
ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá sourozeneckými vztahy dvojčat a trojčat, kdy 

jeden či více sourozenců má nějaké zdravotní postižení nebo znevýhodnění, a nastiňuje, 

jaký je život v sourozeneckých konstelacích dvojčat a trojčat.  

Věnuje se tématu člověk s postižením a sourozenci, vymezuje rodinu jako 

základní pilíř života člověka a zabývá se především sourozeneckými vztahy. Práce 

objasňuje spojitost mezi narozením vícerčat a vznikem zdravotního postižení a zamýšlí 

se nad vybranými aspekty rodinného a předně pak sourozeneckého života, kdy jeden ze 

sourozenců má nějaké zdravotní omezení. Dále popisuje dvojčata, trojčata a jejich 

specifika.  Představuje například, jak se vytváří identita každého ze sourozenců, jakou 

roli hraje jejich pořadí narození, jaké vznikají vztahy v rodině s dvojčaty a trojčaty a jak 

sourozenci mohou prožívat odloučení jednoho od druhého. Čerpá zejména z publikací 

a dalších zdrojů zabývajících se sourozeneckými konstelacemi a následnými vztahy 

mezi sourozenci, z publikací o dvojčatech a trojčatech, o dětech či dospělých se 

zdravotním postižením nebo znevýhodněním a v neposlední řadě také z osobních 

zkušeností autorky a z výzkumných rozhovorů.  

Mimo to přibližuje, jak dvojčata a trojčata včetně sourozence se zdravotním 

postižením či znevýhodněním vnímají své společné vztahy, jaký vliv přikládají danému 

zdravotnímu omezení a jak si v souvislosti se svým dvojčetem či svými trojčaty 

představují svoji budoucnost. Zjišťuje, v čem si sourozenci vzájemně pomáhají a co jim 

podle nich jejich sourozenecký vztah vzal a co naopak dal.  

V rámci tvorby diplomové práce proběhlo kvalitativní výzkumné šetření, jako 

metody sběru dat byla využita metoda polostrukturovaného rozhovoru. Mezi základní 

užité výzkumné přístupy patří zejména teze biografického designu, terénního výzkumu, 

zčásti pak případové studie. Z výzkumného šetření vyplývají především následující 

výsledky. Dvojčata a trojčata si zpravidla spolu velice rozumí a mají k sobě obzvláště 

blízko. Svůj sourozenecký vztah proto za speciální považují. Zdravotní postižení či 

znevýhodnění ovlivňuje každodenní život sourozenců, nemusí ale nutně ovlivňovat také 

jejich vzájemný vztah. Obtížnější vzájemné porozumění se projevilo nejvíce 

u sourozenců, kdy jeden z bratrů má atypický autismus. Vztah se sourozencem se 

zdravotním postižením či znevýhodněním učí obvykle dvojčata a trojčata vážit si často 



 

 

opomíjených hodnot života, dívat se na svět z jiného úhlu pohledu, mění a svým 

způsobem utváří to, jací sourozenci jsou. Dvojčata a trojčata počítají s jistotou s tím, že 

budou se svými sourozenci v kontaktu i během svého budoucího života. Podle typu 

a hloubky zdravotního postižení nebo znevýhodnění pak plánují, případně neplánují, že 

se o svého sourozence budou jednou starat. Pomoc jednoho druhému je pak pro 

dvojčata a trojčata něčím naprosto samozřejmým.  

Diplomová práce si klade za cíl předně nastínit, jaký je život v sourozeneckých 

konstelacích dvojčat a trojčat, a přiblížit, jak dvojčata a trojčata včetně sourozence se 

zdravotním postižením či znevýhodněním vnímají své společné vztahy.  
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