítě by tedy mělo mít své věci mimo dosah mladšího, ve svém intimním království, kde
si může hrát také samo nebo jen s rodiči. Podle Halíkové (2004) by měly být ve
společném pokoji sourozenců již od počátku určeny separátní zóny a zóna kontaktu.
Dítě pak rádo do svého teritoria někoho pozve.
Tolerance vůči nárokům nerozumného mladšího sourozence se už řadí do
charakteristiky dospělých.
Další poznatky ohledně sourozenecké rivality směřují к dětem školním, už o něco
starším. Je dobré snažit se o diferenciaci identity každého ze sourozenců. Tendence
konkurovat si může být oslabena, pokud bude mít každý z nich něco osobitého, svého,
hodnotného. Starší by měl dostávat něco jiného než ten mladší a naopak. Při velmi
napjaté žárlivosti by mělo být dbáno na odlišné oblečení pro každého z dětí. Mladší
ještě např. nemůže dostat kapesní nůž, hodinky, kalkulačko jako ten starší. Vhodné je
také vést děti к činnostem a zájmům, které se nadají příliš srovnávat, aby bylo
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zabráněno konkurenci a přitom obojí vybělí být rodiči oceňováno (Matějček, 1992).
Není samozřejmě cílem, aby se oba sourozenci uplatnili stejně, ale je potřeba, aby se
každý z nich mohl cítit uspokojen v určité oblasti činností a zájmů a v ní také byl
úspěšný. Pak je také možné vyhnout se konfliktům a místo nich nastolit mír a
součinnost.
Patologická žárlivost není vzájemná, většinou žárlí bratr na sestru. Tyto situace se
pak řeší radikálně. Děti musí být odděleny, přejít na jinou školu, trávit čas odděleně,
třeba každý se svým rodičem. Věci, které dostanou mají být naopak naprosto stejné
(Prekop, 2002).
Rodiče by měli posilovat vše pozitivní ve vztahu svých dětí. Spolupráce by měla být
oceněna. Společné zájmy a činnosti sourozenců jim rodiče mohou pomoci hledat.
Koalicím mezi sourozenci by nemělo být bráněno (Mertin, 1998).

4.3.7

Řešení sporů

Spory mezi sourozenci by si měly řešit zase jen samy děti. Také tělesně by si měli
vyjednávat pořádek mezi sebou navzájem. Jednoznačná pravidla soužití zabraňující
agresivnímu chování však udávají rodiče, a tak dávají příklad svým prvorozeným
dětem, které tyto pořádky předávají dál. Děti by do svých konfliktů neměli přivádět
rodiče. Nejstarší žalováním snižuje sám sebe a to mu jistě neprospěje. Ten, kdo má
vedoucí postavení mezi sourozenci, může hájit sám sebe, avšak neměl by sám napadat
mladšího (Prekop, 2002).
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5

Problém vztahů

mezi vlastními

a

nevlastními

sourozenci
Podle Matějčka a Dytrycha (2002) jsou demografickým posunem samotné příčiny
nevlastního sourozenectví. Před sto lety dostalo dítě nevlastního sourozence nebo se
nevlastním sourozence stalo, když otec nebo matka ovdověli a uzavřeli nový sňatek.
Děti buď přinesl do nového manželství nebo přijal děti za své. V dnešní době již rodiče
tolik neumírají, ale o to více se rozvádějí. Někdy se lidé rozvádějí i opakovaně a také
žijí ve volných partnerstvích, a tak se jejich děti ocitají v méně přehledných
sourozeneckých vztazích, než zažívali oni sirotci.

5.1

Sourozenci po rozvodu

Po rozvodech se odstupy mezi sourozenci ještě více rozdělují, jsou mnohem
rozmanitější. V rodině se setkávají děti věkově stejné (jako dvojčata), ale navodit u
nich spolupráci je náročné, častěji hrozí nezdravá žárlivost a rivalita. Také bývá věkový
rozdíl natolik velký, že se ani sourozenecký vztah nemůže vyvinout. Děti ve věku
puberty už také neumí přijmout o mnoho let mladší nevlastní sestřičku nebo bratříčka.

5.2

Příčinné vztahy nevlastních sourozenců

Nevlastní

sourozenci

se

objevují z mimomanželského

vztahu

otce, jakožto

hmatatelný důkaz nevěry.
Rozvedená žena mívá děti stejně jako rozvedený muž, který s touto ženou naváže
vztah. V většině případů si otec své děti přivádí na návštěvu, protože zůstávají v péči
své matky. Tyto děti jsou si po genetické i právní stránce zcela cizí, ovšem noví
manželé se zpravidla snaží o to své děti sblížit a jakýsi sourozenecký vztah v nich
navodit. Pokud nejsou děti vystaveny ani z jedné strany tlaku a bývalí manželé
dnešních manželů takovému sblížení dětí nebrání, vztahy se mohou vytvořit. Častější je
ale opačná situace. Bývalé manželky brání dětem stýkat se s „cizí" ženou a nemají o ni
dobré mínění a ani s cizími dětmi, ke kterým je pojí lhostejnost.
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5.3

Vztahy nevlastních sourozenců

Pokud dospělí překonají vnitřní zábrany, může mezi dětmi z úplně cizích rodin
vzniknout přátelství, spolupráce a sdílení zájmů. Dokonce se na sebe děti z obou rodin
už dopředu těší.
Typickým příkladem je vztah dvou bratrů, kteří se neustále hádají a perou. Když ale
přijede na návštěvu na víkend syn jejich nevlastního otce, úplně obrátí. Neperou se,
vzorně si hrají, chtějí se totiž předvést v lepším světle. Takováto návštěva (cizí, ne však
úplně) pozitivně rozruší konkurenční a soupeřivý boj bratrů a vytvoří malé pracovní a
sportovní družstvo. A rodina se ocitne v pohodě a baví se.

5.4

Mladší, napůl nevlastní sourozenec

Často se opakuje případ, že se matce po rozvodu narodí dítě. To se stane napůl
mladším nevlastním sourozencem (po otci, někdy o hodně mladším) dětí z předchozího
manželství.
Méně častou variantou je, když má otec děti ve své péči a s jeho novou manželkou
mají dítě. To je pak mladším nevlastním sourozencem po matce.
V podobném nevlastním sourozeneckém vztahu se ocitnou dětí, jejichž matka
zemřela a jejich otec se znovu ožení a zplodí se svoji novou ženou dítě.
Zde se spojuje několik pozitivních činitelů. Dítě se narodí jejich matce, ke které mají
děti až na výjimky pozitivní citový vztah, tudíž se přenáší i na narozené dítě. Vědomě i
nevědomě se matka o tyto city snaží. Miminko je také přitažlivé pro starší dívky i
chlapce, probouzí v nich pečovatelské a ochranné tendence. Dvouletí a tříletí
sourozenci čekají společníka na hraní. Toto miminko je konečně z poloviny geneticky
po matce, v chování, vnějším vzhledu, takže v něm mohou sourozenci vidět někoho,
kdo patří do rodiny. Tyto okolnosti nahrávají přijetí malého nevlastního sourozence
těmi staršími vlastními. Je tedy dobré jich při výchově využít.
Přijetí nevlastní sestřičky nebo bratříčka starším vlastním dítětem může ztěžovat
negativní vztah к novému partnerovi matky. Nepřijetí se pak vztahuje i na nového
nevlastního sourozence. Další problematickou oblastí je starší věk vlastního dítěte,
které se často podvědomě „stydí" za to, že je jeho matka znovu těhotná a s jiným
mužem než s jeho otcem. A za třetí z toho můžeme usuzovat, že velice záleží na tom,
jaký má matka vztah se svým bývalým manželem, a jaký mají děti vztah se svým
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vlastním otcem. Jeho slova a postoj k novému dítěti jeho bývalé ženy má velkou
hodnotu. Děti se často stávají prostředníky vztahu otce a matky, kteří již svůj vztah
ukončili.
Ještě větší nebezpečí hrozí ze strany matky starších dětí a nového miminka. Všechny
její děti jsou vlastní, ale nemusejí být stejně mateřsky milovány, stejně přijímány,
stejně ochraňovány. Je dokázáno, že vztah matky к dítěti je do jisté míry dán vztahem
k muži, s nímž je zplodila. Většinou se toto zklamání výrazně neprojeví na osobnosti
dítěte. Ale v jistých případech se citové ochladnutí matky к jejímu dítěti kvůli otci
projevilo natolik, že se dítě stalo psychicky deprivovaným.

5.5

Význam sourozenců pravých i nepravých

Sourozenecké vztahy se ukázaly být významným resilientním činitelem (tj. příznivý
vývoj za nepříznivých podmínek). V SOS dětské vesničce se v jedné „rodině" sešlo
většinou osm dětí. Byla složená z vlastních sourozenců přicházejících z pěti dětských
domovů a ještě s jinými tj. cizími dětmi.
Individuální

pěstounské rodiny přijímají za své spíše jednotlivé děti nebo

sourozenecké dvojice. Ty se pak stávají sourozenci starších vlastních dětí pěstounů.
Jejich situace by mohla být přirovnána se situací „sirotků" vychovávaných „macechou"
a „otčímem" vedle preferovaných vlastních dětí. Pohádkové představy se naštěstí
skutečnosti v případě pěstounských rodin nepodobají.

Osoby společensky zařazené vycházející z SOS dětských vesniček potvrzují, že se u
dětí velmi brzy vytvořila „sourozenecká soudržnost" a vědomí toho, že patří к sobě a
všichni spolu do jedné rodiny. Vlastní sourozenci brzy přijmou do své skupiny i nesourozence vyrůstající s nimi, takže se vytvoří jakýsi „dětský klan", rozdíly prakticky
mizí.

5.6

Charakteristické znaky pro SOS dětskou vesničku

Soudržnost této skupiny je patrná i v dospělém věku. Za druhé sledujeme zde
charakteristické hierarchické uspořádání, starší mají autoritu i ve čtyřiceti, dominují i
v rozhodnutí za celou skupinu. Třetím znakem je sourozenecké tabu. To znamená, že

36

děti v pěstounské rodině, stejně jako děti adoptované a vlastní si nejsou navzájem
pohlavně přitažlivé ( Matějček, Bubleová, Kovařík, 2002).

Děti přicházející do pěstounských rodin velmi brzy přijímají vlastní děti pěstounů
(třeba o 10-15 let starší) a ti také přijímají své nové sourozence za vlastní. Např.
dominantní starší syn pěstounů se může často spíš stát pro mladší přijaté dítě vzorem
„mužnosti" než samotný pěstoun.

Sourozenecká „pokrevnost" tedy není jedinou podmínkou к navázání hlubokých,
pevných a trvalých sourozeneckých vztahů. A ty mohou mít velmi ozdravnou,
ochrannou, a obrannou funkci v dalším životě. A to, jestli má rodina, ať složená nebo
nově doplněná, opravdu funkci rodiny, vycítí samotné děti nejlépe (Matějček, Dytrych,
2002).
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6

Praktická část

6.1
Kvalitativní výzkumné šetření sourozeneckých vztahů
mezi dětmi
6.1.1

Cíl

Při výzkumu sourozeneckých vztahů mezi dětmi jsem se chtěla osobně setkat
s konkrétními dětmi, které mají bohaté zkušenosti se svým sourozencem nebo
sourozenci. Nechtěla jsem anonymně porovnávat množství dat, ale nahlédnout do duší
těch, kteří žijí život provázaný svými sourozenci. Mým cílem bylo poznat konkrétní
sourozenecké vztahy, zkoumat do jaké míry jsou jednotliví sourozenci i jejich vztahy
ovlivněni sourozeneckými konstelacemi a které další vlivy se na vztazích podílejí.
Zvolila jsem tedy kvalitativní výzkum. Náplň a aplikování tohoto druhu výzkumu jsem
studovala u Gajdošíkové, Švaříčka a Šeďové (2007), a hlavně u konkrétního záznamu
kvalitativního výzkumu Heitlingerové a Trnkové (1998). Ten mi posloužil velmi
prakticky.

6.1.2

Metoda

Metodou pro kvalitativní výzkum je rozhovor ze standardizovaných otázek. U něj je
potřeba uplatnit komunikativní dovednosti. Úspěch vedeného rozhovoru se také
zakládá na důvěře respondentů k tazatelce. Výběr osob, které by mi mohly odpovídat,
jsem pečlivě volila z okruhu dětí i jejich rodin, se kterými se již několik let znám.
Vyloučila jsem rodinné příslušníky, ke kterým mám vytvořený subjektivní vztah.

6.1.3

Výzkumný vzorek

Nejmladšímu respondentovi bylo jedenáct let a nejstaršímu téměř sedmnáct let.
Zajímali mě sourozenci stejného pohlaví. I věkový rozdíl menší než dva roky se na
sourozeneckých konstelacích i vztazích promítne. Vybrala jsem dva bratry, staršího
téměř sedmnáctiletého Radima a mladšího patnáctiletého Vaška. Narození třetího dítěte
může změnit tvář rodiny a také sourozeneckých vztahů. Proto jsem vybrala tři sestry,
přičemž prostřední a nejmladší od sebe dělí dvanáct let. Vedla jsem rozhovor s nejstarší
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Terezou, která má šestnáct a půl let a se Zuzanou, které je čtrnáct a půl let. Jejich
nejmladší sestře Haně je dva a půl roku. K nim jsem přidala sourozeneckou dvojici
staršího Petra, který má dvanáct a půl let, a jeho mladší jedenáctileté sestry Lenky.

6.2

Příprava výzkumu

Na základě studia sourozenecké problematiky jsem začala připravovat okruhy, které
by zastřešovaly jednotlivé otázky. Snažila jsem se obsáhnout podmínky pro vzájemné
pobývání dětí, přípravu prvorozených na příchod sourozence, první dojmy ze
sourozenců, vliv sourozeneckých konstelací na osobnost dětí a jejich vyrovnanost,
otázku sourozenecké rivality, přístup rodičů к dětem a naopak a v neposlední řadě
zisky sourozenců. К okruhům jsem dále tvořila otázky, které by mě mohly vést
к utváření obrazů o jednotlivých vztazích sourozenců.
Na základě experimentálního výzkumu a konzultaci jsem otázky korigovala, co se
týče porozumění dětského respondenta a také jsem snížila jejich počet. Vybrala jsem
otázky, které se mi jevily jako podstatnější. Přesto jich zůstalo třicet osm. Nej důležitější
tématické okruhy jsem zařadila po úvodní, ne tolik osobní oblasti. Nakonec jsem
zvolila otázky týkající se pozitivních stránek sourozenectví, aby si děti mohly
z rozhovoru odnést spíše pozitivní dojmy. Zásadnější otázky hodnotím jako dosti
osobní, proto mohly pro děti znamenat stresovou zátěž.
Předpokládala jsem, že se ve výzkumu zaměřím asi na šest rodin s dětmi. Ovšem
při zpracování a analyzování rozhovorů se začala odkrývat mnohem více souvislostí,
než s jakými jsem počítala. Konečný počet rodin se nakonec zúžil na tři. Vedla jsem
rozhovor se šesti dětmi. Jeden sourozenec se pro nízký věk výzkumu neúčastnil.
Promítl se však v rozhovorech s jeho sourozenci.
Shromáždila jsem informace o sourozencích ze třinácti rodin, u nichž se osobně
znám s dětmi a také s rodiči. Tyto známosti mi umožnilo ve většině případech
několikaleté vedení klubu, který dnes již dospívající děti navštěvovaly od počátku
základní školy. Shodný počet rodin a to šest mělo dvě a tři děti. Jedna rodina měla děti
čtyři. Porovnávala jsem hlediska věku jednotlivých dětí i rozdílu mezi nimi, dále
pohlaví a pozici mezi sourozenci. Vygenerovaly jsem sourozence, kteří patřili к vyšší
věkové skupině. Tento záměr měl zajistit vyšší úroveň vedeného rozhovoru z hlediska
porozumění i vyjadřovacích schopností.
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Vybraným rodinám, resp. jejich rodičům jsem zaslala email, kde jsem je seznámila
s tématem mé diplomové práce a požádala jsem je, jestli by se mohli mého výzkumu
účastnit. Zdůraznila jsem dobrovolnost ze strany rodičů a specielně jejich dětí. Reakce
rodičů byly velmi pozitivní, téma je zaujalo a s výzkumem souhlasili. Jedna rodina se
nakonec neúčastnila kvůli nedostatku času dětí a druhá kvůli neochotě účastnit se
výzkumu nejstaršího syna. S dalšími třemi rodinami probíhala komunikace velmi
dobře. Zaslala jsem emailem stručné dotazníky s prosbou o vyplnění, ve kterých měli
rodiče prozradit základní informace o sobě a svých dětech. Cílem bylo seznámit se
s věkem a vzděláním rodičů a věkem, věkových rozdílem mezi dětmi a stupněm školy a
prospěchem dětí. Vyplněný dotazník mi rodiče obratem poslali (viz Příloha). Poté již
nechali rodiče domluvu mezi mnou a dětmi na nás. Pouze u nejmladší dvojice pomohli
domluvit termín, který by vyhovoval oběma stranám.
Samozřejmě jsem vybírala také podle hlediska toho, v jakém stavu se sourozenecký
vztah nachází. Vrámci zachování anonymity respondentů a jejich rodin pojmenovávám
každého z nich jinak. Také další jména i názvy jsem zaměnila.
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6.3

Standardizované otázky к výzkumnému šetření
A. Má každý ze sourozenců své soukromí?

1.

Máš vlastní pokoj nebo místo, kde je tvoje soukromí? Vyhovuje ti to (v

jakém směru) nebo by sis pro sebe představoval jiné místo?
2.

Máte mezi sourozenci nějaká pravidla ohledně používání věcí, vcházení do

prostoru, učení, čtení, poslouchání hudby, televize, hraní na nástroj...? Dodržujete je?
Jak vaše pravidla vznikla?
3.

Připadá ti, že doma se svým sourozencem (-ci) trávíš přiměřeně , málo nebo

až moc času?
4.

Vzpomeň si na nějakou dobu, kdy jsi byl(a) bez svého sourozence. Jak ti

bylo?

B.

Bylo starší dítě připravováno na příchod sourozence? Jak prožívalo
novou situaci? Jaké jsou první vzpomínky mladšího sourozence na
staršího bratra nebo sestru?

Pro starší sourozence:
5.

Co tě napadalo, když ses dozvěděl(-a), že budeš mít nového sourozence?

6.

Připravovali tě rodiče nějak na to, že přibude do rodiny sourozenec? Co ti třeba

říkali?
7.

Co jsi pociťoval(-a), když se narodil sourozenec (každý z tvých sourozenců)?

8.

Jak se ti změnil život od té doby, co se ti narodil sourozenec? Co nového jsi od

té doby začal(-a) dělat? Bavilo tě to nebo zatěžovalo a proč?
9-

Chybělo ti někdy, že už rodiče nemáš tolik sám pro sebe, jak bys chtěl(-a)?

Pro prostřední

sourozence:

5.

Co tě napadalo, když ses dozvěděl(-a), že budeš mít nového sourozence?

6.

Připravovali tě rodiče nějak na to, že přibude do rodiny sourozenec? Co ti třeba

říkali?
7.

Co jsi pociťoval(-a), když se narodil sourozenec (každý z tvých sourozenců)?

8.

Jak se změnil život vaší rodiny od té doby, co se vám narodil další sourozenec?

9.

Co nového jsi od té doby začal(-a) dělat? Bavilo tě to nebo zatěžovalo a proč?

10.

Chybělo ti někdy, že rodiče nemáš tolik sám pro sebe, jak bys chtěl(-a)?

41

Pro nejmladší
5.

sourozence:

Jaké jsou tvoje první vzpomínky na starší(ho) bratra (bratry) nebo sestru

(sestry)?
6.

Co jsi к němu (k nim) na začátku cítil?

7.

Jak se к tobě choval(i)? Dělal pro tebe něco? Co třeba?

8.

Chybělo ti někdy, že nemáš rodiče tolik sám pro sebe, jak bys chtěl(-a)?

C. Stejnost x jinakost sourozenců. Jak jsou na tom s budováním
vlastní osobnosti?
11. Jaké máš zájmy? Čeho si vážíš na svém chování?
12. Jaké má zájmy tvůj sourozenec (tvoji sourozenci) a čeho si vážíš na jeho (jejich)
chování?
13.

V čem jsi lepší než tvůj sourozenec ( tvoji sourozenci)?

14.

V čem jste se sourozencem (sourozenci) úplně odlišní?

15.

Uznává tvůj sourozenec (tvoji sourozenci) to, v čem jsi dobrý? Jak se to projevuje?

16.

Kdo myslíš, že je z vás dvou (třech, čtyř) nejschopnější? Jak se to pozná?

D. Jak se jsou děti vyrovnávají

se svojí sourozeneckou

konstelací?
17. V čem si myslíš, že má tvůj sourozenec (tvoji sourozenci nebo každý zvlášť)
výhody oproti tobě?
18.

V čem máš výhody ty oproti tvému sourozenci (tvým sourozencům)?

•9-

Ve kterých situacích např. musíš dávat přednost svému sourozenci (svým

sourozencům). Jak to vnímáš?
20.

Dávají ti někdy rodiče nebo někdo z rodiny za vzor tvého (tvé) sourozence a

naopak? V čem?
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E. Za jakých

okolností

se

projeví

rivalita

nebo

žárlivost

sourozenců?
21.

Komu myslíš, že věnují (věnovali) nejvíc času maminka a komu táta?

22.

Se kterým sourozencem se nejčastěji dohaduješ? Proč? Co ti na něm nejvíc

vadí?
23.

Kdo myslíš, že je většinou původcem hádek?

24.

Jak často se dohadujete?

25.

Jak hádky končí?

26.

Když rodiče zasáhnou do vaší hádky, říkají oběma (všem) to samé nebo je

jeden z vás označen za většího viníka? Zlobíš se někdy na tvého bratra nebo sestru kvůli
tomu, že se ho (ji) máma nebo táta zastali?

F. Přístup rodičů к dětem a přístup dětí к rodičům
27.

Připadá ti někdy nespravedlivé porovnání, kolik rodiče investují peněz do věcí,

oblečení, dárků pro tebe a pro tvé(ho) sourozence? Uveď příklad.
28.

Za co tě chválí máma a za co táta? Odměňují tě nějak?

29.

Za co tě kritizuje nebo napomíná máma a za co táta?

30.

Kdo ti ve vaší rodině nejvíc rozumí?

31.

Se kterým z rodičů se nejvíce dohaduješ?

G. Zisky sourozenectví
32.

Jsi radši sám nebo se svým sourozencem?

33.

Se kterým sourozencem si nejvíc rozumíš? V čem si s ním rozumíš?

34.

Když je v rodině nějaký problém, povídáš si o tom se sourozencem?

35.

Stalo se ti někdy, že rodiče (nebo někdo jiný) ukřivdili tvému sourozenci? Jak

ses к tomu postavil?
36.

Vzpomeneš si na nějakou situaci, kdy ti tvůj sourozenec pomohl?

37.

Představ si, že nemáš bráchu (ségru). Mělo by to nějaké výhody? V čem by tě

to ochudilo?
38.

Chtěl(-a) bys ještě jiného sourozence?

43

6.4

Průběh výzkumu

Domluvila jsem si setkání se dvěma bratry. Rozhovor probíhal na neutrální půdě, na
místě kde se schází klub dětí, kam oba bratři chodili a já sama jsem tady působila jako
vedoucí. Před nedávnem se stal starší Radim také vedoucím. Nejprve jsem vedla
rozhovor s mladším Vaškem. Moje otázky zněly u všech rozhovorů stejně, jen jsem
někdy použila jiné synonymum. Pokud se někdo chtěl rozpovídat o vztahu se svým
sourozencem a přitom neodpovídal přímo na mířenou otázku, nechala jsem ho.
Vaškovy odpovědi byly velmi stručné, také celý rozhovor trval nejkratší dobu ze všech,
asi dvacet minut. Věděla jsem, že ho nemohu nutit dále odpovídat, když svoji odpověď
vyčerpal. Avšak při analyzování rozhovoru jsem u něj objevila hodnotné informace,
které jsem poté při zpracovávání mohla využít. Naopak odpovědi nejstaršího Radima
patřily spolu s odpověďmi staršího bratra Lenky Petra к neobsáhlejším. Rozhovor trval
přes půl hodiny. Avšak používal často pomocná částice a nemířil tolik к jádru
výpovědi. Oba chlapci odpovídali poměrně obecně. Pokud jsem je ale začala směřovat
konkrétněji, snažili se o to.
Asi týden poté jsem se setkala se dvěma sestrami starší Terezou a mladší Zuzanou.
Odpovídaly také s pohledem na jejich nejmladší sestru Hanu, která se výzkumu
neúčastnila. Místo setkání se odehrávalo opět na stejném místě. Přičemž nejstarší
Tereza se stejně jako Radim stala vedoucí klubu. Rozhovor probíhal opět nejdříve
s mladší Zuzanou. Odpovídala velmi ochotně. Její vyjadřovací schopnosti umožňovaly
vzájemně si velmi dobře porozumět. Její odpovědi zněly pravdivě a také se snažila pojit
jednotlivé myšlenky do souvislostí ohledně sourozenecké problematiky. Pokud si
nebyla jistá, že otázce naprosto rozumí, nebála se zeptat. V tomto případě jsem se
snažila u všech dětí přizpůsobit otázku tak, aby se stala naprosto srozumitelnou.
Rozhovor se Zuzanou trval přiměřeně, asi půl hodiny. Tereza také oplývala
vyjadřovacími schopnostmi. Mluvila к věci a byla velmi otevřená. Nebála se
vyjadřovat své bolesti ohledně vztahu. Všechno si ale mnohem více rozmýšlela, dávala
jsem jí na to čas. Také rozhovor s Terezou trval rozhovor asi půl hodiny. Obě sestrám
se po skončení viditelně ulevilo. Stejně jako u Radima bylo vidět, že brali rozhovor
velmi vážně a jejich odpovědi je stály nemalé úsilí. Při přepisování rozhovoru jsem si
všimla, že jsem u obou dívek opomněla otázku. Pří dalším přirozeném setkání jsem se
jich ještě dodatečně zeptala a odpověď zaznamenala.
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Rozhovor se sourozenci Petrem a Lenkou se odehrál u nich doma. Mladší Lenka
byla velmi zaneprázdněná, doma si ale na mě mezi svými zájmovými kroužky čas
udělala. Také tentokrát jsem mluvila nejdříve s mladší ze sourozenců. Lenka byla
nejmladším respondentem. Na první otázky odpovídala stručně, později se už
rozpovídala. U ní se nejvíce stávalo, že si otázky vykládala po svém. Např.
dohadováním mezi sourozenci rozuměla domluvu. Ptala jsem se jí teda jiným
způsobem. Při zpracovávání jejího rozhovoru jsem musela trochu více číst mezi řádky,
protože její věty nevypadaly vždy souvisle. Rozhovor s Lenkou trval také asi půl
hodiny.

Poslední

rozhovor,

který jsem

zpracovávala,

se uskutečnil

s Petrem.

Upovídanost mu nečiní problém. Stávalo se tedy, že se jeho odpověď rozvedla jiným
směrem, než bylo žádáno. Vracela jsem ho zpátky ke smyslu otázky a vždy na ni
dokázal odpovědět. Také on používal často částice, které mu pomáhaly к vyjádření se.
Rozhovor s Petrem trval přes půl hodiny.
Uskutečnily se ještě dva rozhovory sester, ty ale nakonec nebyly použity z důvodu
dostatečného materiálu ke zpracování. Tři sourozenecké dvojice mi umožnily zkoumat
celkem pět sourozeneckých vztahů. Domnívám se, že toto množství mi umožnilo získat
dostatek materiálu ke zpracování.

45

6.5

Sourozenecký pár č. 1

Bratry Radima, který je starší a mladšího Vaška, znám od začátku základní školy.
Patřili к dětem, se kterými neměli jejich vedoucí starosti. Zajímali se o všechny
aktivity, jako správní kluci měli chuť jít do dobrodružství. Úkoly, které měli plnit, se
jim dařily a nevzpomínám si na situaci, kdy by výrazně vzdorovali. Mezi dětmi trávili
nejvíce času se svými sestřenicemi Terkou a Zuzkou, ke kterým měli věkově blízko.
Těmto sestrám a také jejich nejmladší sestře Haničce bude věnována další kapitola této
diplomové práce.
Mohlo by se zdát, že se tito bratři projevovali vždy příkladně. To co mě na nich
někdy zaujalo bylo, že se poměrně často dohadovali či hádali, navzájem se
provokovali. Kdo s tím začínal, to si ze vzpomínek netroufám tvrdit, ale vím, že
výrazněji se v hádkách projevoval Radim. Úmysly a činy Vaška nebyly oku běžného
pozorovatele transparentní. Vždy jsem měla tendenci zastávat se mladšího Vaška, ale
Radim na sebe často obhajobou vrhl lepší světlo.
Mezi chlapci je věkový rozdíl jeden rok a sedm měsíců, tedy přes rok a půl. Myslím,
že věkový rozdíl na nich byl patrný. Radim zaujímal vedoucí postavení, Vašek působil
spíše nenápadně. V době výzkumu táhlo Radimovi na 17. rok a Vaškovi bylo 15 let.
V současné době už nemůžu příliš sledovat styl jejich komunikace, ale zdá se mi, že
hádky u nich do jisté míry ustoupily.
Co se týče stupně vzdělání, Radim přestoupil brzy ze základní školy na gymnázium.
Jeho prospěch je výborný, na vysvědčení má jedničky a dvojky. Vašek chodí do
posledního ročníku základní školy. S jedničkami a dvojkami na vysvědčení si také vede
dobře.
Oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání. Otec je o sedm let starší než matka a patří
к věkově starším otcům.
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6.5.1

Analýza rozhovoru sourozeneckého páru č. 1
(viz příloha 2,3)

A. Má každý ze sourozenců své soukromí?
Radim s Vaškem mají společný pokoj. To by samo o sobě mohlo znamenat problém.
Přeci jen je mezi nimi určitý věkový rozdíl, takže by mohlo být rozlišováno, v kolik
každý z nich chodí spát. Radim uvedl, že Vašek chodí spát dřív, zatímco Vašek se o
tom nezmínil. Podle něho se situace, kdy se musí jeden přizpůsobovat druhému,
střídají: „No když někdo chce jít spát, druhej ne, tak ten co nechce, musí být zticha, aby
ho nerušil, toho druhýho. "

Ale i Radim se vyjadřuje celkem obecně, nevztahuje

roztržky na jednoho z nich. Je tedy vidět, že se bratři při spolužití v jednom pokoji musí
přizpůsobovat jeden druhému.
Vaškovi situace zcela vyhovuje, nemá jiné požadavky. Nejspíš se tedy nemusí tolik
přizpůsobovat Radimovi tak jako Radim jemu. Radim by uvítal, aby měli každý svůj
vlastní pokoj. Večer, když už chce Vašek spát, musí Radim přestat mluvit a také
zhasnout. Tak vznikají rozepře. Ale ani jeden z nich nevyjadřuje z přítomnosti bratra
vyloženou nespokojenost. Oběma bratrům vyhovuje, že se mohou spolu bavit. Každý
z nich používá vlastní počítač, který je také tématem jejich hovorů. Jinak se Radim
к přítomnosti bratra vyjadřuje spíše lhostejně: „ V současný době mi to je dost jedno,
jestli tam je nebo není. ".
Rodiče již museli zasáhnout do diskuzí bratrů. Radim dostal pravidlo, že když jde
Vašek spát, nesmí už mluvit.
Vašek nijak neteskní, když je bez Radima. Odloučení prospívá oběma. Ale ze
vzájemné přítomnosti v pokoji podle mého názoru více těží mladší Vašek.

B.

Bylo starší dítě připravováno na příchod sourozence? Jak prožívalo
novou situaci? Jaké jsou první vzpomínky mladšího bratra na
staršího bratra?

Na tuto otázku nemůžu rozhodně odpovědět jednoznačně. Je to způsobeno hlavně
malým věkovým rozdílem mezi bratry. Můžu se tedy jenom domnívat, jak se zpočátku
vyvíjel jejich vzájemný vztah. Radim i Vašek se zmínili o situaci, která naznačuje jako
bezbranného mladšího Vaška: JVo...ehm...třeba mi říkala, že se mi Radim posmíval, že
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L

jsem dlouho nemluvil a máma z toho byla možná taky trošku nervózní. " Radim slyšel
z vyprávění:

první věc, co jsem udělal, že jsem Vaška kousl do nohy. ©©"

Radim vyjadřuje spíše pocitově, že mu mohla jako malému chybět přítomnost
rodičů, kdykoliv by ji chtěl. Uvědomuje si, že nově narozený sourozenec potřebuje
mnoho péče, a tak rodič nemá stále čas na toho staršího. V současnosti už ale Radim
tento rozdíl nevnímá. Také se domnívá, že se určitě život rodiny změnil od té doby, kdy
se narodil jeho sourozenec. Zatímco Vašek odpověděl, že mu přítomnost rodičů nikdy
nechyběla.
Již první náznaky chování i prvotní pocity ze strany Radima ukazují, že se pro něj
Vašek stal od narození soupeřem. Ještě než se nové dítě v rodině objevilo, byl dán
babičce a dědovi. Maminka pak přijela společně s tátou už s novým dítětem v náručí.
V roce a půl se tady objevil Vašek, kterému najednou rodiče věnovali čas, který
doposud stále patřil jenom jemu. Rodiče ho také nemohli na novou situaci připravit a
ujistit ho o své neměnné lásce, protože byl ještě příliš malý. A tak není proč divit se
tomu, že starší bratr kousl mladšího do nohy, když ho poprvé viděl. Radim se Vaškovi
posmíval, že ještě nemluví, když už mluvit měl. Vždyť to pro Radima mohlo znamenat
malé vítězství, v soupeření s bratrem vyhrával.
Stejně tak Vašek mohl cítit, že je jeho starší bratr nad ním. Nevzdával se, protože
bojoval, fyzicky si s bratrem poměřoval síly, když se často prali. Nepociťoval ale
žádnou nenávist. Vašek se zmiňuje o mamince. Vzpomíná na to, jak byla nervózní
z toho, že její mladší syn dlouho nemluvil.

C.

Stejnost x jinakost sourozenců. Jak jsou na tom s budováním
vlastní osobnosti?

Oba bratry spojují stejné zájmy, práce na počítači a lezení. Starší Radim rozlišuje
zaměření aktivity s počítačem. On sám se zaměřuje na programování a tvorbu webu,
zatímco u svého bratra sleduje umělecké tendence, i když také s počítačem. Mezi své
zájmy zařadil i sport. Jeho mladší bratr nerozlišuje rozdíl v zájmech obou. V lezení
připisuje Vašek svému staršímu bratrovi větší schopnosti. Radim také přiznává, že je
v této oblasti lepší, ale nechce se s bratrem porovnávat: „Horolezení,

tak to lezu asi

těžší cesty, ale to nevím, čím je to, protože za prvý jsem jako starší a za druhý Vašek
leze menší dobu, takže to se jako nedá takhle říct přímo... "
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P ř i porovnávání schopností vice dokázal ocenit sám sebe Radim. Otázka, jestli j e
někdo z nich schopnější, mu ale vůbec nebyla příjemná, vyjádřil rozhořčení:

„Protože

jako sice máme jako stejný zájmy, ale ta věc, v kteiý by se to dalo porovnávat,
vždycky jiná. "

Avšak při porovnání přiznal, že

má větší

sklony

pro

techniku,

je

protože

se mu v ní daří lépe. Vašek nepřišel na nic, v čem je lepší než jeho starší bratr.
Odlišnost od bratra vidí v tom, že se Radim víc učí. Ale poslední dobou už se ta
míra snižuje. Radim vidí porovnání odlišnosti nejvíce v humoru a ve vnímání
kamarádů. Radim je k nim kritičtější, nemá potřebu trávit s nimi příliš mnoho času, to
ostatně Vašek také ne. Ale Vašek je na rozdíl od Radima kamarády více vyhledáván.
Vašek odpověděl na otázku, čeho si váží na sobě i na bratrovi pohotově. Bez okolků
řekl, že ještě nezkoušel na rozdíl od spolužáků věci jako je kouření a je tomu rád.
Stejně se ocenil i jeho starší bratr, ale až po delším uvažování, a své pozitivum vysvětlil
tím, že pro něj kamarádi až tak mnoho neznamenají. Vašek reagoval na to, čeho si váží
na bratrovi hned: „...umí bejt férovej...že

není takovej...drzej

třeba...není

takovej, je

férovej, no. " Zatímco Radim se z odpovědi spíše vykračoval. Nemůže říct, že by si
svého nebo bratrova charakteru vyloženě vážil, jeho vlastnosti také nějak nesleduje.
Ale nakonec přišel na to, že by se poslední dobou dalo říct, že je pro něj Vašek jako
kamarád, i když jen v určité oblasti. Kamarádům se Radim svěřuje více.
Vašek dokázal vyjádřit, v čem mu jeho bratr ukazuje, že ho respektuje. Myslí si, že
jsou si oba vyrovnaní v úrovni, na které komunikují. Nepřipadá si méněcenný, protože
s ním tak Radim nemluví. Starší Radim nesleduje nijak výrazně, že by ho Vašek bral
jako autoritu. Otázka, jestli ho jeho bratr respektuje, jeho mysl nezaměstnává.

D. Jak se děti vyrovnávají se svojí sourozeneckou konstelací?
Vašek výhody svého prvorozeného bratra příliš nevidí. Dříve sice dostával Radim
nové oblečení a Vašek ho po něm musel nosit, ale dnes už to neplatí, protože je mladší
Vašek vyšší než Radim. Tuto výhodu uvedl sám pro sebe i Radim. A oba přiznávají, že
zájem o oblečení projevuje mnohem víc Radim, Vašek vůbec.
Výhody hovoří více pro mladšího Vaška. Má lepší notebook, protože technika se
rychle vyvíjí, jak tvrdí Radim. Také mohou podle jeho názoru mladší sourozenci těžit
z odlišného postoje, který rodiče mění poté, co se jejich zásahy začnou jevit jako ne
příliš optimální. Naopak výchovné metody, které se osvědčili u mladšího, tak mohou
být směle aplikované i na staršího. Takže podle Radima se na starším věci zkoušejí.
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Vašek využívá výhody, že nemusí chodit spolu s rodiči a bratrem nakupovat oblečení.
Radima tato činnost tak nebaví, že je schopný bratrovi zaplatit, aby mu oblečení vybral.
Otázce přizpůsobování se sourozenců jsem se věnovala již v oddíle A. Vyplynula
z otázky pravidel. V tomto případě jsem se ptala přímo, jestli dává tázaný přednost
bratrovi. Je zajímavé, že v porovnání s předchozími odpovědmi vypadá situace
obráceně. Radim si neuvědomuje, že by musel dávat přednost Vaškovi. Přitom pokoj
by měl raději vlastní, už proto, že Vašek chodí dříve spát. On sám uvedl, že Radimovi
přednost dávat musí: „ No...když se chce učit a já...chci jít spát, tak musím

ustoupit,

protože učení má přednost. No, byl bych radši, kdyby se šel učit vedle, ale to von zase
nechce...von

se chce učit tam u nás, takže...ale jako až tak mi to nevadí." Vyjádření

Davida tedy hovoří pro to, že více ustupuje mladší Vašek staršímu Radimovi.
Oba chlapci se v odpovědi shodli na tom, že Vaškovi dává máma Radima za vzor
hlavně v domácí přípravě na školu: „Podívej,

Radim se taky učí."

Vašek si

nevzpomíná na konkrétní příklad, kdy by byl dáván bratrovi za vzor, ale připouští, že je
to možné. Radim uvádí, že je Vašek chválený za své kreslířské schopnosti. Jemu
samotnému kreslení také jde, ale popírá, že by je rodiče v této oblasti přímo srovnávali.

E.

Za jakých okolností se projeví rivalita nebo žárlivost sourozenců?

Odpovědi obou bratrů ukazují, že rodiče tráví jednotlivě více času s Vaškem.
Maminka se s ním učí, s Radimem ne. Tatínek sdílí s Vaškem stejný zájem o modely
letadel. Oba ale potvrdili, že Radim o čas s tátou nebo mámou tolik nestojí. Znovu ale
podotýká, že mladší sourozenec mohl potřebovat pozornost rodičů více. Celkově vzato
ale oba bratři hodnotí, že rodiče projevují zájem o čas strávený s oběma syny stejně.
Dříve se kluci dohadovali velice často, každý den. Projevovalo se to hlavně ve
fyzických rvačkách. Vašek si spíše vzpomíná na dřívější dobu. Jemu na bratrovi nejvíc
vadila nerovnoměrnost sil: „Že jsem byl slabší, takže když jsme se šli rvát, tak jsem měl
nevýhodu. ". Rvačky končily tím, že je rodiče od sebe odtrhli, protože Radim Vaškovi
nějak ublížil. Hodně řvali. Kluci spíše potvrzují, že rodiče někdy označili jednoho
z bratrů za většího viníka. Vašek se přiklání k tomu, že se někdy zlobil na bratra,
protože se ho rodiče zastali. Radimovi už jejich hádky připadají tak vzdálené, že si na
něco takového nevzpomíná.
V současnosti už hádky mezi bratry probíhají mnohem méně, asi dvakrát za týden.
Jejich důvodem nejsou podstatné věci, jak oba tvrdí. Jeden řekne nebo udělá druhému
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něco, co se mu nelíbí. Tyhle hádky končí nadávkou jeden druhému, jak vypráví Radim:
„Že si řekneme, že ten druhej je kretén © a jako nějakou dobu se spolu

nebavíme

normálně, že jo jako že si děláme svý věci a potom za nějakou dobu jsme v pohodě, že
jo. " Vašek vidí uklidnění vztahu z důvodu větší míry společných zájmu a vyššího věku
obou.
Radimovi vadí na Vaškovi jeho „zkraty" v chování. Vašek Radima provokuje a
když neudělá Radim nebo i ostatní něco dobře, posmívá se. Vašek nedokáže jednoho
z nich označit za původce hádek. Radim vidí vinu na straně Vaška, ale uvědomuje si,
že jeho pohled může být subjektivní.

F.

Přístup rodičů к dětem a přístup dětí к rodičům

Vašek Radimovi záviděl, když dostal notebook. Teď už se mu zdá investování
rodičů do věcí pro děti spravedlivé. Sám už notebook má a novější. Radimovi platí
rodiče školné. Také už bratrovi záviděl, třeba nové kolo. Celkově ale oběma připadá
spravedlivé, jak hodnotné věci od rodičů dostávají.
Oběma klukům se dostane pochvaly od maminky, když dostanou dobrou známku.
Stejně pochválí Vaška táta. Radim vidí ocenění z jeho strany v jiném směru. Táta se
nijak nezaměřuje na známky, ale na to, co se Radimovi podaří, v čem vynikne. Hodnotí
kvalitu. Dříve dostávali oba chlapci jako odměnu dárek nebo peníze. Dnes už je rodiče
ničím zvláštním neodměňují. Ale celá rodina si chodí společně sednout do nějakého
podniku.
Vašek si myslí, že ho rodiče moc nekritizují. Maminka ho napomíná jen za drobné
věci jako např. nepořádek na stole. Táta napomíná Vaška ještě méně, protože chodí
domů pozdě večer. Radim uvedl důvodů, proč ho rodiče kritizují, mnohem více. Podle
maminky je líný, naplní úkoly do školy včas, učí se v noci a hraje příliš často na
počítači. Podle tatínka by měl víc upustit od povinností do školy, také od hraní na
počítači a měl by víc chodit ven, třeba na lyže. Radim tvrdí, že se ho řeči rodičů moc
nedotýkají.
Oba sourozenci se shodují v tom, že je těžké vyjádřit, kdo jim z rodiny nejvíce
rozumí. Vašek uvedl Radima, protože spolu nejčastěji mluví. Jinak ale si myslí, že mu
rozumí všichni přibližně stejně. Radim tvrdí, že má nepodobnější názory s maminkou,
ale neví, jestli mu rozumí.
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V rodině se dohaduje Radim nejvíce s tátou kvůli odlišným názorům.

Maminka

tvoří s Radimem subsystém proti tátovi.: „ ...většinou se hádám jako já s mámou proti
tátovi se hádáme,

o něčem diskutujeme

strašně a tak. "

S maminkou se Radim

dohaduje kvůli tomu, v kolik má jít spát. Vašek se naopak nedohaduje ani s jedním
z rodičů, spíše výjimečně.

G. Zisky sourozenectví
Oba sourozenci vnímají chuť к trávení času o samotě nebo společně podle nálady.
Radim je rád, když si může s Vaškem povídat, pokud má zrovna náladu. Stejně tak jsou
oba někdy rádi sami. Radim si třeba pustí hudbu.
Je jim jasné, že si rozumí v jejich společném zájmu, počítačích. Vašek to
specifikoval na tvorbu webu. Radim se zamýšlel i nad jinými oblastmi:
jako k tomu, že my neprobíráme jako nějaký jilosofický

„...vzhledem

otázky, tak se nedá říct, že si

v tom rozumíme, jo, ale jako tak bych řekl, že tak jako normálně. " Vyjádřil se také
k tomu, že neshody mezi nimi nevznikají kvůli rozdílným názorům, ale pokud se jeden
chová tak, že se to tomu druhému nelíbí. Vyskytne-li se v rodině problém, neprobírají
ho spolu, spíš jen něco prohodí. Vašek popisuje situaci, jak se staví k tomu, když je
v rodině hádka: „Radim se začne...ehm s někým hádat a já radši jsem zticha, nechci to
schytat. "
Vašek si nevybavuje žádnou situaci, kdy by rodiče ukřivdili Radimovi. Zatímco
Radim si uvědomuje, že rodiče Vaškovi ukřivdili. Přiznává na tom svoji vinu. Sám
vyprovokoval situaci, začali se bít a Vašek pak brečel. Radim svalil vinu na bratra a ten
pak dostal od rodičů vynadáno. Přiznává, že byl rád za to, jak to dopadlo. V současné
době se již ale podle Radima takové křivdy nedějí a bratři se zdaleka tolik nehádají.
Radim ani Vašek si nevzpomněli na žádnou situaci, kdy jim ten druhý pomohl. Ale
potvrzují, že se to děje celkem často, hlavně u menších záležitostí.
Vašek se jednoznačně přiklonil к výhodám toho, že má sourozence. Oceňuje nejvíce
společnou řeč. Jedináčci mají podle něj výhodu v dražších věcech, které dostávají.
Radim začal uvádět výhody jedináčků. Kdyby neměl sourozence, měl by vlastní pokoj,
čas by si mohl řídit více podle sebe, nemusel by brát ohledy na toho daihého, i když to
sám příliš nedělá. Ví ale, že je pro děti dobré, když si mají s kým hrát. Je rád, že si
může s bratrem popovídat o tématech, které je oba baví. Radim považuje Vaška
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v podstatě za kamaráda, takže kdyby nebyl jeho bratrem, měl by o jednoho kamaráda
méně.
Ani jeden z bratrů už by nechtěl mít dalšího sourozence. Vaškovi stav vyhovuje.
Radim se vyjádřil trochu silněji: „Doufejme, ze ne. Dalšího fakanta v domácnosti

fakt

ne ©. " Za hypotetickou možnost by považoval stejně starého sourozence s totožnými
zájmy. Ale nesměli by být tři v jednom pokoji.

6.6

Sourozenecký pár č. 2

Sestřenice Radima a Vaška znám stejně jako chlapce od malička. Jakmile dorostly
do školního věku, začaly jezdit na tábory. Hráli si všichni čtyři spolu dohromady. Starší
Tereza a mladší Zuzana měly vždy sportovního ducha, a tak se vyrovnaly svým
bratrancům. Jejich rodiče byli také propojeni sourozeneckým poutem. Shodně vedli
děti ke sportovním aktivitám, všechny je spojuje lezení na stěně.
Terka se Zuzkou tvořily vždy nerozlučnou dvojici. Každá z nich vypadala jinak, i
charakterově byl mezi nimi rozdíl, což mohl každý pozorovat. Jakmile se vedoucí
věnoval jedné, druhá byla vždy vedle. Starší Tereza je postavou vyšší, i jako mladší
působila vážnějším dojmem. Vyhledávala fyzický kontakt i v době, kdy už začínala
dospívat. Mladší Zuzka je menšího vzrůstu, vedoucí ji měli jako malou v oblibě chovat
a „kočkovat" se s ní. Zuzka se doteď netají tím, že by chtěla být kluk a mezi kluky vždy
dobře zapadla. A vypadala také o dost mladší než Terka.
Mezi Terkou a Zuzkou je věkový rozdíl necelé dva roky. Čtrnáct let po Terce se
narodila Hanička. Tím se dosti změnila tvář rodiny. Maminka nastoupila na mateřskou
dovolenou. Sestrám se narodila nová malá sestřička. Toto překvapení vnímaly, jak si
pamatuji, velmi pozitivně. Také ale pro ně začaly nové povinnosti, pomoc s péčí o
mladší sestřičku. Zuzka přestala být tou nejmladší. Vše se začalo točit kolem Haničky.
V době výzkumu bylo Tereze 16, 5 let, Zuzaně 14, 5 let a Haně 2,5 roku. Nejmladší
dělí od starších sester 12 a 14 let. Tereza se Zuzanou navštěvují 6. a 4. ročník
víceletého gymnázia. Prospívají velmi dobře, lépe Zuzana s jedničkami a dvojkami.
Tereze se na vysvědčení objeví trojka.
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Rodiče mají oba vysokoškolské vzdělání a narodili se ve stejném roce i měsíci.
V době narození nejstarší i mladší dcery ještě nejspíš neměli ukončeno studium.
Zatímco nejmladší Hana přišla na svět v 36,5 letech rodičů.

6.6.1

Analýza rozhovorů sourozeneckého páru č. 2
(viz Příloha 4,5)

A.

Má každý ze sourozenců své soukromí?

Společný pokoj Terezy, Zuzany a někdy i Haničky s maminkou a pejskem oběma
sestrám vyhovuje. Tereza zmiňuje, že je tam Zuzana někdy sama, o sobě to neříká.
Přiznává, že soukromí nemá, protože je vždy v pokoji s někým. Vyjadřuje trochu méně
přesvědčivě, že ji momentální situace vyhovuje. Ale nestěžuje si na ni. Zuzana
spokojeně prohlašuje, že vlastní pokoj nepotřebuje.
Pravidla kvůli ohleduplnému chování v pokoji, sestry nepotřebují. Tereza se Zuzany
zeptá, jestli jí nebude vadit hraní na kytaru a ona většinou neprotestuje. Zuzana tvrdí, že
sestry žádná pravidla nemají ani nepotřebují. Vycházejí si vstříc podle toho, jak je to
vhodné a neruší se.
Zuzka vnímá množství času, které tráví s Terezou, jako přiměřené. Přítomnost
Haničky bere trochu jinak: „No občas jako Hanička, ji mám dost jako...ale nemusím ji
hlídat moc často. " Zatímco Tereza by chtěla s nejmladší Haničkou trávit mnohem více
času, protože se s ní přes den dost míjí. Se Zuzanou tráví Tereza mnohem více času,
navštěvují společně i kroužky, ale přesto by s ní někdy klidně byla více.
Zuzana delší čas strávený bez Haničky příliš neprožívá, zdůvodňuje to tím, že má
mladší sestru teprve dva roky. Kdežto dobu bez Terezy prožívala osamoceně. Ve
vlastním pokoji na chalupě se bála: „Tak jako jsem zvyklá nejspíš." Tereza popisuje
čas, kdy byla bez svých sester tak, že se na ně pak těšila. Těšila se na vítající Haničku.
Odjezd Zuzky byl podle ní prospěšný, protože si po návratu více rozuměly: „No, nebo
když Zuzka někam odjela, a pak se vrátila, tak jsem se s ní potom víc bavila a měla
jsem větší radost, že je tam. "
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В.

Bylo starší dítě připravováno na příchod sourozence? Jak prožívalo
novou situaci? Jaké jsou první vzpomínky mladšího sourozence na
staršího?

Když se Tereze narodila první sestra, měla necelé dva roky. Proto si události té doby
nemůže pamatovat. Ví ale, že trávila dost času se starším kamarádem - rodinným
známým. S ostatními dětmi se moc nekamarádila. V MŠ byla na oddělení s mladšími
dětmi, aby se mohla starat o mladší sestru Zuzku. Ta se od Terezy nechtěla hnout.
O očekávaném narození nejmladšího sourozence sestry věděly, ještě než jim tuhle
novinu rodiče oznámili. Rozhovory rodičů s dětmi o tom, co bude znamenat pro ně
samotné a pro rodinu narození třetího dítěte, nijak zvlášť neprobíhaly. Zuzka si
pamatuje, že toto téma probírala rodina spíše z legrace. Tereza podotýká, že se koupilo
nové auto. Obě sestry měly ze zprávy o očekávání narození dalšího sourozence radost.
Zuzce se to navíc zdálo neuvěřitelné. Tereza si přála bratra a představovala si, jak se o
něj bude starat.
Když se Hanička narodila, pociťovaly Tereza i Zuzka velkou radost. Tereze poslal
táta do zahraničí krátkou textovou zprávu a také fotku. Zuzka připisuje radost i
dlouhému očekávání. S Haničkou se také dlouho chlubila. Zuzka si změnu života
s narozením Haničky spojuje hlavně s mámou, protože ta se o svou nejmladší dceru
musí neustále starat. Zuzka už si příliš nepamatuje, jaký byl život před narozením
nejmladší sestry, ale teď se jí zdá, že je doma lépe, veseleji: „Že se vlastně

nikdy

nenudíme, no. " Pro Terezu znamená změna hlavně povinnosti: „No tak krmit Honičku,
přebalovat, číst jí pohádky, tak jako starat se o ni, no. " Také zmiňuje ztrátu soukromí,
místa v pokoji, protože Hanička se i s hračkami pohybuje po celém bytě. Terezu starání
se o malou sestřičku baví, připravuje se tím na budoucnost. Ale když si potřebuje
udělat něco svého, přijdou jí potřeby Haničky nevhod. Zuzana se zpočátku starala o
Haničku velmi ráda. Později ji hlídání začalo otravovat: „ ...číst knížky nebo si s ní hrát,
O to je občas nuda, jako protože dvouletý dítě má trochu jiný zájmy. Takže si hodinu
skládat nějaký puzzle, není úplně zábava, no. " Také jí vadí, že se musí dát Haničce
přednost před vlastními záležitostmi. Podle Zuzky se máma o Haničku stará většinu
času, takže pomoc starší dcery není tolik potřeba.
Zuzce nikdy nechyběla přítomnost, věnování se rodičů. Tereza oproti tomu přiznala,
že Tereze někdy záviděla, že se jí máma věnuje, pomáhá jí s úkoly. V současnosti se
situace změnila, maminka se nejvíce stará o Haničku. Tereza ale vidí, že už se Zuzkou
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táhnou za jeden provaz, protože najednou není sama starší. Obě vyčítají mamince, že
by měla číst pohádky všem dětem, nejen nejmladší Haničce. Tereza je přesvědčená, že
nejmladší děti mají četné výhody. Zuzaně podle ní vždy všechno prošlo: „Když začala
provokovat

a já jsem se bránila, ona začala

brečet a za všechno jsem mohla já. "

S bratrancem Radimem se Tereza shodne na tom, že mladší jsou na tom mnohem lépe.

C.

Stejnost x jinakost sourozenců. Jak jsou na tom s budováním
vlastní osobnosti?

Tereza má nejradši, když si může dělat něco v klidu sama, většinou kreslení. Nebo si
někam zaleze a přemýšlí. Ze sportu má ráda lezení, protože si tam může dělat, co chce.
Nad otázkou, čeho si na sobě váží, přemýšlí, ale nenachází odpověď.

Jako Zuzčin

největší zájem označuje četbu knih, fotbal a kolektivní sporty. Ale myslí si, že je má
ráda hlavně proto, že může být s kluky. Tereza si váží Zuzky z těchto důvodů: „... že se
nenechá strhnout davem, a že je nad věcí, a že si s ní můžu povídat o čemkoliv, že mi
třeba řekne, ať si to tak neberu, a že to bude v pohodě, a když to slyším od ní, tak mi
připadá, že to bude v pohodě. Že prostě se nenechá ničím rozhodit. " . Haničky si Terka
váží proto, že ji umí rozveselit: „Když třeba vidi, že je někdo smutnej, tak přijde, tak se
na něj podívá, a i když je smutnej, tak se musím smát. "
Zuzčiným největším zájmem je všechno, co souvisí se společenstvím lidí, kam
pravidelně chodí přes týden, kluby pro děti, výpravy, tábory. S Terezou se shoduje ve
stejném zájmu lezení, ale myslí si, že se jí nedaří tak, jak by chtěla. Četba knih je
zájem, který uvedla ona sama a zmínila ho u Zuzky i Tereza. Zuzana si na sobě váží
toho, že se oproti Tereze dokáže včlenit do kolektivu. Doufá, že zájmy sestry jsou
podobné, neuvádí konkrétně. Zuzana si své sestry váží také z řady důvodů: „ ...že mě
má ráda, že jako se o mě i dost stará někdy. Taky že se mnou má trpělivost, že když
mám špatnou náladu, tak že mě hned jako nenechá, ale že se snaží prostě

nějak

povzbudit a tak. " Na Haničce si Zuzka váží toho, že byla hodné miminko, že je teď
samostatná, nechá si věci vysvětlit, a tak se s ní dá dobře bavit. Zájmy Haničky popisují
obě sestry jako dětské.
Tereza se Zuzanou porovnávaly, v čem jsou lepší, u sebe navzájem. S Haničkou se
srovnávat nechtěly, protože ví, že se to ještě nedá hodnotit. Tereza se považuje za lepší
než Zuzka v tom, že má větší sílu, a to se pak projevuje v lezení. Zuzana ohodnotila
jako lepší sebe v zapojení se do kolektivu.
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Tereza se dívá na své dvě sestry do velké míry jako na jiné, než je ona sama. Zuzka
je podle ní optimistická, i když si to lidé nemyslí. Podle Terezy má ráda kolektivní
sporty a umí bavit společnost. Zatímco Tereza se kolektivu spíše straní a kolektivní
sporty nevyhledává. Hanička je zase v očích Terezy upovídaná.
Zuzka vidí s Terezou vzájemnou podobnost, protože si

velmi dobře rozumí:

„Odlišný? Tak...no, my jsme si docela podobný ©. " Pokud by měla zmínit odlišnost,
tak v zapojení se do kolektivu.
Ze strany Terezy se Zuzce dostává dostatečného potvrzení, že ji její starší sestra
respektuje a uznává. Dosti často jí říká, že je lepší, hlavně když jde o dovednost, kterou
umí obě, jako je hra na kytaru. Zuzka se tomuto hodnocení brání a nesouhlasí s ním.
Tereza se nevyjadřuje přesně o tom, že by jí Zuzka projevovala uznání. Ale připouští
to. O uznání Haničky se Zuzana nezmiňuje a Tereza odpovídá, že se to neprojevuje.
Tereza označuje za nejschopnější mezi dětmi Zuzanu. Obdivuje ji za to, že je
odvážnější komunikovat v němčině, že si umí věci lépe rozmyslet a naplánovat. Zuzka
si o nikom nemyslí, že je nejschopnější. Naopak si o sobě a své starší sestře myslí, že
příliš schopné nejsou, protože se asi do deseti let nedokázaly postarat samy o sebe.
Schopnost u obou vidí Zuzka ve vzájemné spolupráci: „A takže jsme se vždycky tak
jako doplňovaly nebo takhle nebo se prostě střídaly, takže nevím jako, jestli je někdo
schopnější. "

D. Jak jsou děti vyrovnány se svou sourozeneckou konstelací?
Starší Tereza uvedla výhody svých dvou mladších sester jednoznačně. Hanička má
tu největší péči a to i ze strany dvou starších sester, které jí můžou v čemkoliv pomoci.
O Zuzce hovořila Tereza v oblastech, o kterých si myslí, že je v nich mladší sestra
úspěšnější: „A Zuzka, že jí jde víc komunikovat, že je s klukama, a oni jí víc berou mezi
sebe, a jako že je víc nadaná na ty sporty, a že se dokáže víc začlenit do tý společnosti,
když třeba něco hrajeme. "
Zuzka hodnotí jednoznačně výhody Haničky. Starají se o ni dvě starší sestry a
hlavně máma ji teď věnuje nejvíce péče. Na výhody nejstarší Terezy nemohla Zuzana
dlouho přijít. Řekla, že výhody má ten mladší, protože je předem od staršího o všem
informován. Jako jediné plus nejstaršího uvedla, že se může připravit na péči o malé
dítě. A do tohoto pozitiva zahrnula i sebe, protože už je sama starší sestrou pro
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Haničku. Dodatkem

ale nevím..."

však vyjadřuje váhání nad tímto tvrzením o

výhodách pro Terezu i sebe.
Největší bonusy sourozenecké konstelace si podle Zuzky odnáší ona sama. Byla a
stále je připravována Terezou na různé události v životě, ve škole, které ona sama ještě
nezažila, ale může s nimi počítat. Myslí si, že tím má náskok. Vůči Haničce zaujímá
Zuzka také postoj privilegia, jak již bylo řečeno. Svoji novou pozici hodnotí velmi
uspokojivě: ,, ...ale možná, že mám výhodu, že jsem byla dlouho ten mladší

sourozenec,

a teď vlastně jsem jakoby starší oproti Haničce, takže to mám dobiý, že to mám z obou
stran, a taky to má výhodu, že až bude mít deset, tak bude vyrůstat jakoby sama, takže
bude jakoby jedináček a já jsem vlastně měla ségru vždycky, no. Takže to je asi výhoda,
no. "
Tereza může někdy zažívat pocit autority. Při pobytu na chatě smí chodit později
spát stejně jako Zuzana, která toho ale nevyužívá. Terka může trávit čas s kamarády
rodičů, kterými je přijímána.
Tereza vnímá velmi silně, že musela a stále musí svým sourozencům ustupovat.
Když Hanička něco chce nebo se začne dohadovat, řekne maminka Tereze, aby byla
rozumná. Stejně tak se podle rodičů musela chovat, když byla Zuzka mladší. Tereza si
stěžuje, že musela být vždy ta velká a rozumná sestra, přestože byla jen o rok a půl
starší. Skutečný věkový rozdíl je rok a deset měsíců. Zuzka své pozice mladší sestry a
dcery podle Terezy chytře využívala. Podruhé během rozhovoru si povzdychne: „No to
je ta nespravedlnost těch nej starších. "
Zuzka z druhé strany tyto výroky potvrzuje. Nevybavuje si žádnou situaci, kdy by
musela dávat přednost Tereze. Haničce vyhovovat musí. Má jí být také příkladem
v chování, což sejí ne vždy daří.
Zuzce dávají rodiče za vzor pouze Haničku. Není lakomá a ráda se s ní podělí o
jídlo. Zuzka sestře jídlo nenabízí. Tereza není rodiči dávána za vzor. Spíše mluví sami
o sobě nebo o druhých. Zuzana si myslí, že jako děti nejsou vzorné.
Naopak Tereza se s porovnáváním ze strany rodičů setkává často. Týká se to hlavně
školy. Zatímco Zuzana měla samé jedničky, Tereza má na vysvědčení trojky.
V dotazníku je uvedeno, že má Zuzana jedničky a dvojky. Tereza si nemyslí, že je
dávána na vzor, pouze nepatrně v chování: „Když má Zuzka pořád ňáký
většinou ne. " Tereza by chtěla být jako Zuzana, sama se za vzor nepovažuje.
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poznámky,

E.

Za jakých okolností se projeví rivalita nebo žárlivost sourozenců?

Podle Zuzany probíhají hádky mezi sourozenci celkem často. I když by to označila
spíše jako neshody. Nejčastěji se dohaduje s Haničkou kvůli věcem: „ ...to takový, to je
moje a tohle není tvoje". Neuvádí, co přesně jí na mladší sestře vadí, protože je to tím,
že ještě nemá dostatek rozumu. S Terezou se Zuzka dohaduje také poměrně často.
Důvodem jsou nepodstatné věci. U důležitějších sporů Zuzka uvádí, že neví, jak je
vyřeší. Nejspíš si po nějaké době řeknou, že už je to dobré. Na Tereze jí nejvíce vadí,
že se nezapojuje do kolektivu. Když jsou společně ve skupině, odchází Tereza často
mimo. Zuzka se ji snaží přivést zpět. Chtěla by se sama vrátit, ale nechce nechat sestru
mimo. Tereza si podle ní nenechá pomoct: „ ...taky mi vadí, že se nenechá překecat, že
to nezkusí. "
Tereza uvádí, že se s Haničkou i Zuzkou hádají jen občas kvůli nedůležitým
záležitostem. Skutečná hádka proběhne jen výjimečně, spíše se jedná o dohadování,
výměnu názorů. Většinou ale sestry spojují stejné názory. Pokud se liší, nemluví o tom.
S Haničkou se Terka dohaduje, když se jedná o přivlastňování si věcí. Nejvíce jí na
nejmladší sestře vadí, že když si něco usmyslí, nenechá si to za žádných okolností
vymluvit. Na Zuzce Tereze vadilo a stále někdy vadí, že je „takový mazlíček

všech".

Přiznává se, že záviděla, když ji vedoucí mužského pohlaví doslova nosili na ramenou.
Zatímco pro Terezu tohle nikdo nedělá. Uvažuje, jestli by měla takové chování přijímat
nebo ne: „A jakoby nevím, jestli to dělala vědomě, ale jakoby nebo proč toho nevyužít,
že jo, jakože

tu společnost takhlenc vyhledávala...Hm,

tak nevím, jestli za to může

Zuzka ale asi ne, no. "
Podle Terezy končí hádky tak, že nikdo nic neříká. Zuzka si většinou začne číst.
Tereza si o samotě přemýšlí: „ ...jako jestli nemám něco říct nebo kdo za to může třeba,
a co by se s tím dalo udělat a někdy si tak jako zalezu a...čekáme,

až se to urovná. "

Hádky ale brzy pominou. Netrvají déle než jeden den. Zuzka si s řešením hádek hlavu
neláme. Podle ní se situace zklidní sama nebo ji prostě přestanou řešit. Omlouváním
sestry neshody neřeší.
Z odpovědí obou sester vyplývá, že se většinou začíná hádat Zuzka. Ta to přiznala i
sama za sebe. Také se stává, že si jedna nebo druhá myslí, že už hádka začala, a přitom
se ještě nic nedělo.
Tereza tvrdí, že se sestry většinou nehádají před rodiči. Před tátou se to ještě nestalo,
a proto také do neshod dětí vůbec nezasahuje. Maminka chce hádku někdy zastavit.
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Stává se též, že se zastane jedné ze sester. Dříve Tereze připadalo nespravedlivé, když
byla potrestána kvůli tomu, že ji Zuzka vyprovokovala. Později se situace začala měnit.
Maminka začala dávat Tereze zapravdu, že ji Zuzka pořád provokuje, napomenula ji a
starší dcery se zastala.
Zuzka odpovídá, že rodiče většinou do hádek nezasahují. V případech, kdy se to
děje, nejmenuje, koho se zastanou. Ten obviněný se urazí, ale po chvíli se atmosféra
zase uvolní. Zuzka si nevybavuje, že by se zlobila na sestru, protože by se jí rodiče
zastali. V těchto případech s nimi sama vnitřně souhlasila.

F.

Přístup rodičů к dětem a přístup dětí к rodičům

Tereza vnímá, že Hanička dostává nejvíce dárků ze všech. K tomu ještě dědí starší
věci jako hračky po sestrách. Terka si přála novou kytaru, chtěla si na ni i připlatit.
Věděla, že Zuzka novou menší kytaru dostala. Rodiče ale Terce vysvětlili, že může hrát
na starší kytaru po tátovi. Zuzka na ni ještě hrát nemohla. Tereza ale celkově shrnuje,
že rodiče příliš velké rozdíly v investování peněz do věcí pro děti nedělají. Zuzka je
s věcmi, které má, zcela spokojená. Myslí si, že není náročná, a když něco potřebuje,
dostane to. Sestrám nezávidí: „ ...nemám pocit, že bych si myslela, že mají něco víc. "
Zuzka dostává od mámy sladkou odměnu za hlídání Haničky. Je chválena také za
domácí práce, ale jinak už ne, jak říká. Pochvalu od táty si Zuzka nepamatuje. Myslí si,
že je to proto, že spolu moc nekomunikují a táta nemá důvod к pochvale, protože se mu
nelíbí víra dcer. Tereza měla radost z velké čokolády, kterou dostala od mámy za
úspěch v biologické olympiádě. Někdy je pochválena za to, co nakreslila. A když třeba
sama od sebe uklidí nádobí, které je už dlouho v myčce, řekne jí máma, že je hodná.
Terezu táta taky moc nechválí, ale na nějaký okamžik si vzpomněla: „ ...to ani nevím,
jenom někdy ne moc často, párkrát se mě zeptal, jak to šlo na lezení, a když jsem řekla,
že jsem vylezla nějakou cestu, tak řekl, že docela dobrý, no. "
Máma Zuzku napomíná, když neplní své povinnosti, nebo když je drzá. Táta má
častější důvod Zuzku kritizovat, protože s ním nechce být ve spojení: „ ...když

jsem

s ním nechtěla jít na koncert, nebo že se s ním moc nebavím, že mu neodpovídám a tak
anebo když mu něco zapomenu říct, nebo když mu že mu prostě něco neřeknu, no. "
Tereza slyší od maminky většinou stížnosti na nepořádek kolem postele. Na Terezu si
táta stěžuje také častěji než máma. Jeho důvodem bývá neochota Terezy trávit čas
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s rodinou: „...že jsem někdy nechtěla jít к babičce, protože jsem chtěla spát nebo že
nechci jet na chatu, protože už mám něco domluveného nebo že chodíme moc často do
sboru... " Dále tatínkovi vadí, že jsou sestry dlouho vzhůru, a že se Tereza dlouho
sprchuje.
Tereza si myslí, že se nejvíce dohaduje s tátou. Zuzka se více dohaduje s mámou,
přestože má s tátou horší vztah. Když se táta začne hádat, chce hovor rychle ukončit.
Důvody, proč se Zuzka dohaduje s mámou, nepovažuje za podstatné.
Obě sestry označily tu druhou za člověka, se kterým si ve své rodině nejvíce rozumí.
Tereza si také hodně rozumí s bratrancem Radimem. Může s ním probírat témata
týkající se vztahů.

G. Zisky sourozenectví
Zuzka je ráda, když může být sama doma. Ale jindy se cítí lépe se svými sourozenci.
Tereza tráví nejraději čas se Zuzkou. Někdy je jí líto, že s ní nemůže být, protože si čte.
Ale jsou chvíle, kdy Tereza potřebuje soukromí.
Vztah s Haničkou sestry ještě nehodnotí. Navzájem se shodují v mnoha důvodech,
které je spojují. Obě tvrdí, že mají stejné názory, vkus, ve většině se shodnou, rozumí
si. Zuzka to zdůvodňuje stejnými povahovými rysy a podobnými problémy. Podle ní si
řeknou skoro všechno. Tereza na vzájemné porozumění poukazuje i na příkladu
neverbálních signálů: „ ...že si občas rozumíme, aniž bysme něco řekli třeba, že mi něco
naznačí případně jako z výrazu obličeje, potom je strašně vtipný, že nás nikdo nemůže
odposlouchávat. "
Když se rodiče hádali, podle Zuzky si o tom s Terezou povídaly. Terka také
přitakává, ale četnost snižuje slovem „občas". Stejně tak se ale svěřuje i Haničce a
zvířatům, která nemusejí odpovídat.
Tereza se zastává Zuzany na úkor táty, protože si myslí, že pravda je na straně
sestry. Chce ji podpořit také proto, „aby vyhrály". Stejně tak se Tereza postaví na
stranu Zuzany, když ji děda neprávem kritizuje. Ne vždy se jí to ale podaří. Celou
odpověď shrnuje tak, že Zuzka se ji také často zastává. Ta sama potvrzuje, že už se
dnes oproti minulosti zachovává vůči starší sestře lépe. Když táta ukřivdí Tereze,
zastane se jí již, i když tím třeba prozradí, že je chyba i na její straně. Zuzka přiznává,
že dříve využívala takovéto situace pro sebe.
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Na otázku, kdy jí sourozenec pomohl, odpovídá Zuzana, že stejně jako se ona
zastane Terezy, chová se tak i její starší sestra. Pomáhají si navzájem. Hanička Zuzce
pomáhá taky, i když ne vědomě. Popisuje sourozenecké spiknutí, kdy se spolu zavřeli
do pokoje, aby táta nekřičel. Tereze Zuzka pomohla, když ji nenechala odejít
z rozehrané hry fotbalu, která jí nešla. Terka svoji mladší sestru oceňuje za to, že si jí
nepřestává všímat: „ Takže jako že ona mě dokáže к něčemu přemluvit, co se nakonec
ukáže jako dobrý, no. " U Haničky Tereza neví, jestli může její jednání nazývat jako
pomoc, když např. přinese nějakou věc.
Kdyby Tereza neměla sourozence, připouští možnou výhodu, že by si více povídala
s mámou, možná i s tátou. Taky by ji nikdo nerušil, kdyby nechtěla. Ale výhody podle
ní i podle Zuzany převažují. Vzhledem к malému věkovému rozdílu mají navzájem
jedna ve druhé kamarádku, rozumí si, mají si s kým povídat. Stav bez sourozenců by se
Tereze nelíbil: „ ...doma by nás bylo strašně málo, takový neútulný, že bych se neměla
s kým spolčovat... " V Haničce Tereza vidí přípravu do budoucna. Zuzana uvedla jako
výhodu stavu bez sourozenců jen víc prostoru a více věcí. Větší váhu přikládá svým
sestrám. Díky Tereze získává Zuzka více zkušeností, učí se od ní. Na druhou stranu se i
ona o starší sestru stará.
Tereza se Zuzkou by si ještě přály staršího bratra. Protože ví, že už to nebude
možné, chtěly by i bratra mladšího. Zuzka to zdůvodňuje: „Aspoň by nás bylo víc, byla
by sranda. " Tereza má přání mít ještě dvojče, nejspíš bratra. Myslí si, že spolu se
Zuzkou hledají bratra mezi staršími kluky.
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6.7

Sourozenecký pár č. 3

Sourozence Petra a Lenku znám již také delší dobu. Mladší sestra se narodila po
starším bratrovi. Věkově jsou mladší než děti, se kterými jsem vedla rozhovory a
analyzovala je v předchozích kapitolách. Jejich sourozenecký vztah i jejich jednotlivé
osobnosti mám možnost sledovat již několik let.
Pamatuji si je z pravidelných setkání a z táborů. Účastnili se jich ve většině případů
společně. Petr působil jako ochranitel své menší sestry. Lenka zase svého bratra vždy
respektovala a obracela se na něj, když potřebovala. Sourozencům nečinilo problém,
aby si našli společnou zábavu. Mohli tak chvilkami působit, že si vystačí sami a další
kamarády tolik nevyhledávají. Tento dojem jsem měla spíše ze strany Petra. Ve
společnosti dívek se choval jako samotář. Za partnera ke hře považoval jen svoji sestru.
Lenka byla vždy obklopená kamarádkami. Chovala se mezi nimi sebevědomě.
Nepamatuji si, že bych ji viděla mezi dětmi osamocenou. Má také za nej lepší
kamarádku stejně starou dívku. Na druhé působí jako siamská dvojčata. Petr je
v současné době vidět nejvíce s chlapci, se kterými si opravdu rozumí. Jsou spíše starší
než on. Sourozenci se od sebe oddělují více než dříve, už nejsou vidět tolik spolu.
Lenka vyniká talentem ve zpěvu. Účastní se úspěšně pěveckých soutěží. Stále se
v tomto svém zájmu zdokonaluje. V době rozhovoru se připravovala na přijímací
zkoušky na víceleté gymnázium zaměřené hudebně. Také prodělala v posledních letech
dva úrazy, kdy musela být hospitalizována. V současnosti už se její zdravotní stav
stabilizoval.
Věkový rozdíl mezi sourozenci je rok a osm měsíců. Na základní škole navštěvují 5.
a 6. ročník, je jim 11 a 12,5 a let. Rodiče v dotazníku uvedli, že oba mají na vysvědčení
jedničky a dvojky.
Maminka Petra a Lenky je o dva roky starší než tatínek. V době narození Petra jim
bylo 25 a 23 let. Oba mají střední odborné vzdělání.
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6.7.1 Analýza rozhovorů sourozeneckého páru č. 3
(viz Příloha 6,7)

A.

Má každý ze sourozenců své soukromí?

Petr i Lenka mají každý svůj vlastní pokoj. Mají své soukromí, takže jim to oběma
vyhovuje. Petrovi se líbí, že může mít dostatek místa a v pokoji může mít vlastní věci.
Žádnou jinou potřebu ohledně soukromí nemají.
Pravidla ohledně používání věcí také nepotřebují. Petrovi nevadí, když sestra přijde
do jeho pokoje a bez zeptání si půjčí nějakou věc. Lenka už nyní na Petrův pokoj klepá,
když chce vejít. Jí samotné někdy vadí, když do jejího pokoje vejde Petr bez ohlášení. U
věcí, které např. maminka koupí a líbí se Lence, si je může vzít. Petr si tu věc třeba
potom půjčí. Z těchto důvodů se sourozenci nedohadují.
Petr porovnává dobu dřívější a nynější v množství trávení času doma se sestrou.
Dříve spolu byli mnohem více než v současnosti. Je to dáno četností zájmových
kroužků, které Lenka navštěvuje. Každý den má jeden až dva, celkově sedm kroužků
týdně. Zatímco Petr chodí na kroužek třikrát týdně. Zpočátku rozhovoru Petr odpověděl,
že je doma se sestrou tak přiměřeně. U otázky č. 32: „Jsi radši sám nebo se sestrou?" ale
odpověděl jinak. Přítomnost sestry mu chybí: „... S Lenkou, protože když jsem když jsem
sám, tak jako jsem tu sám a jako docela mi to jako vadí, no. Protože jako teď je to,
teďko vod toho října, listopadu je to prostě pořád. Jsem tu sám, no. " Lence chyběl
domov, když byla v nemocnici. Ale když např. bratr odjíždí na hory, bere svoji novou
situaci pozitivně: „ Teďko bude klid, že si můžu dělat všechno, co chci. " Jinak Lenka
považuje množství trávení času doma se svým bratrem jako přiměřené.
Lenka byla déle bez svého bratra při pobytu v nemocnici. I když ji chodil
navštěvovat, nebyl s ní tolik jako doma. Nevyjádřila, že by jí bylo smutno, ale situaci
shrnuje slovy: „Tak jako bylo to jiný, ale tak jako dalo se na to zvyknout. " Bratr jí
scházel v tom, že si spolu nemohli hrát. Ale uvádí i výhodu. Petr jí nemohl nenarušovat
soukromí tím, že by vcházel do jejího pokoje a pouštěl si tam nahlas hudbu. Když se to
dělo, Lenka reagovala tak, že Petrovi řekla, co jí vadí a on ji poslechl. Petr si
nevzpomíná, že by byl bez Lenky delší dobu. Týden velmi rychle utekl, že mu Lenka
nezačala chybět. Dva týdny až měsíc už by Petr vnímal jinak. Lenka podle něj ale na
delší dobu ještě nikam nejela.
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В.

Bylo starší dítě připravováno na příchod sourozence? Jak prožívalo
novou situaci? Jaké jsou první vzpomínky mladší sestry na staršího
bratra?

Petr si pamatuje, že než se narodila sestra, měl vlastní pokoj. Lenka byla podle něj
stejná jako teď. Hráli si spolu a kamarádili se dříve jako nyní. Petr si nepamatuje, že
by ho rodiče připravovali na narození sourozence. Myslí si, že ne. První vzpomínky
Lenky na Petra se točí kolem oslavy narozenin Petra. Pamatuje si, co všechno dostal,
např. autolego a hokejky, o kterých nejdřív tatínek řekl, že jsou to košťata. Lenka si
také pamatuje, že dala svému bratrovi к narozeninám auta.
Lenka odpovídá na otázku, co cítila ze začátku ke svému bratrovi, že si hráli, běhali
apod. Ale víc než s Petrem si zpočátku hrála s mámou a s tátou. Když už tam byl Petr,
tak i s ním. Když začala Lenka chodit do školy, radili si tam vzájemně. Zpátky domů
chodili společně. Na věk kolem šesti let Lenka vzpomíná, že měla Petra ráda.
Když se Lenka narodila, pociťoval Petr, že se rodiče starají trochu víc o sestru.
Večer se máma starala vždy víc o Lenku. Petr přiznává, že dost zlobil, takže úplně neví,
co pociťoval.
Pro Petra se toho po narození Lenky změnilo hodně. Od té doby získal sourozence.
Měl si s kým hrát. Začal si všímat sestry, už tolik nebrečel, protože tady byla ona.
Myslí si, že se mu život změnil к lepšímu. Když rodina někam vyjela, provázela Petra
už vždy Lenka. Také mu pomáhala. Petr neuvádí nějaké povinnosti, které by pro něj
narozením sestry začaly. To, co se pro něj změnilo, ho bavilo: „...podle mě jako, co
bych v tu dobu jako jinýho dělal jako malej, no. "
Lenka odmítá tvrzení, že by někdy neměla rodiče tolik sama pro sebe, jak by chtěla.
Zatímco odpověď Petra byla složitější. Co se týče minulosti, tuto okolnost Petr nijak
nevnímal. Podle něj se rodiče starali dostatečně a něco takového mu nevadilo. Dříve se
podle něj rodiče obecně starali více. Momentálně má maminka novou práci,
spolupracují s tatínkem. Rodiče přicházejí domů kvečeru a to si Petr většinou dělá
úkoly. Rodiče se v této době věnují více Lence: „ Ted'konc se to jako vobrátilo,

protože

ségra chce jít jako na gymnázium. " Maminka se s ní připravuje na přijímací zkoušky.
Tatínek vozí Lenku na lékařské kontroly, jak sama odpovídá v otázce č. 21. Když
potřebuje Petr něco vysvětlit, sám o to poprosí.
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С.

Stejnost x jinakost sourozenců

Lenka uvedla jako svůj největší zájem zpěv. S ním je spojeno i to, čeho si na sobě
váží. Ví, že každý nemá tu možnost zpívat na koncertech. Je také ráda za svoji paní
učitelku. Když jsem otázku směřovala přímo na Lenčino chování, zaměřila se na plnění
svých povinností. Pokud se má učit nebo hrát na klavír, splní si nejdříve všechny
povinnosti. Nedá přednost kamarádkám, jim se věnuje případně až tehdy, jakmile má
všechno splněno.
К Petrovým zájmům patří hra na kytaru, se kterou začal na začátku tohoto školního
roku. Líbí se mu pohodová atmosféra a také to, že může hrát u pana ředitele. Petr hraje
šestý rok florbal. Ve vztahu к němu se nevyjadřuje jasným způsobem:
jako...baví

mě, baví mě, teď nevím, no."

„Ehm...tak

Petr si váží svých určitých charakterových

rysů: „Tak jako já většinou na tyhlety věci jako většinou umím někomu dobře poradit
ve škole a takhle a nějak se dobře zachovat, no. To je právě na tom docela dobrý, že и
nás právě když někdo jako potřebuje, třeba potřebuje pomoct, tak pomůžu. " Petr uvedl
příklad toho, že se zastal kluka, kterému ubližoval jiný. Chtěl uklidnit situaci. Jako
pomoc spolužákovi hodnotí také to, když dá spolužákovi opsat úkol, pokud ho o to
požádá a pokud úkol nevyžadoval příliš mnoho času.
Lenka si myslí, že knejvětším zájmům Petra patří florbal a psaní na počítači
s kamarády. Váží si na něm nejvíce toho, že ji chtěl potěšit a podpořit pomocí dopisů,
když byla nemocná nebo ležela v nemocnici. Také připravil Lenčinu postel s plyšovými
hračkami, když se vrátila z nemocnice.
Petr přidává к hlavnímu Lenčinu zájmu - zpěvu také další její aktivity. Po úraze
nemůže chodit na step, protože se musí vyhýbat sportu. Ke stepu se podle Petra chce
Lenka vrátit. Lenka také dochází na doučování kvůli přijímacím zkouškám a
navštěvuje hudební nauku. Hraje také na klavír, a tak si můžou společně zahrát na
nástroje, Petr hraje na kytaru. Také proto si Petr sestry váží. Můžou také společně něco
vyrábět. Nejvíce si na sestře cení toho, že je hodná, skoro nic jí nevadí a pomůže, když
je potřeba: ., Tak jako asi každá sestra, holka, je hodná, nic jako docela jí skoro jako nic
nevadí prostě. Prostě je taková, třeba když třeba něco chci pomoct,

tak mi třeba

pomůže, nemá nic proti: „ Tak si to udělej sám a takhle,
Jako činnost, ve které je Lenka lepší než Petr, uvedla hru na klavír. Ale nevnímá, že
by se jako sourozenci zvláště porovnávali: „Nebo prostě je kluk, tak ho třeba baví něco
jiného. " Petr uvádí jako první oblast, ve které je Lenka lepší, a to učení. Podle něj
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učivo lépe pochopí a umí si ho zopakovat. Ale zároveň si Petr uvědomuje, že je lepší
v dějepisu a přírodopisu. V matematice vycházejí oba nastejno. Sám se jako jasně lepší
hodnotí ve sportu. Jako lepší hodnotí Petr Lenku ve zpěvu a hře na klavír. Přitom
uvádí, že dříve také hodně a dobře zpíval a také hrál na klavír. Ten jako zájem ještě
neuzavírá, připouští možnost pokračovat. Petr je lepší ve hře na kytaru. Hudební nauku
navštěvovali oba sourozenci spolu. Petr tvrdí, že Lence se v hodině dařilo lépe než
jemu, i když často chyběla. Uměla učivo rychle dohnat. Celkově uvádí více oblastí, ve
kterých je jeho sestra lepší.
Lenka vnímá oblasti, ve kterých se s bratrem odlišují, oblíbenost českého jazyka,
zvířat, známky, názor na Lenčinu učitelku zpěvu. Petr ji nemá rád. On sám nepřišel na
nic, v čem by se spolu se sestrou odlišovali.
Petr si není nějak obzvláště vědom toho, že by ho sestra uznávala. Ale někdy mu
řekne, že něco dobře udělal. Nejčastěji Lenka Petra chválí, když pro ni něco udělá,
vymyslí, nebo koupí. Lenka š i j e dobře vědoma toho, že ji její bratr uznává. Líbí se mu,
jak zpívá. Dokáže to tím, že uspořádá doma pro sestru koncert: „ ...kde třeba udělá
nějaký hezký' vstupenky, dá to mámě, tátovi, když řekne padesátník za vstup, no, von
tam bude pouštět bubliny, já tam budu zpívat, no. "
Lenka si myslí, že při porovnávání schopností se svým bratrem záleží na oblasti.
Ona sama má více aktivit, ale to ještě podle ní neznamená, že je schopnější. Petra baví
narozdíl od Lenky akční hry na táboře a natáčení s kamarády. Ale neuvádí, že v tom
vyniká. Oblast, ve které se Lenka hodnotí jako schopnější než Petr, je učení: „Protože
Péťa, tomu se do toho nechce, no. To já prostě vím, že to musím udělat, tak to udělám. "
Petr si myslí, že v životě toho trochu více dokáže Lenka, a to hlavně co se týče učení.

D. Jak se děti vyrovnávají se svojí sourozeneckou konstelací?
Petr má podle Lenky výhody jen nepatrně z hlediska toho, že je kluk. Zajímá ho
historie, a když se jde do muzea, má objekt zkoumání. Petr si také nemyslí, že by měla
Lenka v něčem výrazné výhody. Její rozhodnutí studovat gymnázium jí Petr nezávidí,
protože by sám nechtěl mít špatné známky za velkou snahu. Horší tendence lépe
zapadnout do společnosti než má Lenka, se Petr neobává, ale připouští ji.
Lenka si myslí, že s Petrem žádné výhody nemají. Petr je téhož mínění. Ale
srovnává minulost, kdy se Lenka neučila tolik jako nyní a také nebyla tak úspěšná.
Nyní se podle něj situace obrátila. Lenka se snaží a Petr ne.
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Petr na otázku, v čem sestře ustupuje, odpovídá, že dříve jí nedával skoro žádné
šance. Dnes už většinou usoudí, že by měl sestře vyhovět, když ona potřebuje. Lenka si
myslí, že když ji bratr zlobí, nesmí si to nechat líbit. Poslední dobou mu ustoupí, když
chce Petr dělat něco, co má raději. V čase tráveném na počítači se oba dokážou
domluvit, vyjdou si vstříc.
Rodiče ani nikdo z rodiny nedávají za vzor Petra. Podle Lenky rodina děti vzájemně
neporovnává, ale bere je takové, jací jsou. Petr si také nemyslí, že by je rodiče
porovnávali. Jen se stává, že při učení s Petrem zavolá maminka Lenku: „Lenko, pojď
to Petrovi říct, ". Ale stejně tak poradí i Petr Lence, když sama potřebuje nebo ho
zavolá maminka. I když se to stává méně často.

E.

Za jakých okolností se projeví rivalita nebo žárlivost sourozenců?

Lenka si myslí, že čas její i bratra strávený s maminkou, vychází zhruba nastejno.
Uvádí porovnání v učení podle toho, jak se maminka věnuje Lence i Petrovi. Když Petr
potřebuje, máma mu vyjde vstříc. Stejně tak se teď věnuje své dceři v přípravě na
přijímací zkoušky. Svůj čas rozděluje podle toho, kde je více potřeba a snaží se být
spravedlivá. Podle Petra se maminka v současné době věnuje více jemu samotnému.
Ale důvod toho vidí jen v příležitosti, kterou oba mají. Vídají se spolu dříve doma,
povídají si. Zatímco Lenka tráví více času svými aktivitami.
Táta tráví podle obou sourozenců více času s Lenkou. Ona sama si uvědomuje, že se
jí tatínek věnuje více, protože ji často vozí na lékařské kontroly. Za normálních
okolností je ale ochotný věnovat se oběma svým dětem stejně. Vychází jim vstříc, když
potřebují: „ ...když třeba chceme někam jít, tak třeba se jeden tejdem rozhodnem a jdem
tam, kdo chce, tak. " Petr popisuje, co pro něj jeho táta během dne dělá. Ráno připraví
oběma svým dětem snídani a svačinu. Večer jim pomáhá s úkoly a hraje s nimi hry.
Lence pomáhá navíc tím, že ji doprovází autem narozdíl od maminky: „ ...táta někam
Lenku vozí a takhle, tak jako máma spíš ne, máma jí prostě řekne: „No, tak víš, co máš
udělat, " a tak. "
Oba sourozenci hledali složitěji v paměti, jestli se hádají nebo ne. Musela jsem
použít slovo dohadovat, protože hádka u nich nebyla na místě. Jak oba potvrzují,
v současnosti nemají důvod se dohadovat. Lenka to vystihuje slovy: „Teďko když to
někdo myslí, tak to necháme. "

Dříve vstupovali jako sourozenci do hádek častěji.

Obviňovali jeden druhého, kdo za to může „Tys to byla první." A takhle „Tys to
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vymyslela, ty za to můžeš!" „Ne, tys to udělal,"...,

" cituje Petr. Důvodem se stávaly

sebemenší impulsy. Lenka rozuměla slovesu dohadovat se v pozitivním smyslu.
S bratrem se podle ní dohodnou, když o něco jde.
Petrovi na Lence nevadí vůbec nic. Stala se snad jen výjimka, když měla Lenka na
návštěvě kamarádku a zdály se mu příliš hlasité. Lenka také nemůže říct, že by jí na
bratrovi něco příliš vadilo. Někdy se jí nelíbí, když ji bratr nechce pustit na počítač,
protože už to jednou předtím udělal. A také poznamenává, co ji na bratrovi ještě trochu
zlobí: „Jenom tak jako třeba když něco děláme, tak on to chce vždycky víc a tak, no."
Jako původce hádek uvádí Petr Lenku. Podle něj si vymyslí něco, co jemu začne
vadit. Pokračuje s tím, i když se to Petrovi nelíbí a zdůvodňuje to tím, že původní
nápad měl on. Lenka popisuje podobnou situaci. Používá ale obecnější pohled a
nepřičítá vinu ani jednomu z nich. Ze slov obou ale vyplývá, že Lenka má nápady,
které se Petrovi ne vždy líbí.
Podle Petra se v současnosti objevují hádky mezi nimi dvěma zřídkakdy, asi tak
jednou do měsíce. Hádky podle obou sourozenců končí brzy, do druhého dne a v klidu.
Lenka uznává, že se omluví, když byla vina na její straně. Nejsou pak už ani jeden na
sebe naštvaní. Petr vysvětluje, že si se sestrou popovídají o tom, co se dělo, a řeknou si,
že je hloupost řešit to dál.
Oba sourozenci se shodují na tom, že rodiče do jejich hádek zasahovali spíše dříve,
když byli malí. Petr zmiňuje tátu, který vždycky napomenul toho, kdo s hádkou začal
nebo pokáral oba dva. Sám neví o tom, že by se někdy zlobil na Lenku, protože by byl
kvůli ní neprávem kritizován. Petr také popisuje, že když už se dříve staly hádky
častějšími, rodiče odešli nebo na ně přestali reagovat. Lenka mluví o zásahu rodičů
v přítomném čase, ale uznává, že rodiče už tolik času se sourozenci netráví. Také
vnímá, že máma a táta napomínali při hádkách sourozenců oba. Ale také si uvědomuje,
že když zaslechli necelou část incidentu, byli pak ne úplně spravedliví. Lenka si
pamatuje, že rodiče napomenuli ji, když hádku vyprovokoval Petr. Na bratra se Lenka
přitom ale nezlobila. Spíše jí bylo líto, že nevysvětlila rodičům, jak se vše po pravdě
odehrávalo.
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F.

Přístup rodičů к dětem a přístup dětí к rodičům

Lenka vůbec neřeší to, že by rodiče Petrovi dávali více dárků než jí. Pokud by to tak
bylo, nevadilo by jí to, protože jeho dárky jsou typicky chlapecké. Petr si ale myslí, že
rodiče investují více peněz do věcí pro něj. Lenka podle něj nebyla nikdy náročná na to,
co dostane. Nepřála si velké a hodnotné dary, ale měla spíše představu menších věcí.
Hodnota jejích dárků podle Petra nikdy nedosahovala těch pro něj. On sám si myslí, že
má náročnější požadavky a rodiče mu vždy splnili, co si přál. Petrův dojem ovlivňuje i
fakt, že dostával dárky ještě před narozením Lenky. Myslí si,-že už v té době měly větší
hodnotu než dárky pro sestru.
Oba sourozence maminka chválí za to, když jí pomohou s domácími pracemi. Lenka
dostane odměnu v podobě peněz, Petrovi maminka něco koupí. On ale vnímá pochvaly
hlavně od táty. Oba sourozenci se shodují na tom, že je táta chválí. Podle Lenky tolik
neodměňuje. To ale neplatí o vysvědčení, za to dostane od táty stokorunu a povzbuzení,
ať se snaží dál. Petr podle svých slov od táty odměnu dostává za to, když udělá něco
dobrého. To jsou nejčastěji dobré známky ve škole, pomoc na chalupě nebo doma.
Přiznává, že se někdy tátovi nelíbí, že hraje hry na počítači. Sám si ale myslí, že na
počítači netráví příliš mnoho času.
Petr uvádí jedinou věc, za kterou ho maminka kritizuje, a to je, když si nepřevlékne
kalhoty. Lenka vnímá kritiku od maminky, když nemůže při učení něco dlouho
pochopit. Maminka jí sice problém vysvětlí znovu, ale má už při tom zvýšený hlas.
Tatínkovi se na Lence nelíbí, když tráví příliš mnoho času a dlouho do večera u
kamarádky, a nemá přitom splněné svoje domácí povinnosti. Lenka chápe, že by chtěl,
aby to bylo jinak. Petr si nepřipouští, že by ho táta nějak podstatněji kritizoval. Chová
se к němu naopak jako к dospělému. Jen někdy, když Petr nedělá to, co by měl,
napomene ho.
Oba sourozenci odpověděli, že jim v rodině nejvíce rozumí máma. Podle Lenky je to
tím, že ona sama byla dříve taky malá holka.
Petr se více dohaduje s tátou, ale ne příliš často. Důvodem bývá dávání přednosti
zábavě před domácí přípravou na školu. Maminka Petrovi dovolí např.zahrát si na
počítači, i když ještě není úplně připravený, táta ale ne. Lenka se nejčastěji dohaduje ve
smyslu domlouvá, s maminkou. Ale jde třeba jen o to, co si má koupit.
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G. Zisky sourozenectví
Lenka popisuje, jak jsou s Petrem schopni se dohodnout a porozumět si. Společně se
shodnou na tom, že chtějí, aby jejich křečci měli mladé. Plán taky uskuteční. Když se
neshodnou, řekne Petr, že tu věc chce ona. Nakonec se ale dohodnou, a tak mají na věci
stejný názor a patří jim oběma. Petr vidí vzájemné shody se sestrou na poli plánování.
Když rodina něco domlouvá a je u toho jen jeden z nich, musí o tom hned informovat i
svého sourozence. Petr klade důraz na důvěru mezi nimi. Dříve spíše trvalo, než si něco
řekli, teď už je důvěra mezi nimi velmi silná: „...nic prostě

to, nic před

sebou

neskrýváme, fakt ne. " A Petr svoje vnímání situace jenom potvrzuje: „ ...teďko už si
jako věříme mnohem víc. "
Petr odpověděl, že když je v rodině nějaký problém, s Lenkou si o tom povídají.
Když Lenka nebyla přímo svědkem dohadování rodičů, řekne jí její bratr pak, co se
projednávalo. Ale rodiče mají mezi sebou problém zřídkakdy. Lenka si moc nedokázala
odpovědět na otázku, jestli bývá v rodině nějaký problém. Ale jako příklad uvedla
přestěhování. S Petrem společně probírali to, co plánovali rodiče: „ Tak jsme se vo tom
takhle bavili třeba, s Péťou, no, s Péťou, jsme se dohadovali, co a jak. " S bratrem si
povídají o tom, když něco někdo z nich řeší.
Lenka si vzpomněla na situaci, kdy rodiče ukřivdili Petrovi. Pral se s kamarádem,
ten ale hádku vyprovokoval. Rodiče obviňovali Petra. Lenka ale viděla, že si začal
soused a bratra se zastala. Rodiče se ale podle výkladu svých dětí neřídili. Petr
přiznává, že táta к němu býval dříve nespravedlivý. Lenka se bratra snažila zastat, ale
obrátilo se to pak proti ní. Petrovi se také nelíbí, když se táta к Lence zachová
nespravedlivě. Nechce do toho ale moc zasahovat.
Lenka jasně popisuje situaci, kdy jí její bratr pomohl. Měla úraz zad při jízdě z
kopce. Petr jí radil, ať nejezdí. Neposlechla ho. Spadla, vyrazila si dech, a tak ani
nemohla přivolat pomoc. Bratr jí pomohl, protože okamžitě přivolal rodiče a řekl jim,
co se stalo. Lenka Petrovi pomůže, když nemá co na práci nebo když ji bratr požádá o
pomoc. Petr si myslí, že sama od sebe to nedělá. Ale když mají dělat něco společně
jako stavět iglú, je ochotná.
Lenka nevidí žádné výhody dětí bez sourozence. Podle ní je lepší sourozence mít.
Vyjmenovala, proč by jí Petr chyběl, kdyby ho neměla. Neměla by si s kým povídat.
S rodiči nemá tolik společných zájmů: „...rodiče tomu nerozuměj, třeba jako děti tomu
rozuměj víc. Třeba vo křečkách, to by je nezajímalo vůbec. " Sourozence přirovnává
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Lenka ke kamarádům, podobně si spolu popovídají. Rodiče by také neměli čas na hraní
her. Lenka neví, jestli by jela bez bratra na tábor. I přestože by tam měla kamarádky.:
,, ...je to jiný, když tam nemáš někoho, koho jako pořádně znáš. " Taky by sejí nelíbilo,
že po příchodu domů by byla sama. Mohla by mít strach.
Petr popisoval stav bez sourozence v docela jasných barvách. Kdyby měli rodiče
jen jedno dítě, měli by na něj více času. Nemuseli by mít takovou starost o Lenku.
Zmiňuje sestřiny úrazy a nemoci. Zdá se mu, že to je velmi časté. Zároveň Petr myslí
na své rodiče. I oni by podle něj měli méně starostí. Mohli by si pak lépe užívat zábavy.
Maminka si podle něj někdy odreagování dovolí, tatínek na to nemá čas vůbec. Výhody
sourozenectví ale Petr vidí také. Můžou si se sestrou koupit více křečků a společných
věcí. Tak se i rozdělí s penězi. Jinak si Petr myslí, že by přišel i o spoustu věcí, které
díky Lence získal: ,, Vždycky jako vždycky by mě to takhle jako obralo i o to, co, i o
takový ty zkušenosti, co vždycky já, co jsme prostě udělali, co prostě by nebylo a takhle.
Jako vadilo by mi to docela hodně, no. "
Na myšlenku přání dalšího sourozence reagovala Lenka s rozpaky. Neví, jestli by
dalšího sourozence chtěla. Líbilo by se jí přebalování a vození kočárku. Bojí se ale
toho, že až by sourozenec vyrostl, byly by s ním starosti. Všechno by rozbíjel, hlavně
Lenčiny věci.
Petr nad tím že by mohl mít ještě dalšího sourozence, nepřemýšlí. Ale už ho
napadlo, že by mohl mít nějakého bratra nebo i ještě další sestru. Ale nepřipadalo by
mu to už příliš rozumné. O svých rodičích si myslí, že je jim méně roků a to třicet čtyři,
třicet pět, než jim ve skutečnosti je, a to je třicet šest a třicet osm. Podle něj by pro ně
další dítě znamenalo zbytečně velkou zátěž. Petr popisuje problematiku bydlení hlavně
podle okolí, kde zná mnohočetné rodiny. Musí se pak zbytečně uskromňovat. Petr ví,
že jejich byt je dostatečně velký, ale už by se mu nechtělo ho měnit. Ale uznává, že tyto
důvody nejsou nej podstatnější. Další sourozenec by se ale Petrovi líbil jako společník
ke hře: „ ... protože když potom třeba je třeba věc, když sourozenec je, tak třeba máš
si třeba s kým hrát, i když jsi velkej... "
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6.8

Vyhodnocení získaných dat

Otázka

soukromého

teritoria

každého

ze

sourozenců

může

být

určitým

předpokladem toho, jak se budou vyvíjet vztahy dětí. Podle Halíkové by měly být ve
společném pokoji sourozenců již od počátku určeny separátní zóny a zóna kontaktu
(Kramurová, 2004). Dítě pak rádo do svého teritoria někoho pozve. Starší žárlivé dítě
potřebuje určité soukromí (Matějček, 1992).
Na rozdíl od sourozenecké dvojice dvou chlapců a trojice tří sester, kteří se dělí o
jeden společný pokoj, mají Petr i Lenka pokoj vlastní. Petr s Lenkou ani Tereza se
Zuzanou a Haničkou nemají jiné potřeby vlastního prostoru, přestože se jejich možnosti
velmi různí. Jsou schopni se velmi dobře dohodnout a respektují se navzájem.
Také Vaškovi vyhovuje společný pokoj s bratrem. Nejvíce ze všech sourozenců
vyjadřuje svoji nespokojenost Radim. Potřeboval by více soukromí. Ve svém věku by
už zvlášť stál o vlastní pokoj. Můžeme tedy usuzovat, že byl Radim žárlivým dítětem,
které bylo přinuceno ustupovat.
Touhu po trávení času se svým sourozencem nejvíce vyjadřovali nejstarší Petr a
Tereza. Radim tuto potřebu vůbec nemá. Také prostřední Zuzana by chtěla trávit méně
času s nejmladší Hanou, protože se o ni musí starat.

Mezi všemi prvními dvěma sourozenci je věkový rozdíl 1,5 až dva roky. Proto si
nejstarší narození sourozence příliš nepamatují, spíše se zaměřují na pocity nebo
vyprávění členů rodiny. Nejstarší kluci Radim a Petr připouští, že se jim po narození
sourozence rodiče, resp. matka, tolik nevěnovali. Nemohli být ani připravováni na to,
koho mohou očekávat, protože si to jejich vědomí ještě nepřipouštělo. Všichni tri
nejstarší sourozenci ještě nebyli při narození mladších zralí. Petr přiznává, že zlobil,
stejně jako Radim. Tereze přibyly mnohé povinnosti se starostí o Zuzku. Ze všech
sourozenců se musela nejdříve stát zodpovědnou. Pro ni se situace opakovala ještě
jednou, když se narodila nejmladší Hanička. Maminka se vždy starala více o Zuzanu a
nyní o Haničku. Tereza strádá. Zuzana se také začala starat. Jednak o Haničku, ale také
o Terezu, která potřebuje oporu. Zuzana a Lenka získaly díky svým starším
sourozencům mnohé výhody. Jejich vzpomínky jsou jedině dobré. Pouze mladší Vašek
se od počátku potýkal s pocitem oslabení oproti Radimovi. Ten dával svému mladšímu
bratrovi svoji převahu najevo.
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Všechny děti uvedly nějaký charakterový rys, kterého si na sobě váží. Všechny
kromě Terezy. Nejvíce sebejistě se ocenili Petr s Lenkou a Vašek. Bratr se sestrou mají
nejmenší důvody se porovnávat. Lenka má nejideálnější pozici a také mírně talentově
převyšuje svého bratra. Ten je ale se svými schopnostmi vyrovnaný, přestože uznává,
že jeho sestra toho v životě může dosáhnout o něco více. U bratrů se schopněji
projevuje starší Radim, ale on sám nechce svoji převahu přiznat. Své schopnosti
hodnotí nejhůře Vašek. Nenašel nic, v čem by nad svým starším bratrem vynikal.
Nejmladší Vašek měl vždy maximální pozornost rodičů. Hrozí u něj rozmazlování.
Takové mladší dítě pak nemusí být připraveno na tvrdé nárazy života. V rodině se pak
cítí jako slabý jedinec, který není brán vážně (Adler, 1994). Mladší sourozenec
potřebuje také zažít respektování vlastní osoby, nejen přehlížení všech nezdarů. Tereza
hodnotí jako schopnější Zuzanu. Také ji často říká, že je lepší. Zuzana si ale o sobě
nemyslí, že je schopnější. Vztah sester i bratrů ukazuje, že je vždy spojují podobné
zájmy. Matějček (1992) klade důraz na diferenciaci osobnosti každého ze sourozenců.
Je potřeba dbát na rozlišováni vlastních zájmů a činností, aby zbytečně nedocházelo ke
konkurenci. Každé dítě má být oceňováno v tom, co mu jde. Domnívám se, že tento
požadavek výchovy je velice důležitý a má veliký vliv na utváření osobnosti dětí a
jejich vzájemný vztah. Nejstarší Radim stejně jako Tereza, hodnotí své mladší
sourozence jako více otevřené kamarádům a společnosti. Zuzana sice v současnosti
zaujímá pozici prostředního dítěte, ale celé své dětství vyrůstala jako nejmladší dítě.

Znovu se ukazuje, že bratr se sestrou jsou se svojí sourozeneckou konstelací
vyrovnáni nejlépe ze všech. Nejsou porovnáváni nikým z rodiny. Mladší Lenka se
naučila s bratrem vyjednávat. Petr se narozdíl od dřívější doby naučil sestře ustupovat,
když je to zapotřebí. Nejstarší Radim si svoji pozici uhájil. Svému bratrovi ustupovat
nechce. V podmínkách, které jsou pro něj ztížené, nechce ustupovat ze svých potřeb.
Mladší Vašek se nesnaží více uplatňovat svá práva. Svoji pozici přijímá smířlivě.
Výrazně nejvíce musí ustupovat Tereza. Dříve musela dát přednost Zuzaně, nyní
Haničce. Ta je podle obou sester nejvíce opečovávaná. Jako nejvýhodnější pozici
hodnotí Zuzana sama u sebe. Uvědomuje si výhodnější postavení oproti Tereze, která ji
musela vždy dávat přednost. A zároveň se nyní může učit být starší sestrou Haničce a
připravovat se tak na budoucnost. Vašek ani Zuzana neshledávají v pozici nej staršího
výhody. Současně si Tereza i Radim myslí, že je jejich pozice nejstaršího nejméně
výhodná. U Petra a Lenky se pozice staršího a mladšího neprojevuje nijak negativně.
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Podle předpokladů se nejméně hádají Petr s Lenkou. Rozepře se odehrávaly, když
byli oba ještě menší. Obviňovali se v tom, kdo koho vyprovokoval. V současnosti se
hádky mezi nimi objevují minimálně. Jejich důvodem bývá to, že na sebe Lenka
strhává pozornost Petra. Také jim na sobě navzájem nic nevadí. Petr je se svoji sestrou
naprosto spokojený. Rodiče se věnují oběma spravedlivě. Změna nastává, pokud má
jeden z nich problém. To ale ten druhý chápe.
Podle porovnání odpovědí vychází najevo, že hádky vyprovokovávají mladší
sourozenci. Pouze u Radima je zjevné, že dříve nad svým mladším bratrem uplatňoval
svoji fyzickou sílu a dokázal se ze své viny vyvléct. Mladšímu Vaškovi vždy vadilo to,
že byl slabší. Rodiče se mu také věnovali více než Radimovi, protože silněji projevoval
potřebu a ochotu. Mezi bratry funguje největší rivalita, i když už se vlivem dospíváním
vzájemné střety eliminují.
Vztah sester působí mnohem vřeleji. Jak samy prohlašují, vytváří vzájemné
spojenectví proti rodičům, hlavně proti tátovi. Před ním se nikdy nehádaly. Za hádky
bývala potrestána Tereza, ale později už začala maminka jednat spravedlivěji.
V současnosti se sestry hádají také, i když průběh není nijak dramatický. To, co ale
vadí Tereze na Zuzaně, ukazuje žárlivost a nevyrovnanost jí samé se sebou. Sama si
uvědomuje, že pozitivní reakce na mladší sestru nemůže připisovat na její špatný účet.
Rivalita sourozenců je dána i dobýváním ochrany a přízně rodičů (Matějček, 2001).
Tereza se svým žárlením dožaduje i rodičovské přízně. S velkou pravděpodobností jimi
nebyla dostatečně oceňována. Pokud svoji žárlivost nezpracuje, bude s ní bojovat po
celý život.

Pro Petra a Lenku je obdarovávání rodiči spravedlivé. Petr si jen myslí, že je
náročnější než Lenka. Také Radim s Vaškem uznávají, že se je rodiče snaží podělit
spravedlivě. Nejvíce nespravedlnosti pociťuje Tereza. Neměla vždy to, co chtěla.
Nejmladší Hanička podle ní i podle Zuzany dostává všechno. Tendence konkurovat si
může být oslabena, pokud bude mít každá z nich něco osobitého, svého, hodnotného.
Starší by měl obecně dostávat něco jiného než ten mladší a naopak (Matějček, 1992).
Tereza se tohoto privilegia s největší pravděpodobností nedočkala.
U sester v rodině chválí své děti pouze máma. Když si zaslouží speciální odměnu,
koupí jim něco sladkého. Naopak kritiky se oběma dívkám dostává od táty, hlavně
Tereze. Nejvíce si rozumí děvčata spolu navzájem. A Tereze je také velmi blízký její
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bratranec Radim, též prvorozený. Tereza se nejvíce dohaduje s tátou a Zuzana
s mámou. Také Radim vnímá kritiku ze strany rodičů velmi silně. Naproti tomu Vaška
vůbec nenapomínají. Na prvorozeného je položeno obrovské břemeno, které obnáší
vždy více, než je on sám schopný unést (Zemanová, 1999). Domnívám se, že rodiče
nekladou na svého prvorozeného syna přehnané nároky, ale i tak je Radim zřejmě často
kritizován. Oba bratři jsou chváleni za známky. U staršího Radima ale otce nezajímají
známky tolik jako jeho vědomosti. Vašek si myslí, že si nejvíce rozumí s Radimem.
Ten ale dává na první místo maminku. V rodině se dohaduje Radim s otcem. Vašek
uvádí, že se do hádek nepouští. Slabosti nejmladšího dítěte se často projevují v tom, že
se vyhýbá přímému boji o převahu. U většího rozmazlení se to zdá být pravidlem
(Adler, 1978). Petr s Lenkou jsou chváleni oběma rodiči. Petr si více uvědomuje
pochvalu od otce. Odměňuje hlavně maminka. Táta někdy napomene obě děti. Petra
kvůli tomu, když neplní své povinnosti. Také proto se někdy spolu dohadují. Obě děti
se shodují v tom, že jim v rodině nejvíce rozumí jejich maminka.

Nejsilnější sourozenecké pouto vytváří Tereza se Zuzanou. Ve všem si rozumí a
domluví se i neverbálně. Petr s Lenkou si také mohou svěřit cokoliv. Vytváří se mezi
nimi stále větší důvěra. Radim s Vaškem si rozumí ve svém společném zájmu počítačích. Více se ale sobě navzájem nesvěřují. Radim si uvědomuje, že jeho vinou
rodiče neprávem obvinili Vaška. Sestry se sebe navzájem dokáží zastat. Tvoří
sourozenecká subsystém vůči rodičům. Lenka se svého bratra zastane, pokud mu rodiče
ukřivdí. Obrátí se to ale často proti ní. Petr se raději do napomínání rodičů nepouští.
Sestry si navzájem pomáhají velmi vydatně. Zuzana pomáhá Tereze zařazovat se do
kolektivu. Petr pomohl Lence již několikrát, když šlo o její úraz. Lenka Petrovi sama
od sebe nepomáhá. U Radima s Vaškem není zjevné, jestli si pomáhají. Neuvedli žádný
příklad. Nejvíce výhod jedináčků uvedli nejstarší sourozenci. Radim by se nemusel
tolik uskromňovat. Tereza si myslí, že by mohla mít lepší vztahy s rodiči. Petr by
ocenil více pozornosti ze strany rodičů a také méně starostí pro ně. Mladší sourozenci
se přikláněli hlavně к variantě mít sourozence. Oceňují společnost a zájmy, které
mohou vzájemně sdílet. Pro Zuzanu tak navíc sourozenecký vztah znamená důvěrnou
blízkost člověka. Tereza se Zuzanou by chtěly další sourozence, nejlépe bratry.
Samotné narození Haničky jim ještě zlepšilo kvalitu života. Ostatní děti již po dalším
sourozenci netouží. Vyhovuje jim, že mohou být právě dva.
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6.9

Shrnutí kvalitativního výzkumného šetření

Diplomová práce prokázala, že jsou vztahy mezi sourozenci v mnohém ovlivněny
sourozeneckými konstelacemi. A stejně tak se vztahují na konstelace rodinné a s nimi
souvisejícími vztahy v rodině. Ve hře jsou mnohé vlivy. Ráda bych podtrhla
nej důležitější z nich.
Pokud je věkový rozdíl mezi sourozenci mezi 1, 5 rokem a dvěma lety, ovlivňuje
sourozenecké vztahy v mnohém pohlaví. Ideální bezkonfliktní sourozenecký vztah se
jeví u nejstaršího bratra a mladší sestry. Mezi dvěma bratry se odehrává velká rivalita.
Ta se může uvolnit, pokud si nejstarší bratr svoji pozici pevně vybojuje a mladší bratr se
vyrovná s pozicí slabšího nebo si najde vlastní originální cestu. Nesnaží se pak bratra
dohonit, ale jeho mety míří úplně jiným směrem. Vztah dvou sester s malým věkovým
rozdílem může na druhé působit jako nerozlučná dvojice. Skrývá se za ním ale také
výrazná žárlivost, kterou nelze příliš potlačovat.
Výrazný vliv na vztahy mezi sourozenci má bezesporu sourozenecká konstelace.
Nejstaršímu bratrovi a mladší sestře umožňuje jejich sourozenecká konstelace vztah
bez potíží, ve kterém si ani jeden z nich nestěžuje na nevýhodnější pozici. Bratr je
ochráncem, který si váží sestry jako partnerky. Sestra se nemusí ničeho bát, protože má
stále vedle sebe pomocníka. Tento model může oba provázet po celý život v jejich
dalších vztazích. Otázkou je, jestli jim jejich prvotní sourozenecké vztahy pomůžou i
v dalším životě, který jim přinese zkoušky.
U sourozenců stejného pohlaví si na svoji pozici stěžují oba nejstarší. Je vidět, že
oba mají život nejkomplikovanější ze všech sourozenců. Také působí nejméně
vyrovnaně. A to platí pro variantu, že je jejich mladší sourozenec předstihne, ale také
když se mu to nepodaří. Můžeme tedy usuzovat, že věkový rozdíl sourozenců do dvou
let, není nej lepším předpokladem pro vyrovnanost osobnosti nej starších sourozenců a
také pro vztah bez napětí.
Prostřední narozená, které se po mnoha letech narodí sourozenec, si svoji pozici
nejvíce pochvaluje. Nová role jí také pomůže pochopit postavení její starší sestry a stát
se tak i jako mladší sestra oporou. Logicky se vzájemný vztah sester ještě více upevní a
tlaky se uvolní. Pokud se prostřednímu dítěti věnuje dostatečná pozornost a jsou k tomu
přičteny roky, může být narození třetího nebo dalšího dítěte vítanou změnou. Také se
ukazuje, že pokud jsou více než dva sourozenci spokojeni se stavem, nebrání se touze
mít dalšího sourozence. Naopak dva sourozenci nemají přání mít mezi sebou dalšího.
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Osobnost nejmladších sourozenců působí také velmi nezatíženým, bezstarostným
dojmem. Svému pocitu oslabení vůči svému staršímu sourozenci mohou čelit jiným,
vlastním okruhem zájmů a činností.
Na sourozenecký vztah mají velký vliv rodiče. Jednak mohou plánovat, v jaké době
se narodí jejich první děti, a také kdy přibudou další děti. U každého z dětí by měli
myslet na jejich soukromí. Měli by pomoci nejstarším uvolnit pouta perfekcionismu a
neklást na ně zbytečně vysoké nároky. Péče o mladší sourozence by neměla být brána
za samozřejmost, naopak by měla být oceněna. U mladších dětí by se rodiče měli
vyhýbat rozmazlování. Během vzájemných neshod je pro sourozence nejlepší, když si
své síly poměřují sami. Rodič není rozhodčí. Pouze nebezpečnější ataky fyzické nebo
psychické je potřeba zastavit.
Dítěti může být v rodině nejbližší některý z rodičů nebo sourozenec. Domnívám se,
že pokud mají sourozenci problém s rodiči nebo jedním rodičem, přimknou se o to víc
к sobě. Tato vazba je velkou pomocí. Ovšem neměla by být za každou cenu
uplatňována na úkor snahy budování vztahu s rodiči.
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Diskuze
Kvalitativní výzkum přinesl podle mého názoru zajímavé závěry i z toho důvodu, že

byli mezi sourozenci velmi malé věkové rozdíly. Tento faktor se významnou měrou
podílí na tom, že se vztahy mezi sourozenci mohou zkomplikovat.
Brzké narození druhého dítěte může mít na prvorozené neblahý vliv. Ti pak
postrádají pocit bezpečí a bezpodmínečné lásky rodičů a chtějí si přijetí druhých lidí
zasloužit. Začnou se snažit ve výkonové oblasti nebo svůj boj vzdají a už jen sledují
mladší sourozence, jak je předstihují. Mladší jsou pak vrženi do stínu svých starších
sourozenců nebo naopak z jejich nevýhod těží a uplatňují svoji převahu. Pocit
méněcennosti kteréhokoliv ze sourozenců se stává velkou zátěží pro samotné jedince a
pro vzájemný vztah mezi sourozenci.
Rozhovory vedené se sourozenci byly založené na důvěře mezi tazatelem a
respondenty. Tento aspekt působil do velké míry na hodnotu získaných dat.
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8

Závěr
Diplomová práce ukázala zajímavé charakteristiky sourozeneckých vztahů. Podle

předpokladu se významným faktorem ovlivňujícím osobnosti dětí a jejich vzájemné
vztahy staly sourozenecké konstelace. Zvláště významně se projevily u sourozenců
stejného pohlaví. Nejvýrazněji se jejich dopad projevoval u prvorozených dětí a to ne
zcela pozitivně. Osobnosti dětí narozených jako první se jeví, ve srovnání s jejich
mladšími sourozenci, jako nejméně vyrovnané.
Věkový

rozdíl dětí do dvou

let vnáší do sourozeneckých

vztahů

napětí.

Sourozenecké konstelace se poté projevují více negativně. Zvláště prvorození, kteří se
nevyrovnají se ztrátou svého trůnu, pak mají s přijetím sourozence největší potíže.
Projevuje se u nich rivalita a žárlivost.
Mladší sourozenci potřebují vlastní okruh zájmů a činností, v němž by uspěli a
mohli se tak odlišit od svých starších předchůdců. Pokud se po více letech narodí za
mladším dítětem v rodině dítě nejmladší, získá prostřední dítě velmi výhodnou pozici.
Může z ní vytěžit maximum.
Sourozenecké vztahy ovlivňují též rodinné konstelace a vztahy v rodině. Sourozenci
se к sobě přimknou nejvíce tehdy, pokud se jim nedostává dostatečná podpora ze strany
rodičů. Sourozeneckým vztahům neprospívá, když se rodiče к jednomu z nich chovají
nespravedlivě nebo nevhodně zasahují do konfliktů sourozenců.
Jako nej optimálnější vztah jasně vyplynul z dvojice staršího bratra a mladší sestry.
Každý ze vztahů je ovšem jedinečný. Otázkou také je, jak se tyto vztahy budou nadále
vyvíjet. Tím se může zabývat další výzkum.
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Příloha 1

Matka
Datum

Jméno a příjmení:

narození:

Stupeň vzdělání: základní - střední - střední odborné - vyšší - vysokoškolské

Otec
Datum

Jméno a příjmení:

narození:

Stupeň vzdělání: základní - střední - střední odborné - vyšší - vysokoškolské

Nejstarší dítě
Jméno:

Datum

narození:

Stupeň školy: základní - střední odborná - gymnázium - vysoká (domácí škola)
Ročník:
Prospěch: nedostatečný - čtyřka/y na vysvědčení - trojka/y na vysvědčení -jedničky a
dvojky na vysvědčení - samé jedničky na vysvědčení

Prostřední / mladší dítě
Jméno:

Datum

narození:

Stupeň školy: základní - střední odborná - gymnázium - vysoká

(domácí škola)

Ročník:
Prospěch: nedostatečný - čtyřka/y na vysvědčení - trojka/y na vysvědčení -jedničky a
dvojky na vysvědčení - samé jedničky na vysvědčení

Nejmladší / 3. narozené dítě
Jméno:

Datum

narození:

Stupeň školy: žádná - mateřská - základní - střední odborná - gymnázium - vysoká
(domácí škola)
Ročník:
Prospěch (až od základní školy): nedostatečný - čtyřka/y na vysvědčení - trojka/y na
vysvědčení - jedničky a dvojky na vysvědčení - samé jedničky na vysvědčení
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Příloha 1

Matka
Jméno a příjmení:
Stupeň vzdělání:

Karolina

Volná

Datum narození: 4.6.1966

Věk: 42,5 let

vysokoškolské

Otec
Jméno a příjmení:
Stupeň vzdělání:

Radek Volný

Datum narození: 9.10.1959

Věk: 49 let

vysokoškolské

Nejstarší dítě
Jméno:

Radim

Datum narození: 24.4.1992

Věk matky: 26

Věk otce: 32,5

Věk: 16 let a 9 měsíců
Stupeň školy:

gymnázium

Ročník: sexta

Prospěch:

jedničky a dvojky na vysvědčení

Prostřední / mladší dítě
Jméno:

Václav

Datum narozeni: 26.11.1993 Věk matky: 27,5 Věk otce: 34

Věk: 15 let
Stupeň školy: základní
Ročník: devátý

Prospěch:

jedničky a dvojky na vysvědčení

Věkový rozdíl sourozenců: 1 rok a 7 měsíců

86

Příloha 1

Odpovědi Vaška

1. No, vlastní pokoj nemám, docela mi to vyhovuje a protože asi nevím, jaký to je mít
vlastní pokoj. Nějak po tom netoužím.
2. No, pravidla... jako když někdo chce bejt dýl vzhůru než ten druhej, tak by měl bejt
zticha. Ale moc to nedodržujeme, jenom jako občas, někdy, jak se to hodí ©. No když
někdo chce jít spát, druhej ne, tak ten co nechce musí být zticha, aby ho nerušil, toho
druhýho. Žádný pravidla o učení nemáme. Máme každej svůj počítač, takže to není
problém.
3. Jako že jsme voba doma? No tak přiměřeně, prostě normálně.
4. No... když byl třeba na jiným táboře, ale ani nějak mi to nevadilo, spíš vždycky
jsem byl rád, že nejsme furt spolu..

5. No, vzpomínky ani tak ne...spíš jako z vyprávění, že mi jako máma říkala... Ale
jako vzpomínky nemám..přímo... to nevím. No... spíš se tak bavíme, co jsem já dělal,
co Radim dělal...když jsme byli malí, ale...jako takhle nevím. No..ehm.. třeba mi říkala,
že se mi Radim posmíval, že jsem dlouho nemluvil a máma z toho byla možná taky
trošku nervózní. Todleto na to si vzpomenu, ale jinak nevím.
6. No, dost jsme se prali © . . . Ale jako že bych к němu cejtil nějakou nenávist, to asi
ne... Přišlo mi to jako normální.
7. To si nepamatuju ©, co pro mě dělal, to prostě hodně záleželo na situaci... někdy
jsme se prali, někdy jsme byli jako kámoši... Tak, jako nepamatuju si na nějakou
konkrétní situaci.
8. Ne, myslím, že ne.

11.

No, tak zájmy mám horolezení a hraní na počítači ©. A cením si na sobě asi nejvíc

toho, jakože ostatní lidi ve třídě zkoušej třeba kouření nebo takhle, to jsem nezkoušel a
jsem rád.
12.

Asi taky horolezení a psaní na počítači a vážím si na něm toho, že...umí bejt

férovej... že není takovej...drzej třeba... není takovej, je férovéj, no.
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13.

Tak to nevím ©. Třeba... fakt nevím, v čem jsem lepší.Nevím.

14.

No.. .myslím, že se víc učí.. .teda hlavně dřív, teďka už tolik zase ne.

15.

No, že se o tom se mnou baví na nějaký úrovni, že to není že by mně von něco

vysvětloval, že se vo tom bavíme voba jako, že si máme co říct.
16.

Záleží jako v čem, ale...Tak...ehm v horolezení je lepší Radim ©.

17.

No, třeba že...no jako pro mě to není výhoda, v tom, že se první narodil, pro mě to

teda není výhoda, ale někdo by to tak mohl brát, že...ehm já po něm všechno dědím,
když z něčeho vyroste, teda teďka už ne, tak já jsem to vždycky měl jako druhej, on to
měl druhý, že jo. Teďka... v čem má jako výhody... no...fakt nevím.
18.

No...tak...že nemusím chodit po obchodech nakupovat oblečení, pro mě to je

výhoda, mě to nebaví ©. Občas se stává dokonce, že tam jde místo mě ©. No občas mě
k tomu taky donutěj (rodiče), že musím jít ©. Radim chodí rád a já teda ne.
19.

No...když se chce učit a já..chci jít spát, tak musím ustoupit, protože učení má

přednost. No, byl bych radši, kdyby se šel učit vedle, ale to von zase nechce..von se
chce učit tam u nás, takže ...ale jako až tak mi to nevadí.
20.

Občas jo. No.. .třeba mi máma říká: „Podívej, Radim se taky učí." © V tomhle asi

nejvíc. No, možná někdy taky jo, ale teďka jsi na konkrétní příklad nevzpomínám.

21.

No..myslím, že v tom není rozdíl... Myslím jako že by chtěl s náma oběma strávit

stejně času nebo se nám víc stejně věnovat, ale...Radim dost často nechce. No já třeba
jsem s ním chodil hrát nějaký hry, no s tátou. A nevím, jestli Radim s ním takhle
šel... nevím.
22.

No, někdy jo, ale teďka už tak moc ne jako, dřív určitě víc. No tak teďka máme

víc zájmů společnejch a asi taky jsme starší, takže tak. Dřív kvůli nějakejm blbostem
prostě, cokoliv úplně, každá maličkost. Že jsem byl slabší, takže když jsme se šli rvát,
tak jsem měl nevýhodu.
23.

To teda nevím, to myslím, že to bylo tak jako na stejno, si nepamatuju.

24.

No nevím... Jako nějaká menší hádka, když jsme byli malí jako docela dost často

třeba, každej den, nějak něco, ale jako už si to nepamatuju. Teďka už výjimečně se
hádáme, jako, málokdy.
25.

No, tím, že mi Radim něco udělal a rodiče nás vod sebe vodrtrhli. Já myslím, že

jsme řvali, když jsme se mlátili.

88

26.

No někdy určitě jo, ale...že by to bylo víc častěji tak to teda nevim. Asi někdy jo,

ale taky si nevzpomínám na konkrétní případ.

27.

No, tak určitě jsem mu někdy záviděl, třeba když dostal notebook novej, to

třeba...ale jako že by do něj investovali víc peněz, to jako myslím, že to je jako
spravedlivý, teďka jsem zase dostal novej notebook já, takže vono se to vyrovná ©.
28.

Neodměňuje mě nějak, ale chválí třeba jako když mám dobrou známku ve škole

(máma). Myslím, že za to stejný (táta). Nedostáváme nic za známku, třeba že bysme
dostali peníze, to ne. Dřív myslím, že jo, ale teďka už ne.
29.

Za co mě kritizuje? Já nevím., že třeba mám na stole binčus nebo nevim, za takový

maličkosti spíš (máma). Ten mě zas tak často nekritizuje, protože většinou přijde večer
hodně..takže moc ne (táta).
30.

To nevím ©. To je těžká otázka, to nevím. Jak v čem. Jako nejvíc se bavíme

s Radimem, takže mezi sebou se bavíme, ale... Jinak to je asi tak nastejno všechno.
31.

Já myslím, že se nedohaduju moc s žádným, jako občas, výjimečně.

32.

No, podle nálady. Občas jsem radši sám. Někdy jsem rád, když se spolu můžeme

bavit.
33.

V počítačovejch hrách. No, ve tvorbě webu třeba kolem počítačů věci. No...asi

hlavně.
34.

Přímo si nepovídáme, spíš jako Radim se začne...ehm s někým hádat a já radši

jsem zticha, nechci to schytat.
35.

Nevím, fakt vůbec si nepamatuju.

36.

No tak...to je určitě hodně situací, ale jestli mě nějaká napadne, jestli si na

nějakou vzpomenu, to je těžký...Nevím, teďka jako moc mě nenapadá. Takový
drobnosti jako často, ale něco takovýho důležitějšího, to tak často není.
37.

Tak asi by to mělo výhody, ale...jako, myslím, že je lepší mít bráchu, sourozence

nějakého. No tak neměl bych se s kým bavit...A nevýhody asi..že bych třeba..ehm
mohli by mi rodiče kupovat nějaký dražší věci. Asi takhle.
38.

Jo, napadlo, ale asi ani bych nechtěl mít jiného sourozence. Nevím ani..prostě

takhle mi to docela vyhovuje, tak proč to měnit.
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Odpovědi Radima

1.

Ne, nemám vlastní pokoj, mám ho s bratrem..a..já nevím jako...je to...ehm...je to

dobrý, když třeba jako jako když si voba hřejeme na počítači a je dobrý se spolu vo tom
bavit, jako říkat si nějaký věci. Jinak je to jako velká nevýhoda bych řekl, prostě jeden
chce jít spát a tak a prostě. Vzhledem k tomu, že Vašek chodí spát dřív, že jo, tak se
jako hádáme, nebo ne hádáme, ale chce mít zhasnuto, já nemůžu mít rozsvíceno, mluvit
třeba a tak. Jo, jako já bych chtěl mít svůj vlastní pokoj, to převažuje, protože stejně
spolu můžeme povídat přes internet ©.Takže jako, jo, já bych řekl, že je to jako lepší
mít dva pokoje.
2. No, jako pravidla ne, ale většinou je to tak jako, že když se jeden učí, tak ten druhej
má všechno ztišený, abychom se jako nerušilo nebo když jeden jde spát, tak ten druhej
už nemluví do mikrofonu a tak. Nebo takovýhle věci. No, více méně to dodržujeme.
Tak to nevím, tak jako prostě, jde o tom na čem. Něco jako řekli rodiče, když jde Vašek
spát, tak už tam jako nesmím mluvit, ale myslím si, že většina těch pravidel jako závisí
bez rodičů. Ale neříkám jako, že to bylo všechno jenom z našich nápadů a tak.
3. Jako jak dlouho? Tak já bych řekl, že tak přiměřeně, asi jako. Nebo jako vzhledem
k tom, že já ho jako nějak neregistruju, že by mně tam jako nějak výrazně překážel, tak
mi nepřijde, že by to bylo moc nebo i jako málo.
4. Maximálně tak čtrnáct dní jako, když jsem byl na táboře a jako vždycky to beru jako
zpestření a neříkám, že by... V současný době mi to je dost jedno, jestli tam je nebo není
a na druhou stranu, když jako jsem já doma a on je na Škole v přírodě, tak jako má to
svý výhody mít svůj vlastní pokoj, že jo a jinak jako to nějak hrozně neřeším. Neříkám,
že by mně to nějak vadilo, když jsme od sebe, ale nějak tak.

5. Ne. Tak to mi byl rok a půl jako, takže...Jako vím nějaký zážitky, který mi vyprávěj
babička s dědou nebo takhle, ale...Jo, vzpomněl, ale to je takový hrozně trapný ©. Jako
co pořád babička s dědou vyprávěj, že než se jako máma vrátila z porodnice, že jsem
byl u nich jako u babičky s dědou a když přijeli, tak první věc, co jsem udělal, že jsem
Vaška kousl do nohy. © © A to mně byl rok a půl a já se na to fakt vůbec nepamatuju,
na nic z toho.
8.

Jako to asi určitě, ale vzhledem k tomu, že si pamatuju svůj život jenom od tý

doby, co tam byl Vašek , tak jako nedokážu vidět ten rozdíl, ale určitě určitě jo.

90

9.

...No možná jako možná jako někdy když jsem byl o hodně menší, to spíš

bych si tak jako tipnul, nepřijde mi. Jako rozhodně ne nějak v poslední době nebo teď,
to ne. Já nevim, tak jako to jsou takový banality, jako když si s nim chceš hrát, tak jako
von se te rodič musí starat a takhle no, jinak to nevím, no.

11.

Na svým chováni, ne to nechci ty jo, já to nedokážu říct. Já řeknu ty zájmy, takže já

bych řekl asi tak jako hraní na počítači, a jako obecně většina věcí, co se týče počítače,
takže třeba jako programování nebo web a pak lezení. No a pak obecně sport, ale ne že
bych se tomu věnoval nějako jako pravidelně. Ne, tak nevím, jestli to je dobrý, ale vím,
že jako čím se třeba odlišuju od některejch svejch spolužáků, že si myslím, že se
nenechám jako až tak lehce strhnout davem, jo, ale nevím, čím to je, protože... Možná je
to tím, že ti moji spolužáci nebo kamarádi nejsou pro mě jako až tak důležití, že jako
s nima nepotřebuju trávit čas, nepotřebuju dělat věci, který jsou pro mě niterně špatný
jako by, ale jinak jako nevim, no.
12. Jako ty zájmy, to samý, bych řekl, úplně, možná že třeba jako jeho třeba tolik nebaví
jako to programování, ale jo, ale spíš dělání nějakých, jako co se týče umění trochu. Ale
jako velká část toho je vztažená jako co se týče techniky právě, jako počítačů a tak, ale
jinak to samý, no. To je jako taky těžký říct, protože i když řeknu vo sobě, já neříkám,
že si toho vážím.. Já nevím...to je těžký hrozně...Já nevím, no, nevnímám to, že bych
se díval jako na nějaký jeho vlastnosti právě, takže nedokážu moc dobře jako určit že jo
nebo nedokážu to jako popsat, že jo. A jako řekl bych prostě, že v poslední době je pro
mě částečně jako kamarád. Jako vo nekterejch věcech, vo kterejch se bavíme
s kamarádama jako vůbec nemluvíme, ale jako se bavíme a tak, jako kdyby to byl
nějakej můj kamarád. Ale některý věci jsou tam jako vůbec, že.
13.

...Já nevím, jako... A jak je to jako myšleno, jako v nějaký dovednosti nebo jako?

No já nevím, já bych řekl, že mám jako větší sklony pro nějakou techniku, jako nějaká
fyzika třeba nebo tak tyhle věci mně jdou jakoby víc, jo, než jemu, ale jinak fakt jako
nevim...Horolezení, tak to lezu asi těžší cesty, ale to nevím, čím je to, protože za prvý
jsem jako starší a zy druhý Vašek leze menší dobu, takže to se jako nedá takhle říct
přímo, ale tam určitě jo.
14.

No..já bych řekl asi v humoru trochu a nevim jako...možná jako ve vnímání

kamarádů. Mně přijde, jako že já jsem s mejma kamarádama, že mám na ně jako hodně
kritickej pohled a jako že s nima se jako zas moc jako nebavím, ale David jako moc
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taky ne, ale myslím, že Vašek je mezi těma kamarádama tak jako, že voni se chtěj bavit
s ním, bych řekl, ale jako jinak nevim.
15. Já myslím, že vo tom se vůbec nějak nebavíme nebo to jako ne. Myslím, si že se
nedá říct, že by to uznával, ale ani jako ne, že by to neuznával. Jo, jako řekl, že mě jako
normálně respektuje.
16.

Co to je za blbý otázky ©? A to nejde takhle říct, že jo. Víš, co, protože tam máš

jako schopnější v něčem. A celkově je to jako porovnávat jako dvě úplně jiný množiny
věcí, takže. Protože jako sice máme jako stejný zájmy, ale ta věc, v který by se to dalo
porovnávat je vždycky jiná.
17.

Má lepší notebook. To tam nepiš, to já myslím z legrace. Protože obecně mladší lidi

mají výhodu v tom, že vzhledem k tomu, že se technika vyvíjí, tak za dvacet tisíc si
koupí o polovinu levnější notebook, když jsou o dva roky mladší, protože maj ve
stejným věku takový věci. Ale to se nedá, protože to je tak jako...:). No a vzhledem
k tomu, že jsem jako jak se to řekne, no jako prvorozený, že na mně se některý věci
zkoušej, a že některý věci, který se vidí, jako že tohle není optimální, tak to se jako u
Vaška neudělá, ale neřekl bych, ale nevidím to jako nějakou velkou výhodu prostě. Pro
něj je výhoda, když se na mně něco vyzkouší a vidí se, že to je dobrý, tak na něm se to
aplikuje taky ©. Ale to je jako tak obecný, že se to nedá považovat za výhodu.
18. No, já nevím, třeba jako...úplně materiálně jako vtom, že když mám nějaký
oblečení, že jako, tak mně se koupí nový a už to tak nejde, ale jako dřív určitě. Na
druhou stranu si myslím, že jako mně jako na Vašek jakžtakž ještě trochu záleží, mně
nevadí si to jít koupit, jo, ale Vašek, ten jako vůbec, on by mi snad i zaplatil, abych si to
tam šel zkoušet sám.
19.

Dej tam pauzu, to si promyslím. Jako jak je to myšleno přednost? Já myslím, že

jako...jako ustoupit přímo, ne, ale já jako fakt, mně nenapadá jediná situace, kdy by tam
něco takovýho bylo, no.
20.

No třeba jako. Ne jako za vzor, ale třeba že říkaj: „Ten Vašek ale hezky kreslí, to je

takový., jako, ne jako nějak častý, navíc jako. Vzhledem k tomu, že jako, že mi to v tom
kreslení taky jako docela jde, tak prostě tam jako nerikaj: „Ty kreslíš úplně strašně jako
a Vašek, podívej se na něj, jak jako krásně", to ne. Jo, ale třeba jako co se týče přístupu
ke škole, ale jako třeba Radim už jako že se celý odpoledne učí, tak jako ty bys měl
taky, jako něco takovýho, ale ne nějak výrazně a ne nějak jiným způsobem, že jo.
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21.

(Myslíš, že máma věnovala a věnuje víc času Vaškovi?) Hmm...jde vo to, jestli já

vo ten čas jakoby stojím, ale tak asi jo, ale... Třeba jako že se mnou nikdo nedělá jakože
nějaký úkoly nebo z 99 procent ne a s Vaškem jo. Ale jinak bych řekl, že ne. Nebo
možná, že dřív jako, ale to už si nepamatuju. Asi menší děti potřebujou víc času na to,
aby se vo ně někdo staral, ale to si nepamatuju. (táta). Hmm, nevim, možná, že trochu..
Tam spíš jde jako vo ty zájmy, jako vo to, že třeba, pokud jako řekněme, že Vašek má
zájem jako modely letadel, tak s ním táta jako hodně času strávili tím, že lítali s těma
letadlama. Ale jinak jako ne nebo nějak.
22.

Jo, hodně. Já nevím, tak většinou jako nějaký blbosti, jako většinou se hádáme vo

takovejch blbostech, jako že někdo něco udělá, to se tomu druhýmu nelíbí nebo něco
mu řekne a tak. No a nebo nebo prostě, ja nevim.. .Já neví...Jako mě nenapadá co nejvíc,
ale třeba možná že mi vadí, jako já to dělám někdy asi taky, ale že prostě takový jako
zkraty bych řekl nebo že, ehm...j a nevim, já fakt nevim. Jako já nedokážu na to
odpovědět nějak. (Při další otázce) Už vím, co mě na něm štve, že provokuje a je
hnusnej takovej jako že když někdo něco jako neudělá špatně, neudělá dobře, tak on se
za to posmívá, takovýhle věci, jako ne jenom mně, i lidem okolo, jako že je hnusnej na
ně, ale jinak jako nevim.
23.

No tak jako já to vidím tak, že von, ale nevím jako, jak je ta pravda, ale myslím si,

že většinou tam vidím tu svoji pravdu, že jako jednoznačně, že bych to řekl takhle, ale
nevim, no.
24.

Jako dohadujeme nebo hádáme? Nevim,...tak dvakrát za týden, třikrát, jako já nevím

jako do jaký míry, jak moc, protože vo tom, že chce jít spát a ten druhej nechce, tak to
jako ani nepovažuju za hádání nebo jako tak. A jinak tak řekl bych jednou dvakrát
tej dně, asi.
25.

© Že si řekneme, že ten druhej je kretén © a jako nějakou dobu se spolu nebavíme

normálně, že jo jako že si děláme svý věci a potom za nějakou dobu jsme v pohodě, že
jo26.

Jako někdy nebo vždycky, že to má být jeden? No, většinou asi ne, ale někdy jo. Tak

to nevim. Vzhledem k tomu, že se většinou jako nehádáme, tak to nedokážu říct. Jo. Ale
někdy jako říkám, dřív jsme se hádali jako hrozně moc, ale teď už jako skoro ne, že jo,
takže teďka to nedokážu říct přesně, ale jako určitě.

27.

No...řekl bych, že zrovna na to, že dávají rodiče docela spravedlivě, bych řekl, bych

neřekl, že. Pokud nepočítám svý školný, který by tam navyšovalo tu částku, tak ehm,
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tak bych řekl, že to je dost vyrovnaný. Co se týče Vánoc, tak to je jako vždycky skoro
stejně. Ne, nebo nikdy to ne, ale neříkám, že bych se celej život sžíral tím, že jako
Vašek dostane víc. Ale jako když Vašek dostane kolo, tak to jo, ale to je jako jenom
malinko nebo..
28. ...Nevim, tak prostě za takový normálně věci jakože, chválí mě, když dostanu dobrou
známku ve škole,...když udělám něco jako dobrýho nebo něco takovýho, nebo.. Ne,
jako odměnu za, dostal jsi. Ale tak jako dřív jo, jsme dostávali, jako že nějakej dárek
malej, ale teďka jako že třeba jdeme někam do toho, někam ven, ale to spíš jako, nebo
já to beru tak, že to je jako společná akce spíš, ne že bysme tam šli kvůli tomu, že
pojedeme do toho KFC, ale jako nějak...(táta). Nevim, jako já bych řekl za stejný věci,
ale jako že s tátou tak neřeším známky nebo tak. Jako prospěch ve škole, jako prospěch,
tak to jako ne, protože vo tom se nebavíme. Jo, ale jinak jako za stejný věci prostě,
takový jako když třeba něco se mi povede, ale ne třeba tu známku, ale že třeba řekněme
si přečte nějakej článek, kterej bych napsal, když bych psal ©, tak by řekl, že to je
dobrý, ale ne. Nepíšu, ale samozřejmě, že píšu úkoly, ale jako kde je to jakoby článek,
jo, ale ne že by to bylo moje hobby, ale jako že mi neřekne, že je dobře, že jsem za to
dostal jedničku, ale že je dobře, že je dobrej ten článek. Jo, ale jako že vo těch
známkách se vůbec nebavíme.
29.

(máma) Za to, že jsem línej, že kašlu na školu, a..já nevim, že moc hraju na počítači

a tak. Ne jako že bych se měl učit víc, ale že já dělám úkoly v jednu v noci a podobně.
Že prostě, jako tak, no. Já většinou ty věci zvládnu, ale nechávám je na poslední chvíli a
že prostě se k tomu hrozně musím přinutit, abych něco začal dělat, pak to udělám, ale
jako že nejsem schopnej začít, když nám to zadá, ale třeba po měsících, (táta) No, že
jsem línej ©, že kašlu na školu to jako zas až tak ne, protože von by jako byl radši, když
bych na tu školu trochu jako víc kašlal a víc jako by chtěl jít ven nebo něco takovýho
třeba na lyže nebo tak, jo a že moc hraju na počítači. Já si z toho nic nedělám ©.
30.

...Asi máma bych řekl, ale jako to je tak jako těžký. Nebo myslím si, že jako

s mámou mám nejpodobnější názory, ale ne že by mně jako rozuměla, to jako nevim, to
nedokážu odhadnout.
31.

Jako vo čem. Jako vo tom, v kolik mám jít spát, tak vo tom s mámou a jinak jako

spíš s tátou se dohaduju, ale právě to je kvůli tomu, jako že máme jako rozdílný názory
na některý věci, tak většinou se hádám jako já s mámou proti tátovi se hádáme, o něčem
diskutujeme strašně a tak.
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32.

Jak v který situaci, ale jako řekněme takhle, hrát na počítači sám, to jakoby jako

možná s ním, a ale jako ehm... řekněme jít někdy někam sám, někdy mám náladu něco
si pustit a s nikým se nebavit, pustit si hudbu a tak. Někdy jako naopak mám chuť se s
někým bavit, že jo. Ale, to se nedá říct přesně.

33.

V počítačích a...já nevim jako, vzhledem jako к tomu, že my neprobíráme jako

nějaký filosofický otázky, tak se nedá říct, že si v tom rozumíme, jo, ale jako tak bych
řekl, že tak jako normálně, většinou se nehádáme jako kvůli něčemu, jako že by ten
jeden by měl úplně jinej názor na nějakou obecnou věc, ale spíš, že jeden udělá nějakej
zkrat a toho druhýho to naštve, že jo. Takže, prostě si rozumíme tak jako normálně bych
řekl.
34.

Jenom málo jako, ale jako hodně málo. Jako občas nějaký narážky, ale skoro ne, no.

35.

Asi jo, no, tak jako když, neříkám jako teďka, ale prostě když jsme byli menší, tak

jsme se jako hrozně hádali, jo, tam jako se těžko hledá viník, tak někdy to bylo tak, že
jsem si začal já jakoby a někdy, jo, takže prostě asi se těžko dá najít jako ta pravda,
žejo, Takže bych řekl, že určitě někdy jo. Jsem byl rád že jo. © Jsem prostě, jsem to
vnímal tak, že jsem ho začal provokovat, von mě pak kopnul, já jsem ho pak bouchnul,
on začal brečet a nějak jsem to zašmodrchal do toho, že von si začal, tak jsem řekl: „Tak
si nemáš začínat," a byl jsem rád, že ještě dostal vynadáno vod nich, ž e j o . © Ale jako
to je takový, jako teďka to jako nemůžu takhle říct, protože si myslím, že poslední
dobou se nehádáme tak, ani tam není místo pro tu křivdu nebo tak.
36.

Jako pomohl, jako...no jako jo, ale nevim jako přímo nějakej konkrétní případ asi

jako nevim, no. Jako kdyby ses zeptala: „Pomohl ti Vašek jako v nějakým okruhu," tak
by mi to možná napovědělo, ale jo, to určitě jo, ale nedovedu si vybavit nic.
37.

Jo, tak jako, mělo by to výhody ty, že bych měl svůj vlastní pokoj, prostě nemusel

bych se s nikým domlouvat na tom jako, co se bude dělat jo nebo tak, jakože prostě ten
čas že bych si mohl řídit víc podle sebe, nemusel bych brát ohledy jako na toho
druhého, i když to zas tak často jako nedělám, ale jako nemusel bych. No, já myslím, že
jako vzhledem k tomu, jako že pro děti je lepší, když si mají s kým hrát.. Pro mě by to
byla asi jako v současný době nevýhoda tam, že bych se jako neměl s kým bavit, neměl,
prostě jako když se bavíme vo nějakejch věcech, který nás jako společně bavěj, tak je to
dobrý, nebo jako beru ho jako kamaráda v podstatě, takže bych jako měl vo jednoho
kamaráda míň, ale jako jinak teda nevím, asi takhle, no.
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38. Doufejme, že ne. Dalšího fakanta v domácnosti fakt ne ©. Ne, jako, když bych měl
jako sourozence, kterej by byl teďka jako stejně starej jako my a měl by bejt, mohl by
mít jako stejný zájmy jako my, když by tam nebyl ten faktor toho, že bysme byli jako tři
v pokoji a takovýhle věci, tak by to asi nebylo úplně nemožný, ale jako ne že bych jako
chtěl sourozence, vůbec mi to neschází.
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Příloha 1

Matka
Jméno a příjmení:

Barbora

Novotná

Datum narození: 26.3.1970

Věk: 39 let

Datum narození: 27.3.1970

Věk: 39 let

Stupeň vzdělání: vysokoškolské

Otec
Jméno a příjmení:

Daniel

Novotný

Stupeň vzdělání: vysokoškolské

Nejstarší dítě
Jméno:

Tereza

Datum narození: 13.9.1992

Věk matky a otce: 22,5 let

Věk: 16,5 let
Stupeň školy: 8 leté gymnázium
Ročník: 6.

Prospěch:

trojka/y na vysvědčení

Prostřední / mladší dítě
Jméno: Zuzana

Datum narození: 5.7.1994

Věk matky a otce: 24, 5 let

Věk: 14,5 let
Stupeň školy: 8 leté gymnázium
Ročník: 4.

Prospěch: jedničky a dvojky na vysvědčení

Nejmladší / 3. narozené dítě
Jméno: Hana

Datum narozeni: 19.9.2006

Věk: 2,5 roky
Věkový rozdíl sourozenců:
Terka - Zuzka: 1 rok a 10 měsíců
Zuzka - Hanička: 12 let
Terka - Hanička: 14 let
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Věk matky a otce: 36, 5 let

Příloha 1

Odpovedi Zuzany
1.

No tak máme společnej pokoj, s Terkou žejo, ale nevadí mi to nějak moc, nepotřebuju
vlastní pokoj.

2.

No tak nějaký extra pravidla ne, spíš jako že občas poslouchá někdo, co chce a potom
zas ten druhej, ale nějaký přímo pravidla, to ne.

3.

Hm, tak málo asi ne, moc taky, ne...No občas jako Hanička, ji mám dost jako..ale
nemusím ji hlídat moc často, a s Terkou, s tou jsem tak přiměřeně. No tak jako nevadí
mi to.

4.

No tak třeba na táboře nebo takhle jako bez Haničky, ale to mi nějak úplně nepřišlo,
protože jako přece jenom ji ještě nemáme dlouho, takže mi to nepřišlo nějak zvláštní.
Spíš jako když jsem bez Terky, třeba když jsem byla o prázdninách na chalupě, jsem
tam byla sama v pokoji, tak mi to přišlo divný, že mám svůj vlastní pokoj. Jsem se tam
občas i bála a tak. Tak jako jsem zvyklá nejspíš.

5.

No že je to strašně neuvěřitelný. Protože my jsme jako vždycky chtěly mladšího
sourozence, pak jsme to už vzdaly a potom nám řekli, že budeme mít, tak to bylo takový
dost neuvěřitelný. A jako měla jsem radost.

6.

No, tak my jsme se o tom bavili tak jako všichni, tak jako třeba i ze srandy a tak. Já
nevím, jsme to nějak neprobírali. Jsme byli velký, takže nám nemuseli říkat, že musíme
bejt na ni hodný a tak...No nějak moc jsme to neprobírali v tomhle směru, si myslím.

7.

No tak to bylo super, že jo ©. Protože jsme se na ni těšili dlouho, takže vlastně jsem
se s ní dlouho chlubila, prostě měla jsem z ní radost a tak.

8.

No asi nejvíc mámě, že jo, protože se o ni pořád stará, nám asi taky, že, no je to jiný,
já už si ani nějak nepamatuju, jaký to bylo, když jsme byly jenom samy, ale asi
к lepšímu, že je nás víc a je to takový veselejší. Že se vlastně nikdy nenudíme, no.

9.

No tak nejdřív mě bavilo se o ni starat, pak časem, někdy mě to otravuje, když ji
musím hlídat, protože si nemůžu dělat svoje věci, ale tak vlastně se to spíš jako lepší,
no. No tak, naštěstí, máma ji má skoro pořád, takže ji nemusím pořád hlídat, ale když
už, tak se ji občas musím věnovat, což je číst knížky nebo si s ní hrát, a to je občas
nuda, jako protože dvouletý dítě má trochu jiný zájmy. Takže si hodinu skládat nějaký
puzzle, není úplně zábava, no.
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10.

To asi ne, myslím, že vůbec.

11.

No tak zájmy, no tak Bůh je největší zájem ©, potom tak jako prostě všechno co se
týká sboru, tak jako Štěňata a Vlci, a takový, výpravy a tohle. Potom chodím na lezení,
což mě no jako docela baví, akorát mi to moc nejde, tak mě to občas nebaví, jinak mě
baví hodně číst knížky, takže čtu hodně. A čeho si na sobě vážím? No toho moc není,
ale tak...hmm...já vůbec nevím...Možná se docela dokážu začlenit do kolektivu, jako
ne cizích lidí, ale třeba oproti Terce, jako že se dokážu bavit s nima. Nevím...

12.

No tak Terka má asi podobně jako já, doufám. A na ní si vážím asi toho, že mě má
ráda, že jako se o mě i dost stará někdy. Taky že se mnou má trpělivost, že když mám
špatnou náladu, tak že mě hned jako nenechá, ale že se snaží prostě nějak povzbudit a
tak. No a Hanička, tak ta má zájmy ©, takový dětský, no. A na tý mám ráda, že, no teda
teď poslední dobou už to moc neplatí, ale že byla jako hrozně hodný miminko, že prostě
si vystačila sama, že se nevztekala, všechno si nechala vysvětlit. Teď teda začíná bejt
docela vzteklá, no že vlastně je i docela samostatná, no. Nechá si všechno vysvětlit,
takže se s ní dá docela dobře bavit, jako.

13.

No tak, to je těžká otázka...No tak než Hanička, asi..., když nepočítám věkovej
rozdíl,...tak ani nevím, co by mi..to nevim, no. Než Terka, to jako v tom zapojení do
kolektivu a jinak nevím.

14.

Odlišný? Tak...no, my jsme si docela podobný ©. Teď nevím, v čem bysme byly
odlišný. Nechceš mi poradit? Taky je to jak kdy. Tak my si jako docela rozumíme, tak
jsme si spíš podobný než odlišný, no, ale když už tak, tak tady vtom, no.

15.

No, já nevím, Terka mi docela často říká, že něco mi jde lip, ale já si to ani nemyslím.
Ale jako.. .když vím, že hrajem obě na kytaru, tak mi říká, že hraju lip, já říkám, že jako
ani si to moc nemyslím a vona říká, že jo, že s e j í líbí, jak hraju a tak.

16.

© Tak to nevím, jako třeba v organizování a tak, to právě vůbec nejsme, my jsme byly
spíš jako, že za nás všechno museli zařídit rodiče, teď třeba, já nevím, třeba jako od
takovejch deseti let už je to lepší, ale dřív prostě jsme nedokázaly ani samy nakoupit a
takhle. A takže jsme se vždycky tak jako doplňovaly nebo takhle nebo se prostě
střídaly, takže nevím jako, jestli je někdo schopnější.

17.

No, výhody, tak...Hanička, že nemusí chodit do školy, a taky asi, jak je nejmladší, tak
že se o ni máma teď hodně stará, a i my se vlastně o ni staráme, v tom jako má asi
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výhodu. Terka, nevím, jako výhodu, tak...teda jako nevím, jestli je to výhoda, ale že
jako když má mladší sourozence, že...No to je jako spíš výhoda moje, že jako když
mám starší ségru, tak se ji můžu ptát na něco, co mě teprv čeká, takže nevím, no, jestli
je výhoda mít mladšího sourozence. Jedině jako, že třeba se může starat, jako. Třeba
podle mě, když máme takhle o dost mladší ségru, tak že si můžeme nacvičit, jaký to je
starat se o malý dítě, ale nevím.
18.

No tak oproti Terce, že jsem mladší a vlastně ona mi něco řekne a mě to pak čeká, že
jo. Třeba cokoliv i se školou nebo i v životě, žejo, že vlastně jsem trochu možná napřed
v něčem. No...nevím. No tak, to se těžko posuzuje, ale možná, že mám výhodu, že jsem
byla dlouho ten mladší sourozenec, a teď vlastně jsem jakoby starší oproti Haničce,
takže to mám dobrý, že to mám z obou stran, a taky to má výhodu, že až bude mít deset,
tak bude vyrůstat jakoby sama, takže bude jakoby jedináček a já jsem vlastně měla
ségru vždycky, no. Takže to je asi výhoda, no.

19.

No tak Haničce musím dávat přednost nebo měla bych dávat přednost.jako jí
vyhovovat a prostě chovat se slušně, aby se to taky naučila, to mi někdy nejde nebo se
mi moc nechce...Nevím. (Terka) Tak asi někdy jo, ale nějak mě moc nenapadá,
v čem...Třeba jako že by se měla učit, a že bych ji měla pustit na počítač, to jako moc
ne. Nevím, většinou ne.

20.

No tak Haničku v tom, že i když je malá, tak není lakomá, nebo takhle. Že prostě,
třeba když já mám nějaký jídlo, tak jí nechci dát kousek a ona když má, tak mi dá, ale
taky jak kdy, no. A Terku za vzor... Já moc nevím. Asi jako nějak moc ne. To spíš jako
nám dávaj za vzor sebe jako rodiče nebo ostatní, nejako nás, prostě. Protože my nejsme
moc vzorný ©. Spíš někoho cizího jako, no.

21.

(Máma) No Haničce. (Táta) Taky asi Haničce. S náma teď moc dobře nevychází jako,
že se takhle snaží dobře starat o Haničku, a s náma se moc jako snažit bavit nesnaží
nebo my ne, takže se snaží věnovat Haničce ale taky ne moc.

22.

No jasněže, není to nic závažného. Jako většinou kvůli nějakým hloupostem ale to
většinou často. Ale většinou se hned usmíříme nebo na to po pěti minutách
zapomeneme. S Haničkou většinou nejčastěji, ale je to takový, to je moje a tohle není
tvoje. A s Terkou docela taky. Ale většinou takový maličkosti jsou to. Když je to něco
závažnějšího, tak si to, nevím, jestli si to omluvíme, nebo si řekneme, že to nevadí, že je
to dobrý vlastně. Spíš jako ty maličkosti. No tak na Tereze mi vadí, že jak se nezapojuje
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do kolektivu, že na Klasech docela často odejde na chodbu, že jako já jdu za ní, ale ona
nechce jít zpátky. Já bych na jednu stranu chtěla být s těma ostatníma a na druhou
stranu jí tam nechci nechat, taky mi vadí, že se nenechá překecat, že to nezkusí. A na
Haničce jestli mi něco vadí, je to tím, že je ještě malá, a nemá rozum nebo tak. Jinak mi
nějak nic nevadí.
23.

No možná i já. Já nevím, jestli se tomu dá říct hádky, většinou to jsou spíš takový
neshody. No možná i víc já, no.

24.
25.

Většinou to tak jako necháme prostě vyšumět, no. Jako ne že bysme se chodili
omlouvat, to právě jako nejsme takový povahy spíš jako že to, buďto na to zapomenem
nebo si za chvíli řeknem, to je jedno.

26.

Většinou ne, občas jo, spíš jako že obhájí toho jednoho, že ten má pravdu, ten druhej
se urazí, ale za chvíli je to v pohodě zase. To nevim, to si nějak nevybavuju, nikomu
jsem to neříkala, pak jsem si pomyslela, že asi mají pravdu.

27.

Asi ne, já nic moc nepotřebuju, a když potřebuju, tak mi to dají nebo koupí. Oblečení,
na tom si moc nezakládám, a když je to něco jiného...no podle mě ne. No mně je to
jedno, já nic moc nepotřebuju, nemám pocit, že bych si myslela, že mají něco víc.

28.

(Máma) Někdy když hlídám Haničku, tak mi pak za to něco dá. Třeba nějaký
bonbony, nebo něco takovýho. A jinak nevim, jinak mě nechválila. Spíš jako za nějaký
domácí práce, že mi poděkuje nebo tak. Ale jinak nevim. Za takový ty malý věci. (Táta)
To si nějak nepamatuju, kdy naposled, on mě moc nechválí...My se ani s ním nebavíme
ani, nebo ono mu totiž vadí, že jsme věřící, tak ani nemá důvod nás chválit.

29.

(Máma) Tak většinou že nedělám to, co mám a neplním povinnosti. Nebo..no
v podstatě tak anebo že jsem drzá. (Táta) No, tak toho bude víc, ten mě napomíná třeba
když jsem s ním nechtěla jít na koncert nebo že se s ním moc nebavím, že mu
neodpovídám a tak anebo když mu něco zapomenu říct nebo když mu že mu prostě
něco neřeknu, no.

30.

Asi Terka, určitě.

31.

...No, možná že i s mámou. Jako s tátou mám asi horší vztah, ale s n í m se moc
nedohaduju, to se vždycky snažím, když on se snaží hádat, to rychle ukončit, ale
s mámou se docela často dohaduju, ale maličkosti, ne nic vážnýho.
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32.

No jak kdy, ale většinou jako spíš sama, baví mě být sama doma. Ale sourozenci jsou
taky dobrý jako.

33.

No, s Terkou? No ve všem, takový ty holěičí věci, že si jako povídáme o všem, že si
docela rozumíme. Ve většině věcí. Protože jako máme hodně spoleěnejch povahovejch
rysů a společný podobný problémy a takhle. Skoro všechno si říkáme, na hodně se
shodném, takže prostě...máme stejný názory a tak.

34.

No někdy jako když se naši hádali, tak jsme o tom někdy povídali...já myslím že jo,
že si o tom povídáme. S Terkou, Hanička to ještě nechápe.

35.

No, někdy jo, že třeba, já si teď nevzpomínám na konkrétní případ, ale někdy jako táta
křivdil Terce, a vím, že jsem sejí zastala, i když to bylo proti mně, že třeba jsem to taky
neudělala dobře. Někdy jako když jsem byla mladší, tak jsem to využívala pro sebe, ale
teď se snažím obhájit ségru, i když je to proti mně.

36.

No taky takhle, jako naopak,...my si

tak jako pomáháme navzájem, no, tak je to

vlastně oboustranný, s Terkou. Hanička taky, i když to není vědomě, třeba, já nevím,
když jsme byli doma jenom s tátou, a Hanička byla ospalá a zlobila, táta měl nějakou
divnou náladu a na ni křičel, tak jsme se spolu zavřeli do pokoje a bylo to takový
sourozenecký spiknutí.
37.

No spíš nevýhody, ale výhody?...No teoreticky jako víc prostoru, víc věcí ale podle
mě to má spíš nevýhody. Jako podle mě je lepší mít sourozence. Jakoby kamarád, že
bych si neměla s kým povídat, taky mám mnohem víc zkušeností, to mám od ségry, a na
jednu stranu mám, že mi to od Terky hodně naučí třeba, dobře si s ní rozumím a Terka,
že se o nijako starám a to je výhoda podle mě mít sourozence.

38.

Klidně, akorát my bysme chtěli spíš staršího bráchu, nebo aby mu bylo tak patnáct, ale
to už asi nepůjde. Ale i klidně ještě mladšího, jako nevadilo by mi to. Aspoň by nás
bylo víc, byla by sranda.
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Odpovědi Terezy

1.

No tak, nemám vlastní pokoj, soukromí v podstatě taky ne, ale nějak moc mi to
nevadí, jsme v podstatě v jednom pokoji se Zuzkou, někdy je tam sama jenom ona,
nebo máma a Daneček. Aleje to takhle docela dobrý.

2.

...Asi ne...Spíš třeba něco jako když chci hrát na kytaru, tak se třeba zeptám Zuzky,
jestli jí to nebude vadit, a většinou řekne, že ne. A jinak asi že ne.

3.

No, Haničku...vidím míň. Třeba někdy, když vstanu, ona ještě spí a když se večer
vrátím, tak už zase spí, tak jí večer vůbec nevidím, ale se Zuzkou jsem docela často, i na
kroužkách a tak. Tak akorát. Někdy i málo, mrzí mě to s tou Maruškou třeba. Že bych
s ní klidně byla víc.

4.

Když jsme třeba někam odjeli? No, vždycky jsem se na ni potom těšila. No nebo když
Zuzka někam odjela a pak se vrátila, tak jsem se s ní potom víc bavila a měla jsem větší
radost, že je tam. Na Marušku se těším třeba víc, když jedeme z tábora nebo z nějaký
výpravy, to nás většinou běží uvítat.

5.

( Zuzka) Byla jsem malá, to jsem moc nevnímala, jenom prý jsem se kamarádila
hodně s Tomášem, s ostatníma dětma jsem se moc nekamarádila a starala jsem se
hlavně o Zuzku. (Hanička) No já jsem to zjistila dřív, než mi to naši řekli, ve chvíli kdy
nám to řekli, tak jsme to se Zuzkou už obě věděly. A tak jako jsme se netvářilily nějak
překvapeně, jsme řekly takový: „Hmm." Jo, ale když jsem to jakoby, když jsme byly na
horách, tak jsem z toho měla radost. Jako myslela jsem si, že budu mít bráchu, ale
jakoby tak jsem si představovala, jak se o něj budu starat, a potěšilo mě to.

6.

V podstatě nic neříkali, akorát jsme si koupili nový auto. Jinak nic...asi jinak nic
neříkali.

7.

To jsem byla zrovna v Anglii a přišla mi esemeska od táty a ještě esemeska potom
s fotkou, tak to jsem měla strašnou radost, takovou radost, že jsem v podstatě nic
neříkala, jenom jsem se, to jsme byli zrovna na výletě, tak jsem se tak zastavila a
koukala na ten mobil, prostě radost, no. Těšila jsem se, až ji uvidím, až přijedu z Anglie,
no.

8.

No, tak musela jsem pomáhat, teďkonc máme menší byt nebo kvůli Haničce, protože
je všude, nemáme moc soukromí a všude jsou její hračky ©. No tak krmit Haničku,
přebalovat, číst jí pohádky tak jako starat se o ni, no. A jako docela mě to baví. Akorát
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někdy když jako nemám moc čas nebo potřebuju si něco udělat, tak Hanička za mnou
přijde a chce si číst nebo, tak to je už horší, ale jinak to je jako docela dobrý, taková
dobrá příprava, hmm ©. (Zuzka) Jenom vím, že mě dávali mezi mladší děti ve školce,
abych byla se Zuzkou, protože Zuzka se beze mě nechtěla hnout, musela jsem jí
zavazovat třeba boty, byla jsem vedle ní a pomáhala jí, ale nepamatuju si, jaké mi to
bylo, nebo tak.
9.

No to,....někdy jsem Zuzce záviděla, že jí máma dělá úkoly, třeba úkol z angličtiny,
ale teďka spíš s tou Haničkou, ale to máme domluvený, že jsme se Zuzkou dvě, tak
když byla v televizi reklama o čtení pohádek dětem 20 minut denně, tak řekla: „No
mami, čti svým dětem pohádky." A máma: „Já přece čtu!" A já jsem řekla, že čte jenom
Haničce. Že ty mladší jsou na tom lip, Zuzce většinou všechno prošlo. Když začala
provokovat a já jsem se bránila, ona začala brečet a za všechno jsem mohla já. Určitě
vím, že to říká i Radim, že ti mladší jsou na tom mnohem lip, prej.

11.

No, nejradši.. .si kreslím,.. .nebo sem někde zavřená a jen tak si přemejšlím,...případně
sport, ale ne kolektivní, třeba to lezení, kde si můžu dělat, co chci. A čeho si cením na
sobě?...To nevím, asi ničeho...nic mě nenapadá. Nevím.

12. No,...Zuzka čtení, případně fotbal, nebo kolektivní hry, kdy může hrát s klukama. To
jí baví asi víc, než hra samotná. A Hanička,..ta se strašně ráda dívá v televizi na krtka.
Anebo telefonuje. To je sranda, když chodí po bytě a říká: „Povídej, já tě neslyším."A
na Haničce si cením, že dokáže člověka jakoby rozveselit. Když třeba vidí, že je někdo
smutnej, tak přijde, tak se na něj podívá, a i když je smutnej, tak se musím smát. A
Zuzka, že se nenechá strhnout davem, a že je nad věcí, a že si s ní můžu povídat o
čemkoliv, že mi třeba řekne, ať si to tak neberu, a že to bude v pohodě, a když to slyším
od ní, tak mi připadá, že to bude v pohodě. Že prostě se nenechá ničím rozhodit.
13.

.. .No to nejde moc porovnávat, třeba s Haničkou, když .. .nevím, co bude dělat. A než
Zuzka?..No možná mám větší sílu, tak se mi to hodí v tom lezení...Asi všecko.

14. Zuzana, ač na to nevypadá, je strašnej optimista, Hanička je hrozně upovídaná. A
Zuzku baví ty kolektivní sporty a dokáže být v tý společnosti zábavná, kdežto já se tý
společnosti spíš straním a do kolektivních her vůbec nejdu.
15.

U Haničky nijak,...asi ne no, a Zuzka...možná někdy jo...asi jo...

16.

No, Zuzka. No, dokáže všecko zařídit, no a třeba učí se německy a já kdybych se
učila, tak se určitě s nikým bavit nebudu. A my, jak občas jezdíme do Rakouska, a ona
se normálně s tou paní, u které bydlíme, snažila konverzovat. Ona se nebojí dělat chyby,
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i když v podstatě žádné nedělá. Je prostě taková odvážnější,...umí si věci víc
naplánovat, že si všecko víc rozmyslí, musí o tom víc přemýšlet, ale ona na to prostě
přijde.

17.

Hanička, že je nejmladší, že je taková jakoby hodně opečovávaná, a že má ty starší
ségry, co jí můžou v něčem pomoct. A Zuzka, že jí jde víc komunikovat, že je
s klukama, a oni jí víc berou mezi sebe, a jako že je víc nadaná na ty sporty, a že se
dokáže víc začlenit do tý společnosti, když třeba něco hrajeme.

18.

...No, že sem nejstarší a občas, když jsem řekla, jako že mám pocit autority, aspoň si
to můžu myslet a občas, když jsme na chatě, tak můžu jít později spát. I Zuzka by
mohla jít později ale nechce, občas jsem s kamarádama rodičů a oni mě berou, občas.

19.

Přesně nevím, jak je to myšlený. No, tak Haničce teď asi hodně, když ona něco chce,
tak já jí to musím dát, jakoby, nebo ustoupit, když se s ní třeba dohaduju, mamka říká,
že jsem přece už rozumná, tak ustoupím. Se Zuzkou to bylo hlavně dřív, že je mladší, že
bych měla mít rozum, Zuzana byla v tu chvíli rozumnější, chytře toho využila, nikdo
v podstatě moc neviděl, že je o ten rok a půl mladší, ale ona vždycky byla ta malá a já ta
velká. Já sem měla být rozumnější a tak mám ustupovat. No to je ta nespravedlnost těch
nejstarších.

20.

Hm, hm, hodně třeba, že měla samý jedničky, já budu mít třeba teď 3 trojky, 4 trojky.
Jako je to hodně v tý škole. A jinak nevim...Mě asi ne. Možná někdy trošičku v chování.
Když má Zuzka pořád ňáký poznámky, většinou ne. Spíš já bych chtěla být jako Zuzka,
moc nejsem vzor, no.

21.

Máma Haničce. Táta, ten nám moc čas nevěnuje, je pořád pryč, ale docela občas taky
Haničce.

22.

S Haničkou občas o takových blbostech, jako kdo si vezme ten polštář a ...se Zuzkou
většinou ne, nebo občas taky o nějaký maličkosti, jedna má blbou náladu, ta druhá si
s ní chce povídat, ta něco odsekne, to jen občas. Na Haničce, že když si něco usmyslí,
tak si to nenechá vymluvit vůbec, žádnýma těma důkazama, a Hanička, že jakoby, jak já
to vnímám, že od malička byla takový mazlíček všech. Nebo i na táborech.. Když se
třeba jenom tak podívá na Honzu nebo na Vláďu, tak jí na ramenou nosili doslova...A
jakoby nevím, jestli to dělala vědomě, ale jakoby nebo proč toho nevyužít, že jo, jakože
tu společnost takhlenc vyhledávala a jakoby a já jsem jí jakoby záviděla, že já takhle
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nikoho nemám, no. Hm, tak nevím, jestli za to může Zuzka ale asi ne, no. Tak tohle mi
asi vadilo nebo občas vadí.
23.

...To je těžký jako říct, kdy už to začíná bejt hádka...A myslím si, že víc Zuzka, ale
nevím. Třeba něco řeknu já, třeba co už si Zuzka myslí, že je to hádka, a já to přitom
ještě tak nemyslím a nebo to ještě nemyslí Zuzka a já si myslím, že už se hádá.

24.

Hm ©. Moc často ne, jako že bysme se opravdu hádali, to je málo a dohadujeme se
jako třeba, že to nebereme jako hádku, ale prostě výměnu názorů jakoby. A to jenom
občas, jako většinou máme stejnej názor, a když máme jinej, tak to asi neříkáme.

25.

No většinou, nikdo nic neříká, Zuzka si buďto začne číst, třeba když se dohadujem
v metru, to je takovýto...Ale nevím jak Zuzka, ale já občas přemejšlím, jako jestli
nemám něco říct nebo kdo za to může třeba a co by se s tím dalo udělat a někdy si tak
jako zalezu a...čekáme, až se to urovná. Což většinou jako za chviličku přejde třeba.
Nikdy nám ta hádka nevydržela třeba víc než den nebo tak.

26.

My se většinou nehádáme před nima...A táta asi nezasahuje, před ním jsme se snad
nikdy nehádali a máma občas třeba řekne, ať toho necháme nebo něco takovýho.. Jo,
někdy myslím jo, jakože že máma třeba řekla: „Zuzka má pravdu nebo Terka má
pravdu.". No jako když jsem byla menší, tak mě štvalo, že Zuzka mě vyprovokovala,
tak jsem si ti odskákala já, no...A potom se to třeba i měnilo, že mi třeba máma dávala
za pravdu, že to viděla, že Zuzka mě pořád provokuje, a tak jí říkala, ať si nezačíná. A
jako není to často.

27.

No tak, Hanička zatím dostává nejvíc dárků vždycky a občas dostává i naše starší věci
jako, hračky...Hmm, no akorát jako když Zuzka dostala kytaru nějakou tu tříčtvrteční
jako ještě tu menší, tak já jsem teďkonc taky chtěla kytaru, jsem řekla, že si jí jako
klidně připlatím, ale že Zuzka jako taky mohla mít kytaru, ale to mi vysvětila, jakože
Zuzka nemohla hrát jako na tu velkou kytaru a my máme nějakou starou, která je teda
tátova a už tam jsou rozbitý ty struny, tak to jako jsem si říkala, jako proč by nemohli
koupit mně, ale když jako to vysvětlili...Já nevím, jako moc mezi náma asi ty rozdíly
nedělaj jako mezi mnou a Zuzkou vůbec ne asi.

28.

(máma)...No, když jsem vyhrála biologickou olympiádu, nějaký to městský kolo, tak
to mi koupila čokoládu velkou ©. A chválí, no jako když je tam třeba už hrozně dlouho
nádobí v myčce, a když ho sama od sebe uklidím, a máma si toho všimne, se mě zeptá,
jako jestli jsem to uklidila já, když řeknu, že jo, tak jako říká, že jsem hodná. Nebo
občas za to, když něco nakreslím třeba. Táta, to ani nevím, jenom někdy ne moc často,

106

párkrát se mě zeptal, jak to šlo na lezení, a když jsem řekla, že jsem vylezla nějakou
cestu, tak řekl, že docela dobrý, no.
29.

(máma) Většinou že si neuklízím, že mám kolem svý postele pořád nepořádek, (táta)
Že jsem někdy nechtěla jít к babičce, protože jsem chtěla spát nebo že nechci jet na
chatu, protože už mám něco domluveného nebo že chodíme moc často do sboru...nebo
že jsme dlouho vzhůru se Zuzkou, případně že se dlouho sprchuju. ©

30.

Zuzka. A taky docela jako Radim. Protože s tím si může povídat o takovejch věcech
jako mezi klukem holkou. Takže to je docela fajn. A se Zuzkou asi nejvíc, no.

31.

Hm, no s tátou asi.

32.

Jak kdy. Jako někdy jsem strašně ráda, když můžu bejt jako se Zuzkou, a je mi líto,
když si čte a že nemůžu bejt jakoby s ní, ale někdy zase ráda někam zalezu, je to jak
kdy, no.

33.

No, jako s Haničkou ještě nevim. Takže se Zuzkou, to se mi líbí, že máme jako stejný
nápady, stejný názory, stejnej vkus a jako že si občas rozumíme, aniž bysme něco řekli
třeba, že mi něco naznačí případně jako z výrazu obličeje, potom je strašně vtipný, že
nás nikdo nemůže odposlouchávat.

34.

No, občas se Zuzkou, občas něco řeknu i Haničce, anebo zvířatům, co máme doma,
všelijaký. Ti nic nemusej říkat.

35.

No, jo někdy třeba táta, když se s náma dohaduje, jako občas, tak jsem se spíš přidala
jako na stranu Zuzky, abychom jako vyhráli. Ne jako když vím, že Zuzka má fakt
pravdu, tak se ji snažím podpořit, no. Ne vždycky se mi to povede, anebo děda když
k nám přijede občas, tak něco Zuzce říká, že měla udělat nebo neměla udělat a já říkám,
že to tak děláme normálně, a že to dělá i máma, takže jako spíš se snažíme držet tak
jako při sobě, no. A Zuzka se mě jako taky dost často zastává, no.

36.

...No určitě někdy jo, ale teď zrovna nevim nějakej příklad. No jako co mě teďkonc
napadlo, když jsme hráli fotbal ve Stromovce nebo kde, tak já jsem už jako chtěla
přestat hrát, protože mi to vůbec nešlo a snažila jsem se odejít, jenže Zuzka to viděla,
tak mě zastavila, jako donutila mě se do tý hry zapojit, ona nakonec, takže to bylo jako
dobrý. Takže jako že ona mě dokáže к něčemu přemluvit, co se nakonec ukáže jako
dobrý, no. (Hanička). No já nevim, to se jako strašně těžko říká, nevim jako když je
malá, tak jako jestli se to bere, jestli někomu pomáhá. Občas třeba přinese nějakou věc
nebo tak. Zatím jako takhlenc jako.
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37.

...To nevím, jestli bych si víc povídala s mámou, možná jo a i s tátou, a že by mě
nikdo nerušil, kdybych nechtěla, ale spíš by to mělo asi víc nevýhod, no. Nějaký
výhody by se určitě našly, ale moc by jich nebylo. No že bych si neměla s kým povídat,
doma by nás bylo strašně málo, takový neútulný, že bych se neměla s kým
spolčovat...no hlavně s kým si povídat a kdo by mi rozuměl, no. Když jsme se Zuzkou
docela malej věkovej rozdíl. A Hanička je zas taková příprava do budoucna, když jsme
s ní měli pomáhat nebo ještě máme.

38.

Jo, staršího bráchu, což asi nepůjde, případně jsem chtěla ještě jako dvojče, asi taky
bráchu. Anebo jsme chtěli ještě taky bráchu, ale mladšího, ale prostě chtěla bych
nějakýho bráchu, no, teď asi se Zuzkou hledáme bratra mezi těma staršíma klukama.
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Příloha 1

Matka
Jméno a příjmení: Eva Kamzíková

Datum narozeni: 13.3. 1971 Věk: 38

Stupeň vzdělání: střední odborné

Otec
Jméno a příjmení: Jan Kamzík

Datum narození: 16.4.1973

Věk: 36

Stupeň vzdělání: střední odborné

Nejstarší dítě
Jméno: Petr

Datum narození: 15.7.1996

Věk matky: 25

Věk otce: 23

Věk matky: 2 7

Věk otce: 25

Věk: 12,5
Stupeň školy: základní
Ročník: 6.A

Prospěch: jedničky a dvojky na vysvědčení

Prostřední / mladší dítě
Jméno: Lenka

Datum narození: 16.3.1998

Věk: 11
Stupeň školy: základní
Ročník: 5.

Prospěch: jedničky a dvojky na vysvědčení

Věkový rozdíl sourozenců: 1 rok a 8 měsíců

109

Příloha 1

Odpovědi Lenky
1.

Jo, mám svůj pokoj. Ne, takhle to je dobrý. Jo, vyhovuje.

2.

Ne, to ne. Třeba když máma něco koupí a mně se to víc líbí, tak si to vezmu já, potom
když von to potřebuje, tak si to vezme vode mě a pak i to vrátí. Kvůli věcem se
nedohadujeme.

3.

Akorát jako.

4.

No, to když jsem byla v nemocnici. Tak nebyl u mě pořád skoro. Tak jako bylo to
jiný, ale tak jako dalo se na to zvyknout. No tak jiný to bylo v čem, že nikdo nemoh
zlobit, bylo to j iný...prostě..., bylo to jiný. Jak v čem. Třeba něco mi scházela, třeba že
jsme si nemohli hrát nějaký hry, ale třeba mi nevadilo, protože když se třeba učim, tak
von tady začne něco pouštět. Jo, tak si to nechám jednou pouštět, podruhý mu řeknu
nech toho a pak už to neudělá.

5.

No tak, asi když slavíme nějaký narozeniny, tak to si většinou pamatuju, třeba na
chalupě. Tak si pamatuju, co dostane všechno, no. Autolego. No tak hokejky dostal, táta
říkal, že jsou to košťata, ale byly to hokejky. Já jsem mu koupila nějaký auta, to byl
ještě malej, no.

6.

No tak prostě byl to můj brácha, hráli jsme si, běhali, nějak jsme jako.. .jsme jako moc
nehráli spolu, spíš jako s mámou, s tátou, a když teda je tam, tak i s ním, no. No
cítila...jako malá, myslíš, když tak v pěti, šesti, když jsme začali chodit do školy, měla
jsem ho ráda prostě, radili jsme si ve škole, všechno. Chodil pro mě jako ze školy.

7.
8.

Neee! To ne.

1 l.No tak, mám...Nejradši zpívám a vážím si...hmm jako na sobě? No, jakože můžu chodit
na ty koncerty, že jo, se zpěvem, že mám na to jako nějakou možnost tam jít, že to
většina nemá. S tím zpěvem...že mám dobrou paní učitelku, která to organizuje
všechno. Vážím na svým chování?...Hm, nevím...No tak třeba že když mám nějaký
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jako povinnosti, že je udělám, nezačnu si s někým hrát, když chce se mnou kamarádka,
že to fakt udělám, a že jako nejdu s ní ven třeba. No jako že když mám nějaký
povinnosti, třeba když mám hrát na klavír nebo školu, že to fakt udělám, ale že třeba
nejdu ke kamarádce, aniž bych se zeptala a tak. Je to třeba až potom, jako jdu к ní.
12.Péťa, tak toho baví ten floorball, baví ho..baví ho prostě třeba prostě na počítači něco
dělat, třeba vymejšlet nějaký věci a tak. Baví ho třeba si psát i s kamarádama po
počítači. No já si na něm vážím to třeba po tý nemocnici, že mi třeba posílal dopisy, že
jako že to jako chtěl, že jo, že se mi snažil udělat něco to, radost mi udělat třeba když
jsem byla nemocná nebo jsem byla v tý nemocnici. Kdy jsem měla přijít, tak mi tady
přichystal postel hezky, s plyšákama.
13. Ty jo, hehe, tak třeba v hraní na klavír. Nebo prostě je kluk, tak ho třeba baví něco
jiného. Tak třeba by mi šlo víc to hraní na klavír, no.
14. No takže třeba ze školy, že mě baví čeština, jeho ne. Že on má prostě i jiný známky než
já. Je to něco jinýho, no. Nemá rád třeba moji učitelku na zpěv a já ji třeba mně nevadí,
no, jsem si na ni zvykla ©. Nebo třeba ve zvířatech, mám já radši něco, von třeba ne.
15. Joo, no tak třeba když se mu třeba líbí, jak zpívám, tak von třeba jako uspořádá jako
tady doma nějakej minikoncert, kde třeba udělá nějaký hezký vstupenky, dá to mámě,
tátovi, když řekne padesátník za vstup, no, von tam bude pouštět bubliny, já tam budu
zpívat, no.
16. ...Jejda, schopnější, schopnější, jako že toho víc dělá nebo. Že toho víc dokázal, no jak
v čem jako ve sportu, ve škole nebo v nějakejch zálibách nebo. Jejda, hehe, já nevím
teda. Třeba jako já dělám třeba víc věcí, a nemůžu říct, že jsem víc schopnější. On třeba
umí něco, co já ani nevím. Tak Péťa, Péťa třeba ho baví s těma kamarádama, něco
natáčet a tak. Nebo jako baví ho hrát jako třeba takový ty prací hry, ne prací jako třeba
nějaký ty akční, kde se hledá míč, kde se hledá nějaký věci, třeba na táboře ho baví,
když se mu něco třeba pokouší vzít. To já třeba ani tak ne, to mě spíš baví jako něco
jinýho. Schopnější? No tak třeba v tom učení, no. Protože Péťa, tomu se do toho nechce,
no. To já prostě vím, že to musím udělat, tak to udělám.

17. Výhody, výhody, hmm...Chjo. Tak že je kluk, to nevím. Nevím, tak má třeba rád
nějaký ty historický věci, já třeba, no jako že když jdem nějak do muzea, tak že tam je
všechno pro kluky, pro holky nic, ale jako nějak ne.
18. Já výhody?...Já si myslím, že žádný výhody nemáme. Myslím, že ne.

111

19.Hm.. J a k o přednost, jako když ehm ©? Jo, ustoupit, no tak když mě zlobí, no tak
nesmím si to nechat líbit, prostě, ale to je tak ze srandy. Jako ustoupit že musím...Ne, to
ne, ustupuju, ale nevybavuje se mi nic. Když něco děláme, co on má radši, tak mu třeba
ustoupím. Nevím, co tak třeba na počítači, když hrajem, no tak když von už chce hrát,
tak ho tam pustím, ať si hraje, von skončí...Tak jako třeba když nic nemám dělat, no tak
za chvilku, nebo když hraje už třeba tu půl hodinu, no tak potom může jako, jestli tam
můžu jít, ale když řekne třeba: „Teď hned jako pusť mě tam," tak třeba tak řeknu, jako
za pět minut se nějak jako domluvíme, za pět minut přijde, řekne, že už bylo, tak
vodejdu, přihlásím se, von zase přijde, přihlásí se. Ne, nevadí mi to.
20. Jako třeba: „Chovej se jako Péťa?" Ne, to ne. Hm, myslím, že ne. Ne, to nějak
neporovnávají, to berou. My se nějak...tak to neděláme.

21. (máma) No tak třeba v učení, když ti třeba potřebuje, no tak to je večer, ale já třeba když
on to dodělá a on řekne, ať máma přijde, no tak von přijde. Třeba mě zase když se něco
učíme na ten gympl, tak třeba taky si na to dáváme, že třeba jeden den třeba sobotu
řeknem, že budeme dělat tohle, tak to děláme. A já třeba v ten pátek večer, tak to se
třeba učí máma s Petrem. Myslím, že to je tak na stejno, jak se to řekne, no. (táta) Táta,
no tak teď asi víc mně, když musíme pořád po těch doktorách jezdit, ale jako když by to
bylo v pořádku, tak prostě podle toho jak to potrebujem, třeba když řeknem, že
potrebujem třeba baterky, tak von nám to koupí, žárovky, jo, a když třeba chceme
někam jít, tak třeba se jeden tejdem rozhodnem a jdein tam, kdo chce, tak...
22. Ehm, dohadujem jako hádáme nebo? To ne, to my se dohodnem, třeba že si něco
koupíme, když si řeknem, že ne, tak ne. Řešit...? Nevzpomínám si, ale někdy když jsme
dělali takový blbosti jako chrochtat jako prasata. Vím, že to je blbý, ale tak se třeba
někdy domlouváme, jako kdo to dělal první, teďko to svádíme na někoho jinýho a tak.
Ale jako to by bylo hodně dávno, teďkon už nějak jako ne. Teďko když to někdo myslí,
tak to necháme. Na Péťovi?...Jo, tak třeba mi vadí, jako když mu něco řeknu, třeba já
když jdu k tomu počítači, tak třeba když mu řeknu, tak von třeba řekne, že ne, že já už
jsem tam hrála, že chce von, ale jako jinak ne, nevadí mi na něm nic. Jenom tak jako
třeba když něco děláme, tak on to chce vždycky víc a tak, no.
23. Kvíkání, to je blbej příklad. Třeba já to nesmím dělat a on třeba když nemá dobrou
náladu, tak začne, že se mu to nelíbí, že to nechce. No, tak teďko já říkám řeknu třeba,
že proč se mu to nelíbí, když von to vymyslel a tak. A von začne, že ne, že: „Tys to
začala dělat." Ale jako to bylo fakt dávno, já už jinýho si fakt nevzpomínám ©.
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24.
25. Skončí to, uleží to, tak...Třeba řeknu, že jsem to začala dělat já, když je to pravda, tak
třeba řeknu, že teda jo, když třeba nevím, tak prostě nevím, tak řeknu, že prostě nevím,
no ©. Prostě nedopadne to nějakou velkou hádkou, že bysme na sebe byli naštvaní, to
ne. V klidu.
26. No tak třeba když jako slyšej, že se domlouváme jako, že už se skoro hádáme, no tak
jako třeba do toho zasáhnou nějak třeba: „Nechte toho!" Nebo něco když vo tom něco
ví, tak to řeknou, ale jako nějak hodně nezasahujou. Voni tu spíš nejsou, ne ©. No tak
třeba když věděj, že třeba já, abych neřekla Petra, třeba že když já s něčím začnu, mu
tam vlítnu, mu budu říkat nějaký blbosti, no tak řeknou: „Lenko, nezačínej si, běž se
radši učit!" A tak. Ne, to i Petrovi, zrovna včera. No tak jako třeba jo, že když oni třeba
slyšej jenom nějakou část, když třeba slyšej, že já třeba něco říkám nehezkého, tak voni
jako prostě řeknou, že to nemám říkat, přitom von si třeba začal, ale voni to nevědí, to
už jim neřekneš. Ani nezlobila, jako na něj spíš ne. Spíš na to že jsem jim to nestačila
ani říct.

27. Jako že někomu dá víc někomu míň? Ne, nepřipadá mi to. Nevadí mi to jako. Má klučicí
věci ©.

28. (máma) Jo, tak třeba když vyklidím myčku nebo uklidím, třeba když uklidím koupelnu,
tak třeba mi dá dvacetikorunu. Takhle se prostě jakoby odměňujem, no. (táta) Táta.Jo,
chválí, ale jako von mě jako neodměňuje, to prostě...Táta...Chválí nás třeba v učení,
když třeba dostaneme vysvědčení, tak nás pochválí třeba a dá nám třeba stokorunu.
Řekne, ať se snažíme ještě dál...

29.Máma...Tak třeba když se mám něco učit, učím se to a pořád to nepochopím, tak mi to
třeba vysvětlí, ale už to třeba nevysvětlí jako předtím, už třeba to vysvětlí trochu
zvýšeným hlasem, ale jako nějak nic víc. Táta...Tak ehm, tak když jsem třeba večer
moc dlouho u kamarádky, když mám udělaný všechny ty věci, když jsem třeba moc
dlouho, tak von se už ptá třeba, kde jsem a potom říká, že jsem u ní skoro každej den.
No tak třeba už to takhle nechce, aby to bylo nebo tak.
30.© Asi máma, protože je holka ©. Ne holka, ale prostě tak asi tomu rozumí víc všemu
než táta třeba. Když vona byla taky malá holka.
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31. Tak jako jak vo čem. Tak jako asi taky s tou mámou, jako když si chci něco koupit,
nebo tak, tak si to rozhodnu s mámou něco důležitějšího, jako s vobouma, když se chci
rozhodnout, jestli chci jít na gympl, tak se třeba rozhodnu se všema jako. Ne, to jako
když něco chci si koupit, tak máma řekne jo nebo ne. Já se s tím smířím nebo nesmířím,
ale většinou se s tím smířím ©.

32. To je jak kdy, když jsem byla v tý nemocnici, tak jsem jako jako chtěla bejt tady jako s
rodinou, s Petrem, no, ale když třeba odjede na hory, tak si řeknu: „Teďko bude klid, že
si můžu dělat všechno, co chci."
33. No tak třeba v těch křečkách, to si třeba rozumíme, že si třeba řekneme, že chceme mít
mladý, tak usoudí, že to teda je dobrý potom. Prostě, když to usoudíme, tak si to
uděláme, když prostě že ne, tak von řekne, že to bude mít jenom von, potom se zase
dohodnem, potom to zase chci i já, tak je potom máme zase stejně dohromady,
tak..Když někdo něco chce jenom sám, tak to stejně máme potom zase dohromady.
34.No...problémy...Jako, jak myslíš povídat? Tak jako vo něčem jo, ehm, mám dát
příklad? Tak třeba když se rodiče rozhodovali, že koupěj ten byt dole, no tak my jsme
jako ehm nevěděli, že to bude blbý, když jsme se tam jako hned přestěhovali, že bysme
jako ztratili tady všechno, teda to není tak daleko, ale to je jedno. Tak jsme se vo tom
takhle bavili třeba, s Péťou, no, s Péťou, jsme se dohadovali, co a jak. Když třeba
nějakej dárek koupit máme, tátovi, tak jsme se taky dohodli, dali jsme dohromady
peníze, koupili. Jako trápili, jako vo něčem jako za co nemůžou, za co nemůže? Jo,
mluvíme.
35. Jo, tak třeba už taky dávno bylo, že ehm, soused je starší tak vo dva roky, voni byli
hodně kamarádi, chodili spolu do školy, s Péťou no, ten soused. No tak voni se jednou
pohádali, že třeba ten soused střelil na něj kuličkovku. A von zase na ním šel, strčil do
křoví, tak třeba jsem to viděla a voni si mysleli, že třeba za to nemůže ten soused, jo, a
že Péťa za to může, že si třeba začal. Ale já jsem třeba viděla, že to není pravda, říkala
jsem jim to a voni, rodičům, no. A voni třeba nevěřili nám. Řekla jsem to, no.
36. No, tak když ještě před rokem ten úraz s těma zádama. Tak jsme prostě jezdili na těch
bobách, on řikal, ať tam nejezdím a já jasně že tam jedu. Tak prostě jsem spadla a
pomoh mi, že prostě zavolal ty rodiče, protože jako já jsem nemohla vůbec mluvit, jak
jsem měla vyraženej ten dech. A von jako zavolal rychle ty rodiče, přivolal je, řekl, co
se stalo a tím mi jako pomoh.
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37. ...Víš, že ani ne ©. No nemělo. Mně se zdá, že to je lepší mít nějakýho sourozence.
Takže zaprvé jako neměla bych si s nikým, jako jsi říkala, povídat jako, že třeba rodiče
tomu nerozuměj, třeba jako děti tomu rozuměj víc. Třeba vo křečkách, to by je
nezajímalo vůbec. Nebo prostě s kamarádama taky, co se stalo, kde se stalo. Prostě
třeba kdybych neměla bráchu, měla bych jít na ten tábor, tak bych se rozmejšlela, jestli
tam třeba jdu, protože, no možná i s kamarádkama bych se rozmejšlela, protože jako je
to jiný, když tam nemáš někoho, koho jako pořádně znáš. No, nebo kdybych ho neměla,
prostě bych přišla domů, nikdo by tady nebyl, mohla bych se bát. Rodiče by neměli čas
si hrát hry.
38. ©Hihi. Sourozence jinýho? Eh...ty jo, asi ne, ja nevím..Kdyby se narodil, asi bych byla
jasně ráda, jasně že bych nebyla smutná, ale potom by bylo blbý zase tolik starostí
s ním, všechno by rozbíjel...No tak asi jo. Ráda bych ho přebalovala, vozila venku, to
jo, ale až by byl větší, tak by mi vadilo, že by mi něco ničil a tak. Tak nemůžu říct, jestli
jo nebo ne. Asi jo, no.

Odpovědi Petra
1.

Mám vlastní pokoj, no. Jo, jako vyhovuje, je to dobrý, no, můžu tam mít svoje věci a
prostě jako je tam docela dost místa, když každej má svůj pokoj, no.

2.

No, ani ne, jako prostě třeba ségra přijde, něco si půjčí ani se neptá prostě. Teda jí to
vadí trošku, když tam přijdu ale, jako ale většinou když ségra přijde, tak jako mně to
nevadí. Ne, domlouvat vůbec, prostě přišla, něco si tam vzala, já jsem si toho ani
nevšímal. Jako teď prostě zaťuká, třeba si dělám úkoly nebo cokoliv jinýho a prostě se
zeptá a já řeknu: „Klidně, mně to nevadí."

3.

Jako, tak to nechápu, jako jestli jako v dobrým vztahu? Ne. Tak jako dřív to bylo
pokaždý, skoro pořád, že tady ségra byla, ale teď tak jako v polovině, protože ségra má
tolik kroužků, chodí na doučování, takže je teda většinu času pryč. Takže jsem tu
teďkonc, já mám tak za tejden tři kroužky a vona tak sedm, každej den tak jeden, dva,
teda možná až na tu středu. No, přiměřeně.

4.

Ty jo, tak to nejspíš nikdy, no. Akorát když jsme byli tak trošku menší, tak v těch
sedmi, možná. To jsme se tak trošku vždycky otravovali, spíš já. Ale to bylo hodně už,
to už si ani nepamatuju. Aha, no tak to nikdy, většinou vždycky spolu. Tak, tak podle
mě, to bylo takovej tejden, víc ne, tak to jako byl takovej okamžik, já jsem myslel
takovej měsíc. Jako to ne, ale většinu věcí, teda ségra většinou na dlouhou dobu
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nejezdila, no. No, tak jako, já nevím jako. Bylo to docela rychlý, vrátila se rychle. Nějak
jako myslím si, že mi nějak nechyběla. Kdyby to tak bylo třeba dva, tak už je to něco
jinýho. Ten tejden ještě jde, no.

5.

No, trošku jo, trošku si jako pamatuju, že dřív jsem tam měl jako ten svůj pokoj, to byl
ten druhej, měl jsem svůj pokoj. A jako ségra se narodila, byla jako stejná prostě. My
jsme se kamarádili stejně jako. Pamatuju si, jak jsme si prostě hráli spolu a tak.

6.

Tak, podle mě, podle mě ne. Já si tohleto třeba nepamatuju jako. Nepamatuju si to tak
jako přesně, ale podle mě ne, vůbec.

7.

Tyjo, hihi, no to...Pociťoval? No, možná když jsem byl menší, tak jako že se trošku
jako starali víc vo ni. Ale to bylo tak miniaturně, že to ani nebylo tak zřejmý. Teda vím,
že máma teda večer se vždycky starala víc o ní, no, o ní, no a nevím, no. Já jsem byl
takovej zlobívej, takže nevím, no.

8.

No jako, od tý doby jsem měl jako nějakého sourozence, s kterým jsem si moli hrát,
jsem si ji víc všímal, tolik už jsem jako nebrečel, protože prostě už takhle, byla tady
ségra, takže už..No jako lepší, no. Nějak jako vždycky jsme někam jezdili s rodičema,
tak vždycky jako jela se mnou, no. Jako změnilo se toho teda hodně. Prostě..třeba mi
s něčím pomohla nebo něco, prostě jsme si nějak hráli, nevím. Jako malej to vůbec si
nepamatuju, ale podle mě to teda bavilo, podle mě jako, co bych v tu dobu jako jinýho
dělal jako malej, no. Takže bavilo, no.

9.

© No, teda jako mně to nějak jako nevadí, myslím si, že rodiče se o nás starali. No,
nějak jako mi to nikdy nevadilo, prostě jsem, nějak jsem to nevnímal, prostě jsem.
Rodiče prostě jako, máma prostě teďko má jinou práci, oni teda pracujou s tátou
dohromady někde, takže když přijdou, teďko tak kolem tý pátý, spíš tý šestý, tak
většinou si já v tu dobu tak dělám ty úkoly, spíš na ten večer. A staraj se teda tak víc vo
ségru teďko, no. Ale jinak věštinou, většinou když jsem byl malej, tak se vo nás starali
víc. Teďkonc se to jako vobrátilo, protože ségra chce jít jako na gymnázium, takže
prostě je to takhle, no. Takže se musej vo ni víc starat. Lenka teda máma, maminka mi
teda občas s něčím pomůže, spíš už i já vo něco prosím. Prostě když já chci něco
vysvětlit, tak mi to vysvětlej nebo pomoct s nějakejma úkolama a takhle, no. Když jako
máma přijde к Lence, tak jako: „Ukaž mi úkoly, já to teď s tebou udělám, něco si
musíme procvičit." A tak, no. To je asi všechno k tomu.

10.

No, tak já jako mám kytaru, teďko od září, floorbal, to jsem měl teďka, hraju ho pět
let, teďkon to je takovej šestej rok, no. Teda byl no, tyhlecty, teda ten Silvestr. Ehm...tak
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jako...baví mě, baví mě, teď nevím, no. Tak jako floorbal mě baví, že si prostě zahrajú a
takhle, ale kytara, že je taková pohodová prostě, že si zahrajú, co chci, prostě jako je to
takový dobrý, no. Jako hrajú to u pana ředitele, tak to mě na tom právě nejvíc baví. A to
je, no..No tak jako ve škole to je docela dobrý, protože právě oni všichni kluci jsou
takový, jako u nás ve škole, že jsou takový jako vždycky se třeba vo sebe třeba perou.
Já vždycky přijdu a jako: „Proč?" a se takhle ptám. A třeba snad včera se stalo, že
nějakej kluk třeba někoho třeba škrtil nebo co. Jako on si to neuvědomil, protože mu dal
jako mikinu kolem krku, votočil, takhle s ní votočil se, nazved ho. A von nemoh do
toho mluvit, tak jsem: „Co blázníš, vždyť ho zabiješ!" Von spadnul, byl tam prostě,
začal brečet, i když to byl takovej šesťák a to ho bolí, přesto. A tak jsem mu řek: „To
snad není normální!" Tak jako já většinou na tyhlety věci jako většinou umím někomu
dobře poradit ve škole a takhle a nějak se dobře zachovat, no. To je právě na tom docela
dobrý, že u nás právě když někdo jako potřebuje, třeba potřebuje pomoct, tak pomůžu a
dokonce i když někdo řekne: „Nemám, úkol, dáš mi ho opsat," tak mu ho dám opsat, no
a nějak mi to nevadí prostě. I když jsem se s tím dělal třeba půl hodiny. Teda je fakt,
kdyže třeba úkol hodně dlouhej, třeba tejdnovej, tak já mu jako řeknu: „Tak co jsi dělal
třeba celej tejden?" A takhle, no, trošku jsem naštvanej.
11.

Tak Lenka teďko, když byla v tý nemocnici, kvůli těm zádům, tak musela, teda jako
nemohla dělat vod tý doby žádnej sport a dělala teda step, kterej už teďka bude dělat
nejspíš. Teda už dlouho zpívá, tak šest let, sedm let...A teda, jak by se to dalo říct? To
je teda asi všechno. Teda vím, že teďkonc jezdí na doučování kvůli tý maturitě, teda
přijímačkám © na to gymnázium a jako chodí na nauku učit se.. Co bych označil, tak to
je nejspíš ten zpěv. Toho se jako drží asi nejvíc. Na jejím chování? Tak jako asi každá
sestra, holka je hodná, nic jako docela jí skoro jako nic nevadí prostě. Prostě je taková,
třeba když třeba něco chci pomoct, tak mi třeba pomůže, nemá nic proti: „Tak si to
udělej sám," a takhle. Prostě je taková jako je hodná, pomůže mi. Tak jako důležitý
takový věci třeba něco i teď, když jsme už takhle velký, tak třeba něco vyrobíme, nebo
naposledy jsme si třeba zahráli já na kytaru a vona na klavír. Jo, hraje i na klavír, to
jsem zapomněl říct, ale tolik se tomu úplně nevěnuje jako zpěvu, no.

12.

© V čem ©..Já nevím, tak jako v chytrosti vona možná, ale zase nemá takový ty
základní informace. Třeba nemohla se třeba naučit, třeba neumí třeba dějepis,
přírodopis, to já zas umím. Jí jde třeba matika, ale to je jako skoro tak nastejno. Ale jako
umí si něco zopakovat, rychleji to pochopí a takhle. A já nevím, tak ve sportu jsem lepší
třeba, tak to je třeba jasný. Ve zpěvu, to je ona, já jsem třeba dřív taky zpíval hodně,
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dobře, ale pak jsem se toho nějak vzdal. Uf, taky jsem hrál na klavír a umím ještě a
budu možná ještě chodit, pokud se ten učitel ještě ozve. Na kytaru jsem lepší já, no,
vona zase třeba. Když jsme chodili na nějaký ty kroužky, jako třeba společně, jako ta
nauka, tam se učej noty, což je docela základní pro ten klavír a tak, tak tam třeba byla
zase vona lepší jako vo hodně, i když tam nebyla, i když tam třeba hodněkrát chyběla,
ale uměla se to doučit dobře. To je asi skoro, jo všechno.
13.

No

tak

to...jiní?

Jo.. .ne,

tak

to

skoro

vůbec,

podle

mě

skoro

vůbec,

možná..nevím,nevím...Podle mě teda jako s nikým, teda jako nejsme vůbec jako
odlišný, vůbec. Nic mě teda fakt nenapadá.
14.

Ehm...jako...tak jako...V čem se to projevuje? Vona jako, nevím, jako vůbec, těžko
říct. I když je fakt jako že mi třeba řekne: „Dobře's to jako," nevím jako vůbec. Nic mě
teda nenapadá vůbec, ani trochu. Jako nevím, jestli to teda říkám dobře jako, jestli mě
umí pochválit, tak to jako jo. Ale jako za nějakou, když třeba něco jako vymyslím, třeba
pro ni nebo takhle, nějakej dárek a takhle třeba. Nebo něco třeba, my máme křečky, tak
když třeba řeknu, že jsem jí něco koupil a vona mi to třeba pochválí a řekne: „Jo, tak tos
udělal dobře," a takhle. Nevím, takhle.

15.

Schopnost? Víc dokáže, no, tak myslím si, že vona toho dokáže jako v životě trošku
třeba jak v čem, no, třeba v učení, to třeba víc, ale jako myslím si, že..Nevím, nevim,
tak jako možná vona víc, ale tak jako málo, že to třeba není, no...

16.

No, tak to já teda vůbec. Já bych teda řek skoro jako v ničem. Vona jako chce na to
gymnázium, což teda já bych tam nešel, protože to, co všichni říkaj, že jsou tam čtyřky,
pětky, že i když se učíš jak šílenec, že to prostě nejde. A, tak to bych třeba nechtěl, i
když třeba vona bude mít, teďko teprv bude mít ty přijímačky, tak kdo ví, jestli tam
půjde, no...No, výhoda ani ne moc, tak v tomhle, že jo. Třeba že může jako lip
zapadnout do nějaký společnosti nebo může mít víc kamarádů, ale toho bych se taky
třeba neobával... Já jich mám taky dost, no.

17. Já bych řek, že to je stejný, ale tak jo, lepší výhody, tak no..Já jsem...nevím...Podle
mě je to tak nastejno. Vona teda jako menší se teda vůbec neučila, vůbec jí to nějak
nešlo a teď třeba naopak, třeba teď zase naopak, že vona začala trošku víc zabírat, já
zase ne, takže moc...

18.
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19.

...Tak já teda jako malej jsem jí teda nedával teda moc šancí, ale teďko už většinou jo.
Když vona něco chce, tak jí v tom jako skoro vyhovím a takhle. Jako usoudím, že to je
skoro pravda, že bych to měl takhle udělat, no.

20.

...Ne, vůbec. Jako možná když se učím, tak nějaký jako: „Lenko, pojď to Petrovi
říct," no. Tak vona mi to řekne, já jako dobrý, no, ale myslím, že to je opačně, že máma
zavolá mě, já tam přijdu řeknu: „No, je to takhle a takhle." No, jako pomáhám jí jako
taky s úkolama, no jako moc ne, ale když třeba něco potřebuje, tak jí prostě něco
poradím.

21.

(máma) Víc, víc, to...víc, tak...musím ještě chvilku přemejšlet, podle mě...podle mě
vo trošku víc mně, podle mě vo trošku. Ale to je jenom díky tomu, že třeba máma přijde
dřív a Lenka je zase někde pryč...A třeba jako přijdu, pozdravím, teda řeknu jí ahoj a
prostě něco jí řeknu ze školy a takhle, jako není čas, asi je víc s tou mámou, no podle
mě...Ne, já. (táta) Tak...asi víc ségře teda, no podle mě jo. Ne, já nevím,, protože táta
ráno prostě nám udělá snídani a svačinu, on je tak ještě půl hodiny jakoby doma, teda
půl hodiny potom jede do práce. Vrátí se tak asi kolem tý šestý. A v šest hodin, tak něco
si dá к jídlo a potom se začne věnovat třeba úkolům našim nebo prostě si něco
zahrajeme. To se ani, já to nemůžu říct, ale když si třeba řeknu, že táta někam Lenku
vozí a takhle, tak jako máma spíš ne, máma jí prostě řekne: „No, tak víš, co máš
udělat," a tak. Táta ji tam třeba doveze a takhle. Podle mě jako táta, no, ale nějak jako,
nějak jsem se s tím moc nesetkal nebo ne výrazně.

22.

Dohadujeme se někdy s Lenkou. Já přemejšlím, co tak naposledy, ale podle mě to tak
jako bylo dřív, no. Nějak jako když teďko, když bysme se teďko dohadovali, tak teďka
podle mě ne. Ze to bylo dřív. Dřív prostě jsme se hádali kvůli skoro každý blbosti a
něco nám říkali rodiče, ale teďko už skoro kvůli ničemu. Teďka fakt kvůli ničemu, jako
ani není důvod, jako kvůli čemu. Ale dřív jako malý jako kvůli každý blbosti: „Tys to
byla první." A takhle „Tys to vymyslela, ty za to můžeš!" „Ne, tys to udělal," no jako.
Ne vůbec, párkrát možná že tady blbnou s nějakejma kamarád, kamarádkou, vona si
sem víc už nevezme, ale trošku. Ale nic mi na ni nevadí, vůbec, vůbec nic.

23.

No, jako s věcma ségra, že vona si vždycky něco třeba vymyslela, ale většinou to
nechtěla přiznat. A já jako abych nechtěl říkat, že jsem byl lepší, ale prostě ona třeba
vždycky si vymyslela takový nějaký slovo, já nevím, nějakou hru a prostě mě tím začala
otravovat a já ji řek: „A proč to říkáš, už mně to docela začíná vadit." A vona: „Ale tys
to vymyslel," a takhle a nějak jako nevím.
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24.

Teď, často? No tak ©...Tak jednou za měsíc nebo jako vůbec, že bych si naposledy
něco pamatoval, snad naposledy to bylo tady v předsíni kvůli nějakýmu, kvůli něco
s vysvědčením, ale vůbec, to já nevím, mě nic jako nenapadá, vůbec.

25.

Většinou dobře. I když jako se to skoro druhej den ujasní, ale jako všechno je dobrý,
nikdy jako, nikdy nikdy to nezůstane v nás jako, že bysme se nějak jako..Nikdy jako,
vždycky spolu hovoříme jako, nejsme na sebe pořád naštvaný, že když ji řeknu vo
tomhle, že si voba řekneme, že jsme blbý, že se takhle to a nic.

26.

...Jo, jako malý pořád a potom už vůbec. Potom už jsme se takhle hádali a prostě
rodiče už to ani nevnímali, prostě jenom vodešli nebo klidně u toho zůstali, a když jsme
v tom pořád pokračovali dobrých pět minut, tak potom řekli: „Můžete už být zticha?" A
to bylo prostě všechno...No, jo, ale bylo to jako..bylo to fakt jenom, podle mě jo. Podle
mě jako dycky řekla, řek táta, tak tys ho neměla provokovat a tys jí to neměl oplácet.
No, oběma. Většinou ale ne, většinou to bylo vždycky tak, že ten, kdo si s tím začal, tak
ten za to může víc. Takže takový: „Petře, s tím přestaň." A Lenka začala něco říkat, no a
to je všechno. Jako že moje ségra na ně něco řekla? Ne, na mě jako něco řekla nebo?
Ne, ne, vůbec to nikdy, to jako ségra že by měla v tomhle nějakou..

27.

No, většinou jako věnovali mně, protože ségra si tolik věcí nepřala. Já jsem měla třeba
dárky do, minulej rok, do pěti tisíc třeba a vona měla prostě tak do dvou prostě. Vona se
do toho nějak vůbec jako vůbec nic, jako přála si jako dřív, jako dřív teda jsem si přál
prostě nějakej hrad nebo jeřáb, takovej v takový velký krabici, jo, do toho jsem si přál
lego, všechno. A rodiče mi řekli: „Vyber si jedno z toho." Tak jsem si vybral to lego a
oni mi koupili prostě všechno...No. A podle mě je to i s tím, když se ségra nenarodila,
že já si prostě, já jsem se asi před dvojka dnama koukal na rodinný video a prostě jsem
tam viděl, že prostě s tím, jak jsem byla malej a ségra ještě nebyla, tak prostě kolik jsem
dostával já sám dárků, jo. I když to byly takový ještě staromódni dárky jako, ještě za
takovýho, z takový tý revoluce, ale potom. Jako byly to nějaký dárky, který prostě byly
a dřív jako. Vím, že dřív nebyly moc hračky a vím, že teda jako jsem začínal mít dost
dobrý hračky a jako když ségra se narodila, tak jako neměla moc velký hračky ani
potom. Jako vím, že co si teda nejvíc přála, tak bylo snad jako do půl tisíc, za
pětistovku? Já nevím, no moc si toho nepřála, teda jako přála si hodně věcí, ale spíš jako
samý takový drobnosti.

28.

(máma) Jo, tak jako když třeba něco jako dobrýho udělám, když se prostě nabídnu, že
vyklidím myčku, a že dám prostě nějaký prádlo, jo tak vona řekne: „Jo, tak dobrý."
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Někdy mi něco třeba koupí a většinou, většinou ani jako ne. Ani jako, máma jako spíš
jako ne, ale jako táta třeba víc, no. (táta) No, tak von prostě, von mě třeba chválí: „No,
to jsi udělal dobře a někdy třeba něco třeba dostanu a tak, no. Za co, no když se
třeba...když třeba dosáhnu nějaký dobrý známky, já mám tak kolem tý dvojky trojky,
tak jako ne na vysvědčení, ale vždycky tak dostanu z těch prověrek dvojku a trojku, no.
No, když dostanu dvojku, trojku, ta mu docela vadí, ale za tohle nebo když třeba jsme
na chalupě, když něco udělám, vyhrabu sníh, myslím třeba o zimě nebo na podzim
shrabu listí jako tam dělám různý věci, tak mě za to třeba pochválí a jako prostě takhle.
Pro rodinu teda jako tady u nás v bytě uklízím, jako dělám takový ty všeobecný věci,
no. I když je fakt, že teda hrajú i na počítači, to myslím si, že to není tak úplně dlouhá
doba, no.
29.

(máma) Hihi ©, taková blbá věc, když si nepřevlíknu kalhoty. Ale to je všechno, (táta)
Za co mě napomíná táta? Za nic. Fakt ne, vůbec prostě už jako kdybych byl dospělej,
když prostě to..Je teda fakt, když prostě, když třeba někde jako jsem, nedělám to, tak mi
řekne: „Běž se učit." Takový jako: „Vem si z toho příklad." Nebo takhle, to je, vůbec
jako.

30.

...Máma, nejspíš teda. Určitě.

31.

S tátou, ale jako, ani jako, tak trošku, to je vždycky kvůli tomu. Táta jako nemá rád
takový ty zábavy a takhle, no. Jako, no prostě když já se učím a jako tak prostě z toho
odejdu a máma jako mi dovolí něco, třeba si zapnout počítač a něco si zahrát nebo
cokoliv jinýho, tak prostě táta jako: „Ty už to máš všechno hotový," a tak prostě takhle
a nevím jako.

32.

...S Lenkou, protože když jsem když jsem sám, tak jako jsem tu sám a jako docela mi
to jako vadí, no. Protože jako teď je to, teďko vod toho října, listopadu je to prostě
pořád. Jsem tu sám, no.

33.

Třeba s nějakýma, třeba s nějakým plánováním nebo s nějakým, s nějakýma věcma,
který se každý vod někoho dozví, tak prostě přijdu : „Víš o tom něco?" „Jo, něco ti
řeknu," a takhle a nic prostě to, nic před sebou neskrýváme, fakt ne. Jako kdyby
třeba...Lenka věděla nějakou tajnou věc, tak by mi to třeba řekla, ale třeba po tejdnu
nebo po dvou. To mi právě říkala takhle a jsem to většinou řek a vona to pozná, ale
teďko už ne, teďko už si jako věříme mnohem víc.
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34.

Jo, povídáme. Já řeknu třeba takový, jak se to dál vyvíjelo, když třeba jsem byl třeba
v pokoji, že jo nebo takhle, ale většinou jako rodiče nemaj se sebou žádný problémy.
Jako něco tady bylo, ale to bylo asi před půl rokem. © To nebylo tak hrozný zas,
naštěstí tak ale, no.

35.

No tak nespravedlivý...Většinou máma jako táta...Máma teda je dost spravedlivá.
Jako táta třeba kdybys...když Kdyby s náma chtěl jet, kdybychom chtěli jet na chalupu,
tak jako nějak nenene... Nevím, táta jako tak trošku, ale.. No tak já jsem jako, tak vono
to je v tomhlectom je to spíš naopak. Já...naopak že třeba když táta byl ke mně
nespravedlivém, prostě mě pořád do něčeho nutil, tak prostě přišla ségra a: „Už ho nech
bejt,"a takhle. Ale zase táta potom: „Mlč, běž někam," a zase šel na ni. A to jako, to
jsem zase já nechtěl, no. A to jako, já jsem teda, já jako řeknu: „Nech toho." Ale že
bych do toho tak zasáh jako ségra, to zas úplně tak ne, do tohohle.

36.

© Jako určitě. Jako jo, pomohla, pomohla jako..pomohla jako. Jako pomohla ona od
sebe sama ne, ale když třeba nemá, ona nemá co dělat, tak prostě přijde a „Nechceš
s něčím pomoct?" Takhle. Jako sama od sebe mi jako s ničím nepomůže...Ona sama
teda. Vždycky jako fakt vždycky když se jako tak nudí nebo když ji něco jako požádám,
no. Jako na chalupě, když jsme něco dělali ze sněhu, tak jako, jo, jsme prostě jako dělali
iglů...jako...Nevím.

37.

...No, asi tak jako trošku, že bych třeba když jsme mohli jezdit jako na většinu věcí,
jako že bysme měli i trošku, rodiče by měli třeba víc času na mě, nemuseli by mít
starosti o Lenku...Jako určitě by jako neměli, třeba by si dělat takový starosti třeba o
Lenku, protože ona třeba má takový ty, že je třeba vždycky nějak nemocná. Jako
nemyslím nějakou chřipku, ale kvůli třeba odřeninám a takhle. Že by toho jako měli
jako míň a určitě by třeba prostě..Měli by větší čas na svoji zábavu. I když teda jako
máma jako ani nemá a táta tak troš...Teda naopak. Máma jakoby spíš trošku jakoby má,
ale táta ani ne, právě. Tak určitě třeba bych třeba nemoh mít moc třeba moc křečků.
Jako takový ty všeobecný věci. Jako když jsme si to chtěli se ségrou koupit, tak jsme si
to koupili napůl, každej dal půlku, půlku svých peněz a to bylo všechno. Vždycky jako
vždycky by mě to takhle jako obralo i o to, co, i o takový ty zkušenosti, co vždycky já,
co jsme prostě udělali, co prostě by nebylo a takhle. Jako vadilo by mi to docela hodně,
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38.

©...Jo, to já nevím, vůbec. Nějak jsem o tom nikdy moc neuvažoval....Jako mým
rodičům je teďka tak třicet pět, třicet čtyři. Myslím, že by to bylo teďko pro ně trošku
větší zátěž, protože museli by se starat o nás a jako náš byt by se dal rozpůlit kvůli

místu...Ale zase nevím teda, jestli by táta chodil do práce a máma by byla doma jako,
že by to táta uživil jako dobře, jo, to by bylo v pohodě. Ale zase nebylo by to tak dobrý,
no. Podle mě teďkonc, co znám ze zkušeností, tak kdo má teďka tři ty, tři děti, tak
právě, tak přesně prostě maj malej byt, kterej má pět pokojů, čtyři a je jich tam na to
pět, no. Tak nemusej mít nějakou kuchyň, obývák, rodiče musej mít nějakej pokoj a děti
maj jeden. Takže to prostě nejde, musej prostě udělat, musej prostě z kuchyně udělat
pokoj a z obýváku musej udělá jídelnu. Tak malej kout, pro nějakou zábavu, pro obývák
a to je všechno, třeba. Za prvý málo třeba místa, ale to zas není tak podstatný, protože
když potom třeba je třeba věc, když sourozenec je, tak třeba máš si třeba s kým hrát, i
když jsi velkej nebo.. Ne, ani ne moc, ale v nějaký chvíli třeba jo. Když si třeba říkám,
jako někdy jsem si říkal, že bych chtěl mít nějakého bratra třeba nebo klidně někdy jako
klidně i sestru, ale nějak ani bych moc nechtěl, no.
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Anotace
V první části se diplomová práce zabývá rodinou, sourozeneckými konstelacemi včetně
jedináčků, interpersonálními sourozeneckými vztahy také s jejich proměnnými faktory a
problémem vztahů mezi vlastními a nevlastními sourozenci.
Druhá část obsahuje kvalitativní výzkum metodou rozhovoru se šesti vlastními sourozenci ze tří
rodin.

Cílem

bylo

poznat

konkrétní

sourozenecké

vztahy

provázené

sourozeneckými

konstelacemi a sledovat, které vlivy a do jaké míry se na těchto vztazích podílejí.
V závěru práce jsou vyhodnoceny sourozenecké pozice a jejich pozitivní a negativní dopady na
osobnost dětí a jejich vztahy. Také jsou podtrženy vlivy jako věkový rozdíl mezi sourozenci,
stejné a opačné pohlaví a úloha rodičů.

Annotation
In the first part, my work is covering family, „sibling constelations" including family situation
with one child. Also touches interpersonal sibling relationships and their variable factors,
concerns the phenomena of relationships between siblings of the same parents and adopted ones.
Second part, contains quality research using „dialogue method" (interview) with six full siblings
from three different families. The goal was to recognize specific sibling relationships concernig
family constelations and trace what factors and to what extent influence these relationships.
As conclusion of my work I evaluated siblings positions and their positive and negative impact
on personalities of children and their relationships. Specific factors as the age difference between
siblings, polarity of genders and the role of parents are highlighted.

