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PŘÍLOHY 

1 DEKLARACE PRÁV A POTŘEB  

DVOJČAT A VÍCERČAT 

přijata 

Mezinárodní radou organizací pro vícečetné porody 

(International Council of Multiple Birth Organizations) 

a 

Mezinárodní společnosti pro výzkum dvojčat 

(International Society for Twin Studies) 

v květnu 1995 

aktualizována Mezinárodní radou organizací pro vícečetné porody na 13. Mezinárodním 

kongresu pro výzkum dvojčat v Soulu, Jiţní Korea, 5. června 2010 

Úvod: Posláním Mezinárodní rady organizací pro vícečetné porody (ICOMBO) 

a Mezinárodní společnosti pro výzkum dvojčat (ISTS) je zvýšit povědomí o zvláštních 

potřebách vícečetných novorozenců, dětí a dospělých. Zástupci mnoha národů 

Mezinárodní rady (ICOMBO) vytvořili tuto Deklaraci práv a potřeb dvojčat a vícerčat 

jako mezník, podle kterého lze hodnotit a podporovat rozvoj prostředků k uspokojení 

jejich zvláštních potřeb. 

DEKLARACE PRÁV 

I. 

Jelikoţ v některých zemích mýty a předsudky o původu vícerčat vyústily v kulturně 

podmíněné vyobcovávání a/nebo zabíjení novorozeňat vícerčat: 

Mají vícerčata a jejich rodiny plné právo být chráněni zákonem a osvobozeni od 

jakékoli diskriminace. 

II. 

Početí vícerčat a péče o ně zvyšují zdravotní a psychosociální rizika rodinných 

příslušníků a vzhledem k tomu, ţe dědičné faktory, léky na neplodnost a umělá 

oplodnění zvyšují počet mnohonásobných těhotenství, proto: 
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A. Jedinci, nebo páry, které plánují založit rodinu a/nebo chtějí podstoupit léčbu 

neplodnosti, mají právo na informace a poučení: 

1. o příčinách, které mají vliv na početí vícerčat 

2. na informace o doprovodných rizicích a léčebných postupech v těhotenství 

3. o rizicích, která mohou postihnout jedno, více, nebo všechny plody/děti 

4. na údaje týkající se rodičovství v případě narození vícerčat 

5. o možnosti redukce vícečetného těhotenství a s tím spojenými riziky a silnými 

emocionálními následky. 

B. Léčba neplodnosti by měla směřovat k předcházení vícečetného těhotenství, 

obzvláště mnohočetného těhotenství. 

C. Lékaři léčící neplodnost by měli zveřejňovat počet jimi zprostředkovaných 

vícečetných těhotenství, a to jak úmyslných, tak i náhodných. 

III. 

U plodů stejného pohlaví z vícečetného těhotenství nelze podle jejich vzhledu 

spolehlivě určit, zda pocházejí z jednoho vajíčka, které se rozdělilo po oplození 

(monozygozita) či z více oplozených vajíček (multizygozita) a vzhledem k tomu, ţe 

1. dědičnost početí dvojvaječných dvojčat zvyšuje pravděpodobnost vícečetných 

těhotenství; 

2. podobná biologie a dědičnost jednovaječných dvojčat či vícerčat významně ovlivňuje 

podobnost jejich vývoje; 

3. jednovaječná dvojčata či vícerčata jsou optimálními vzájemnými dárci krve, orgánů 

a kmenových buněk získaných z pupeční šňůry 

4. při porodu jsou optimální podmínky k určení, zda jsou dvojčata či vícerčata 

jednovaječná či dvoj a vícevaječná, podle způsobu uloţení placenty: 

A) Rodiče mají právo dozvědět se na základě informací o placentě, získaných při 

porodu, zda jejich dvojčata (vícerčata) pocházejí z jednoho, dvou nebo více 

oplozených vajíček (zygozita). 

B) Starší dvojčata (vícerčata) stejného pohlaví, u kterých není zygozita dosud 

určena, mají právo nechat si zygozitu testovat. Zápis do registru vícerčat by měl 

být ze strany vícerčat zcela dobrovolný. 

C) Zygozita by měla být respektována jako jakákoli jiná lidská odlišnost a má 

nárok na právo utajení. 

IV. 

Během 2. světové války byla dvojčata uvězněna v nacistických koncentračních táborech 

a násilím přinucena k pokusům, které způsobily nemoc nebo smrt, proto: 
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Jakýkoli výzkum prováděný na vícerčatech nesmí být uskutečněn bez souhlasu 

a poučení vícerčat nebo jejich rodičů a musí být v souladu s mezinárodními 

etickými zákony platnými pro pokusy na lidech. 

V. 

Špatná dokumentace, nevšímavost a nekoncepčnost ohledně vícerčat a vícečetných 

porodů zvyšuje riziko špatné diagnózy a/nebo nevhodného léčebného postupu, proto: 

B) Záznamy o narození, perinatální a dětské smrti vícerčat a dále záznamy 

o narození jedináčků, kteří byli původně součástí vícečetného těhotenství, musí být 

přesné. 

A) Těhotné ženy, rodiče a vícerčata mají právo na péči odborníků, kteří jsou 

vzdělaní v oblasti kojení vícerčat a/nebo jejich zvláštních celoživotních potřeb. 

VI. 

Vzhledem k tomu, ţe těsné pouto mezi vícečetnými sourozenci je nezbytným aspektem 

jejich normálního vývoje: 

Vícečetní sourozenci mají právo být umístěni společně v náhradních rodinách, 

adoptivních rodinách nebo být společně umístěni do opatrovnictví či do 

vzdělávacího zařízení. 

VII. 

Protoţe s vícečetnými sourozenci bývá často jak ze strany rodičů, tak i odborníků nebo 

veřejností jednáno jako s jedním svazkem, nikoliv jako s individuy: 

Mají vícerčata, jako kterákoli jiná lidská bytost právo, aby byla uznávána a aby 

s nimi bylo zacházeno s ohledem na jejich individuální potřeby, zájmy či antipatie. 

  

DEKLARACE POTŘEB 

Shrnutí: Dvojčata a vícerčata jsou jedinečná, co se týče početí, porodu a kojení, 

zdravotních rizik, dopadu na rodinné uspořádání, vnějších ţivotních podmínek 

potřebných k vývoji, individualizačních procesů. Vícerčata a jejich rodiny potřebují 

k zajištění optimálního vývoje dostupnou zdravotní péči, sociální zabezpečení 

a vzdělání, které respektuje a zabývá se rozdíly mezi nimi a dětmi narozenými 

jednotlivě. 

1. 

Jelikoţ bývají potřeby jednotlivých vícerčat a rodin během těhotenství, po porodu 

i v následujícím období sloţité a různorodé: 
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A) Potřebují zainteresované osoby, jakož i rodiny, informace a přístup k široké 

škále oborů a služeb jako jsou zdravotní péče odborníků, sociální služby, služby 

zaměstnanosti, vzdělávání či informace o komunitách vícerčat. 

B) Vyžadují jednotlivci i rodiny odbornou zdravotní péči a péči dalších 

profesionálů vzdělaných v oboru vícerčat, kteří disponují potřebnými 

schopnostmi. 

C) K zajištění účinku péče je nutné, aby mezi jednotlivými obory vládla součinnost 

a kontinuita. 

D) Aby byli odborníci z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a vzdělávání 

schopni poskytovat komunitě vícerčat tu nejlepší možnou zdravotní péči 

a potřebné informace, je třeba podporovat jejich vzdělávací a profesní rozvoj. 

2. 

Jelikoţ jsou matky vícerčat vystaveny velkému stresu a před- i poporodním 

komplikacím, bývá u dvojčat a vícerčat vysoká pravděpodobnost nízké porodní váhy 

(< 2500 g) a velmi nízké porodní váhy (< 1500 g), postiţení a úmrtí novorozenců, proto 

Ženy, které čekají vícerčata, potřebují: 

A) Informace o tom jak o sebe pečovat, založené na faktech, které podpoří zdraví 

matek a optimální vývoj plodu, 

B) vzdělání ohledně prevence a příznaků předčasného porodu, 

C) informace a péči zaměřenou na to, jak zamezit předčasným porodům u vícerčat 

a podpořit zdraví matek a optimální vývoj plodu, včetně: 

1. diagnostiky vícečetného těhotenství, nejlépe do pátého měsíce, a taktního 

jednání s ohledem na soukromí rodičů 

2. prohlédnutí plodového obalu a zárodečné blány ultrazvukem co nejdříve 

a nejpřesněji, protože tato informace má zásadní význam pro prenatální péči 

3. poradenství o výživě a jejich zdrojích, které by zajistily váhový přírůstek 18-27 

kg 

4. porodní péče, která odpovídá předpisům a nejlepším výsledkům v porodnictví 

vícerčat a z důvodu změn zdravotního stavu matky nebo z rodinných důvodů: 

a) prodlouženou mateřskou dovolenou 

b) nemocenské dávky 

c) péči o sourozence vícerčat 

5. zvýšenou pozornost, s ohledem na diagnózu a léčbu (tam, kde je vyžadována), 

v situacích, kdy jsou vícerčata jednoznačně vystavena riziku jako je TTTS 

syndrom (feto-fetální transfuzní syndrom), ale nejen tohoto. 
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3. 

Kojení zajišťuje optimální výţivu, růst a vývoj mozku pro předčasně i v termínu 

narozená vícerčata a vzhledem k tomu, ţe proces kojení a/i krmení z láhve u vícerčat je 

sloţitý a náročný, proto: 

Rodiny, které čekají a vychovávají vícerčata, potřebují: 

A) vzdělání ohledně výživových, imunologických, psychologických a finančních 

výhod kojení pro předčasně i v termínu narozené novorozence 

B) povzbuzení a vedení v technikách kojení 

C) vzdělání a vedený nácvik krmení z láhve všech sourozenců zároveň a tomu 

odpovídající prostředky, podpůrný systém a pracovní volno pro rodinné 

příslušníky, aby zvládli kojení a/nebo krmení z láhve 

4. 

60% vícerčat se rodí v 37. týdnu těhotenství a/nebo s nízkou porodní váhou a je zde 

vysoká pravděpodobnost hospitalizace, která ohroţuje pocit vzájemného spojení 

a proces kojení, a vzhledem k tomu, ţe novorozená vícerčata čerpají útěchu ze 

společného pobytu v děloze: 

Rodiny se zdravotně slabšími vícerčaty potřebují specializované vzdělání a pomoc 

k propagaci a povzbuzení kojení a pocitu vzájemného spojení. Při hospitalizaci 

zdravotně slabších vícerčat by nemocniční předpisy měly rodinám vyjít vstříc, 

zájmy vícečetných sourozenců nevyjímaje. 

5. 

Novorozená vícerčata trpí větším počtem vrozených vad a novorozeneckých úmrtí, 

proto: 

Rodiny, kde se vyskytlo postižení nebo úmrtí u vícerčat, potřebují: 

A) péči a poradenství odborníků, kteří jednají citlivě a s ohledem na sílu zármutku 

spojeného s postižením a/nebo úmrtím u vícerčat a s ohledem na citovou vazbu 

žijících sourozenců. 

B) přístup k terapii, poradenství či prostředkům při postižení či poruše jednoho či 

více z vícerčat za účelem zvládnutí různorodosti potřeb a schopností vícerčat 

C) taktní přístup, který pomůže vhodným způsobem zvládnout ztrátu jednoho 

nebo více dětí 

6. 

Bez pomoci odborníků v péči o vícečetné novorozence, kojence a batolata se v těchto 

rodinách zvyšuje riziko výskytu nemocí, poporodních depresí/úzkostí, zneuţívání léků, 

psychického týrání, špatného zacházení a zneuţívání dětí a také rozvodů, proto: 
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Rodiny pečující o vícerčata potřebují pravidelný přístup k vhodným službám 

a prostředkům, které by zajistily: 

A) pediatrickou péči 

B) potřebné množství kojeneckého a dětského oblečení a vybavení 

C) vhodný odpočinek a spánek pro rodiče 

D) zdravou výživu 

E) péči o ostatní sourozence 

F) bezpečnost dětí 

G) dopravu 

H) mentální zdraví rodičů 

7. 

Rodiny s vícerčaty mají jedinečnou příleţitost podporovat zdravý vývoj kaţdého 

vícečetného jedince a rozvíjet a povzbuzovat zdravé vzájemné vztahy; a vzhledem 

k tomu, ţe okolnosti porodu vícerčat ovlivňují vývojové vzorce: 

Rodiny, které čekají a vychovávají vícerčata, potřebují: 

A) dostupné informace a návody k optimálním rodičovským postupům vzhledem 

k jedinečným vývojovým aspektům u vícerčat, včetně procesů socializace, 

B) individualizace a jazykového osvojení 

C) umožnit vícerčatům odpovídající zkoušení ve škole s ohledem na jejich vývoj 

a možné problémové chování 

8. 

Dvojčata a vícerčata jsou předmětem mýtů, legend a zájmu médií, která líčí vícerčata 

jako odosobněné stereotypy: 

Je potřeba vzdělávání veřejnosti s důrazem na školení odborníků, zdravotníků 

a dalších pracovníků a školitelů, aby rozptýlili mýty a šířili pravdivá fakta 

o narození a vývoji dvojčat a vícerčat. 

9. 

Dvojčata a vícerčata trpí útlakem veřejnosti z důvodu nevědomosti o jejich biologickém 

uspořádání a nepruţnou politikou, která nevyhovuje jejich zvláštním potřebám, proto: 

Dvojčata a vícerčata potřebují: 

A) informace a vzdělání o biologickém vzniku dvojčat a vícerčat 

B) zdravotní péči, vzdělání, poradenství a pružnou veřejnou politiku, která se bude 

zabývat jejich jedinečnými vývojovými normami, individualizačními procesy 

a vzájemnými vztahy. Např. tím, že umožní: 
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1. léčbu zdravotně slabších vícerčat ve stejné nemocnici 

2. umístit novorozená vícerčata do společné postýlky, aby se umocnil blahodárný 

vliv z jejich pobytu v děloze 

3. zdravotní, vývojovou a vzdělávací dostupnost, která zohledňuje vzájemný vztah 

mezi vícečetnými sourozenci 

4. vyhnout se separovanému propouštění vícerčat z nemocnice všude tam, kde je to 

možné 

5. každoroční přehled umístění vícečetných sourozenců do tříd a napomáhání 

jejich společnému nebo oddělenému umístění podle potřeb jednotlivých skupin 

vícerčat 

6. podpora individuálních zájmů vícerčat včetně simultánní účasti vícerčat ve 

sportovních týmech nebo jiných skupinových aktivitách a podpora individuálních 

sportovních, skupinových nebo zájmových činností 

7. specializované poradenství pro vícerčata, která ztratila svého vícečetného 

sourozence 

8. poradenské služby, které se zabývají speciálními potřebami dospělých vícerčat 

10. 

Vícerčata – novorozenci, děti i dospělí – jako předmět zkoumání významně přispěli 

k vědeckému pochopení dědičných nemocí, odlišností jedinců a vzájemného vlivu 

prostředí a výchovy na vývoj člověka; a vzhledem k tomu, ţe poměrně málo víme 

o optimálním vedení vícečetného těhotenství a jedinečných vývojových vzorcích 

u vícerčat: 

Vědci musí být podporování ve výzkumu: 

A) optimálního vedení vícečetného těhotenství 

B) norem pro vývojové procesy, které jsou ovlivněny porodem vícečetných jedinců 

jako: individualizace, socializace, jazykových dovedností 

C) mezníků zdravého psychologického vývoje a vhodné terapie pro vícerčata 

jakéhokoli věku při úmrtí jednoho z vícečetných sourozenců 

D) strategií a postupů, které mohou zlepšovat zdraví rodin s vícerčaty během 

období rodičovství jako např.: kojení, politika zaměstnanosti, prevence poruch 

nálad po porodu. 

E) řešení etických otázek zdravotníky a vícečetnými rodinami jako jsou: 

asistovaná reprodukce, vícečetné těhotenství a jeho a 

F) lékařských, vývojových a vzdělávacích postupů/léčby respektujících vztahy 

mezi vícerčaty 
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2 OTÁZKY POLOSTRUKTUROVANÉHO 

ROZHOVORU 

Přikládám zde osnovu rozhovoru. Uvedené otázky jsem pokládala dvojčatům 

a trojčatům, s kterými jsem dělala rozhovor. Otázky jsou zde prezentovány tak, jak byly 

doplněny po reflexi dvou pilotních rozhovorů. Vybranou metodou sběru dat je právě 

metoda polostrukturovaného rozhovoru, na základě potřeby bliţšího porozumění 

a upřesnění, jsem se tedy během rozhovoru ptala doplňujícími otázky.  

ÚVODNÍ (PŘÍPADNĚ ZÁVĚREČNÉ) OTÁZKY 

o Máš ještě nějaké sourozence – kromě svého dvojčete/trojčete?  

Pokud ano, jaké?  

o Jste jednovaječná, nebo dvojvaječná dvojčata? /Jste jedno-, dvoj- a jedno-, 

či trojvaječná trojčata? (Pokud to víš tedy.)  

o V jakém pořadí jste se narodili? Jsi nejstarší, prostřední, nebo nejmladší? 

*)  Co rád/a děláš? Co Tě baví?
1
 

**)  Co naopak neděláš rád/a, nebaví Tě?
2
 

JÁ A MŮJ SOUROZENEC/MOJI SOUROZENCI
3 

1)  Jaký Tvůj sourozenec (dvojče/trojče) je? (Zkus říci např. ve dvou větách.) 

2)  Co máš na svém sourozenci nejraději?   

3)  Co Ti na něm vadí? /Co Tě na něm někdy štve?  

(Pokud vůbec něco /platí i dále/.) 

4)  Co Tě na Vašem vztahu trápí? 

                                                 
1
 Otázka přidaná během pilotní fáze výzkumného šetření (z důvodu rozmluvení dotazovaného a navození 

uvolněnější atmosféry).  

2
 Otázka přidaná během pilotní fáze výzkumného šetření. Otázka přidaná během pilotní fáze výzkumného 

šetření (z důvodu rozmluvení dotazovaného a navození uvolněnější atmosféry).  

3
 Instrukce pro trojčata: „Na následující otázky odpověz nejprve vzhledem k jednomu svému trojčeti, pak 

k druhému.“ 
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 Co si myslíš, ţe Tvého sourozence ve vztahu k Tobě trápí? (Event. /na 

Vašem vztahu mrzí?) 

5)  Co bys svému sourozenci přál/a?  

 Co si myslíš, ţe by si Tvůj sourozenec přál? 

6)  Je podle Tebe Váš vztah něčím speciální? Jak/v čem se to projevuje? Proč, 

čím je to dáno?  

VLIV ZDRAVOTNÍHO POSTIŢENÍ ČI ZNEVÝHODNĚNÍ  

NA VZTAH SOUROZENCŮ DVOJČAT/TROJČAT 

7)  Ovlivňuje/ovalo dané postiţení či znevýhodnění nějakým způsobem Váš 

vztah? Pokud ano, jak? 

8)  Rozděluje/ovalo Vás v něčem dané postiţení či znevýhodnění? Pokud ano, 

jak? (Jak/v čem Vás dané postiţení či znevýhodnění rozděluje?)  

9)  Jak nebo kdy Vás naopak sbliţuje/ovalo? 

10)  Jak můţeš pomáhat či pomáháš (nebo jsi pomáhal/a) svým sourozencům? 

11)  V čem on můţe pomoci nebo pomáhá Tobě? (/V čem oni mohou pomoci 

nebo pomáhají Tobě?) 

12)  Co Ti Váš sourozenecký vztah vzal a co naopak dal?  

PŘEDSTAVA SOUROZENCŮ O BUDOUCNOSTI 

13)  Jak si představuješ svůj budoucí ţivot?  

14)  Jaké místo v něm bude mít Tvůj sourozenec – dvojče? (/budou mít Tvoji 

sourozenci – trojčata?) 

15)  Co Vás asi čeká společného a v čem budete kaţdý sám (/co Vás rozdělí)?  

16)  Jakou roli v tom hraje dané postiţení či znevýhodnění?  

17)  Volná otázka: Je ještě něco, co Ti přijde důleţité mi sdělit? Pokud ano, co? 
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3 UKÁZKA Z ROZHOVORŮ:  

ROZHOVOR S ROMANEM, VAŠKEM A JÉŇOU  

(TROJČATA – 20 LET)  

ÚVODNÍ (PŘÍPADNĚ ZÁVĚREČNÉ) OTÁZKY 

o Máš ještě nějaké sourozence – kromě svých trojčat? Pokud ano, jaké?  

ROMAN: „O 3 roky mladší sestru. 

Vztah s naší sestrou nás hodně ovlivnil. I kdyţ je o 3 roky mladší, je docela 

vyspělá. Dlouhou dobu byla na podobné úrovni jako my a navzájem jsme se učili. To 

nás také ovlivnilo. Společensky.“  

o Jste jedno-, dvoj- a jedno-, či trojvaječná trojčata? (Pokud to víš tedy.)  

ROMAN: „Mně se toto plete, říkali mi to desetkrát, nebo stokrát. Myslím, ţe ti to upřesní 

můj mladší bratr. Přesně si to nepamatuji, i kdyţ jsem to uţ mnohokrát slyšel. Ale 

myslím si, ţe jsme troj-vaječní.“ 

o V jakém pořadí jste se narodili? Jsi nejstarší, prostřední, nebo nejmladší? 

ROMAN: „Vašek je nejstarší, já jsem takový ten zlatý střed a Jéňa je nejmladší. Ale 

myslím si, ţe na tom pořadí nezáleţí.“ 

*)  Co rád děláš? Co Tě baví?  

ROMAN: „Rád chodím do skauta. Jsem takový sportovec. Rád běhám, jezdím na kole, 

hraji badminton, kdykoliv to jde. Jsem takový akční. Moţná bych se jednou rád 

věnoval programování.“ 

VAŠEK: „Baví mě tanec, četba knih, badminton.“ 

JÉŇA: „Rád sportuju, podnikám různé akce, se skautem nebo tak. Jako malý jsem chodil 

do skauta. A stále s těmi kamarády rád jezdím na akce a tak.“ 

**)  Co naopak neděláš rád, nebaví Tě?  

ROMAN: „Jsem líný, rád nechávám věci na poslední chvíli.“ (Pozn.: Otázka byla 

poloţena jinak.)  

Máš něco, co nemáš rád. Co Tě vůbec nebaví? VAŠEK: „Nemám.“ 

JÉŇA: „Většinou si zvyknu na všechno moţné, takţe nemám nic proti něčemu nebo, ţe 

bych se něčeho bál, nebo tak.“  
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JÁ A MOJI SOUROZENCI  

A) O ROMANOVI 

1) Jaký Tvůj sourozenec (trojče) je? (Zkus říci např. ve dvou větách.) 

VAŠEK: „Roman je chytrý a podnikavý.“ 

JÉŇA: „Určitě je cílevědomý a ví, do čeho jde. Je sebejistý, svědomitý, pracovitý. A tak. 

To jsou ty dobré vlastnosti. No, takhle nějak.“ 

2) Co máš na svém sourozenci nejraději?   

VAŠEK: „Hodný, slušný, příjemný.“ 

JÉŇA: „Jeho smysl pro humor, nebo to, jak dokáţe komunikovat s lidmi. Je vtipný 

a dobře se s ním spolupracuje.“ 

3) Co Ti na něm vadí? /Co Tě na něm někdy štve? (Pokud vůbec něco /platí 

i dále/.) 

VAŠEK: „Nic.“ 

JÉŇA: „Myslím, ţe spolu vycházíme dobře, takţe s tím nijak nemám problém.“ 

4) Co Tě na Vašem vztahu trápí? 

Je něco, co Tě na vašem vztahu trápí? VAŠEK: „Není.“ 

JÉŇA: „Jak jsem říkal, tak já s ním nemám ţádný špatný vztah, protoţe jsme si blízko 

a vycházíme spolu dobře, Nic mě na tom vztahu netrápí.“ 

Co si myslíš, že Tvého sourozence ve vztahu k Tobě trápí? (Event. /na Vašem 

vztahu mrzí?) 

VAŠEK: „Moje chování ho trápí. Někdy se k němu chovám špatně.“ 

JÉŇA: „Doufám, ţe ne.“ (Pozn.: Otázka byla poloţena trochu jinak.) 

5) Co bys svému sourozenci přál?  

VAŠEK: „Zdraví, štěstí, pohodu, aby se měl dobře, aby to dotáhl daleko.“ 

JÉŇA: „Přál bych mu, aby dobře vystudoval to, co chce, a dostal se tam, kam chce, měl 

šťastný ţivot. Přál bych mu, aby ho netrápily nějaké zdravotní potíţe, jak vím třeba, 

ţe má epileptické záchvaty, tak aby ho to netrápilo, aby se s tím vyrovnal. I kdyţ já 

vím, ţe ho to asi úplně netrápí, ale… “ 

Co si myslíš, že by si Tvůj sourozenec přál? 

VAŠEK: „Abych se zlepšil, ve svém chování.“ 

JÉŇA: „Určitě vystudovat a mít šťastné manţelství.“ 
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6) Je podle Tebe Váš vztah něčím speciální? Jak/v čem se to projevuje? Proč, čím 

je to dáno?  

VAŠEK: „Více si rozumíme. Já s Romanem si více rozumíme a víc o sobě víme neţ třeba 

já s kamarádem, nebo s někým.“ 

A proč to tak je?  

„Tím, ţe jsme se narodili spolu, jsme doma, jsme bratři. Tím, ţe se hodně setkáváme.“ 

JÉŇA: „Myslím, ţe si výborně rozumíme. Jsme vlastně skoro stejný, a tak si vlastně 

rozumíme nejlépe.“ 

Proč si myslíš, že si tak rozumíte?  

Proto, ţe máme ty samé problémy, zhruba i zdravotní, proţíváme skoro to samé, jelikoţ 

jsme stejní, víme, jak se cítí ten druhý, co proţívá, protoţe mu jsme podobní. Takţe 

víme, jak se můţe cítit.“  

 

B) O VAŠKOVI 

1) Jaký Tvůj sourozenec (trojče) je? (Zkus říci např. ve dvou větách.) 

ROMAN: „Vašek je pohodář. Občas má své výlevy, ne ţe by byl úplně vzteklý, ale občas 

má takové výrazné nálady. Jinak taky rád pomůţe. Je kamarádský.“ 

JÉŇA: „Vašek je hodně vtipný. Šťastný z kaţdé maličkosti. Stačí málo, aby měl radost. 

Občas má problémy s pamětí kvůli úrazu, který měl, ale jinak je skvělý a také si s ním 

rozumím velmi dobře.“ 

2) Co máš na svém sourozenci nejraději?   

ROMAN: „Ty dobré vlastnosti. To, ţe umí naslouchat. “ 

JÉŇA: „To, jak on mě má rád, protoţe on tu lásku ke mně dokáţe projevit. Je to dáno 

i tím, ţe bydlíme vedle sebe v pokojích, takţe on většinou přijde za mnou. Přijde, 

i kdyţ já občas nechci, ale přesto mě to povzbudí.  On chodí hodně často. A i kdyţ 

třeba nechci, tak přijde a je šťastný většinou, má radost, tak se s ní chce podělit.“  

Máte každý svůj pokoj? 

„Kaţdý svůj. Předtím jsme měli společně já s Vaškem, takţe Vašek chodil furt za mnou. 

Určitě mi hodně věří. Teď uţ se to rozdělilo, ale jsme vedle sebe, takţe spolu můţeme 

komunikovat.“  

Vašek tedy chodí častěji za tebou než za Romanem?  

„Ano.“ 
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3) Co Ti na něm vadí? /Co Tě na něm někdy štve? (Pokud vůbec něco /platí 

i dále/.) 

ROMAN: „Občas je tvrdohlavý.“ 

JÉŇA: „Občas mi vadí, ţe se chová právě aţ moc vesele. Pro mne je to trošku 

nepříjemný, kdyţ se projevuje aţ moc, mně stačí třeba jen málo. Ale to je samozřejmě 

dobrý, takţe bych to neměl nějak odsuzovat.“ 

4) Co Tě na Vašem vztahu trápí? 

ROMAN: „Nevím“ 

JÉŇA: „Nic mě netrápí.“ 

Co si myslíš, že Tvého sourozence ve vztahu k Tobě trápí? (Event. /na Vašem 

vztahu mrzí?) 

ROMAN: „Asi to bude podobné jako předtím, to, ţe na sebe nemáme moc času“ 

A myslíš, že jeho něco na vašem vztahu trápí? JÉŇA: „Myslím si, ţe ne.“  

5) Co bys svému sourozenci přál?  

ROMAN: „Všechno dobré – šťastný ţivot.“ 

JÉŇA: „Přál bych si, aby měl Vašek v ţivotě příleţitosti se projevit a získat povolání jako 

normální člověk. Jak má ty problémy, tak chodí do speciální školy. Přál bych mu, 

aby mohl získat povolání, které by ho bavilo, a aby měl šťastný ţivot…“ 

Co si myslíš, že by si Tvůj sourozenec přál? 

ROMAN: „Aby byl přijímaný i od ostatní.“ 

JÉŇA: „Nevím, co by si přál, ale myslím si, ţe je šťastný z kaţdé menší věci, I z toho, ţe 

bydlíme spolu a tak, myslím, ţe mu to stačí. Rád pracuje, takţe myslím, ţe by ho 

bavilo pracovat takhle někde v kanceláři nebo různě, myslím, ţe si přeje nějakou 

takovouto práci nebo praxi.“ 

Jak se projevuje jeho problém s pamětí? 

„On má vlastně krátkodobou paměť. Takţe, kdyţ mu něco řeknu, tak to za den, dva, 

zapomene. Má paměť vlastně narušenou, neudrţí to tak dlouho v hlavě. Coţ je občas 

v některých situacích sloţitější.“ 

Jak to řešíte? 

„Ve škole se učí básničky, takţe procvičuje ti paměť, coţ je dobré. I doma mu 

pomáháme procvičovat paměť. Ale je to na něm, jak to zvládne.“ 
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6) Je podle Tebe Váš vztah něčím speciální? Jak/v čem se to projevuje? Proč, čím 

je to dáno?  

ROMAN: „Je to podobné jako s Jéňou. Moţná ve mně vidí nějaký vzor, ale to nemohu 

úplně posoudit.“ 

JÉŇA: „Myslím si, ţe s Vaškem máme k sobě hodně blízko, jak jsme bydleli spolu 

v pokoji. Hodně si navzájem spolu rozumíme, takţe víme, jak se ten druhý cítí a tak.“ 

 

C) O JÉŇOVI 

1) Jaký Tvůj sourozenec (trojče) je? (Zkus říci např. ve dvou větách.) 

ROMAN: „Je podobného charakteru jako já. Je trochu tichý, moc neprojevuje svůj 

názor, ale určitě nějaký má. Hlavně je vstřícný a hodný, to znamená, ţe rád pomůţe 

se vším. “ 

VAŠEK: „Chytrý, hodný, příjemný.“ 

2) Co máš na svém sourozenci nejraději?   

ROMAN: „Asi to, jak je tolerantní a kamarádský.“ 

VAŠEK: „To, jak se ke mně chová.“ 

A jak se k tobě chová?  

„Dobře. Nic mi nedělá.“ 

3) Co Ti na něm vadí? /Co Tě na něm někdy štve? (Pokud vůbec něco /platí 

i dále/.) 

ROMAN: „Občas je zmatkař. Někdy neřekne, ţe se mu něco nelíbí, a potom z toho můţou 

být problémy…  

VAŠEK: „Vadí mi, ţe třeba kdyţ já k němu přijdu a něco mu vlastně udělám, tak on se 

brání, to mi vadí.“ 

A co mu uděláš? Něco mu řekneš, nebo mu spíš něco uděláš?  

„Něco mu udělám?“  

Tomu třeba „jednu vrazíš“?  

„Ne, to ne.“  

Myslíš to tedy tak obecně, nemáš žádný příklad?  

„Nemám.“ 

4) Co Tě na Vašem vztahu trápí? 

ROMAN: „Nevím. Asi to, ţe nemáme na sebe moc času.“ 
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VAŠEK: „Netrápí mě nic.“ 

Co si myslíš, že Tvého sourozence ve vztahu k Tobě trápí? (Event. /na Vašem 

vztahu mrzí?) 

ROMAN: „To bude asi vzájemné.“ 

VAŠEK: „To moje chování, to, jak se chovám. Třeba přijdu a ruším ho něčím…“ 

5) Co bys svému sourozenci přál?  

ROMAN: „Všechno dobré. Aby udělal vysokou školu, měl to, co chce…“ 

VAŠEK: „Zdraví, štěstí a pohodu taky.“ 

Co si myslíš, že by si Tvůj sourozenec přál? 

ROMAN: „Manţelku, rodinu… To je těţké odpovědět.“ 

VAŠEK: „Abychom se měli rádi.“ 

6) Je podle Tebe Váš vztah něčím speciální? Jak/v čem se to projevuje? Proč, čím 

je to dáno?  

ROMAN: „Oproti jiným vztahům je to bliţší vztah, protoţe jsme spolu vyrůstali. To 

znamená, ţe tam je sourozenecký vztah. Kdyţ máme nějaký vzájemný problém, nebo 

jeden z nás má, můţeme si to otevřeně říci. Jelikoţ jsme z trojčat, tak si myslím, ţe je 

to tím ještě umocněné, je to tím ještě silnější.“ 

VAŠEK: „Stejně jako u Romana. Rozumíme si. Více se o sobě dozvíme.“ 

Čím to asi tak je? 

„Tím, ţe bydlíme spolu.“ 

Ještě něčím dalším, se to projevuje? 

„Činnosti, vztahy.“ 

 

VLIV ZDRAVOTNÍHO POSTIŢENÍ ČI ZNEVÝHODNĚNÍ  

NA VZTAH SOUROZENCŮ DVOJČAT/TROJČAT 

7) Ovlivňuje/ovalo dané zdravotní postižení či znevýhodnění nějakým způsobem 

Váš vztah? Pokud ano, jak? 

ROMAN: „Rozhodně ovlivňuje. Jsme pro Vaška blízcí, jsme jeho blízká rodina. Víme, jak 

se chová, neposuzujeme ho tak, jak by ho asi posuzovalo okolí. Jsme na něj zvyklí.“  

A ovlivňuje to nějakým způsobem váš vztah? „Asi ne.“ 
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VAŠEK: „Neovlivňuje, si myslím já. Já třeba nosím brýle – tak nemohu něco dělat 

s bratry, ale… Vlastně to nic neovlivňuje. Je to obyčejné, jakoby se nic nestalo. Sice 

mám to postiţení, ale je to normální ţivot.“ 

JÉŇA: „Myslím si, ţe ne, ţe by ho nějak narušoval, myslím si, ţe spíše ne.“ 

8) Rozděluje/ovalo Vás v něčem dané postižení či znevýhodnění? Pokud ano, jak? 

(Jak/v čem Vás dané postižení či znevýhodnění rozděluje?)  

ROMAN: „No, občas má toho člověk taky plné zuby.  Je to trochu jiný vztah neţ 

s normálním bratrem, který není postiţený. Je potřeba si od něj občas odpočinout, 

má trochu jiné reakce neţ ostatní, je potřeba mu věnovat jinou péči… “  

VAŠEK: „Nerozděluje.“ 

Máš pocit, že jsi kvůli tomu postižení v něčem sám, bez bratrů?  

„Nemám.“ 

JÉŇA: „Naše chování jsou trošku rozdílná právě proto. Vašek má občas problémy být 

samostatný, potřebuje pomoct od nás, a tak se mu snaţíme pomoci, začlenit ho do 

společnosti a být s ním.  

Rozděluje nás to například při organizování určitých věcí. My to děláme trochu 

jinak. Víme, co všechno je třeba, Vašek by se do toho taky mohl zapojit, ale jiným 

způsobem, ne tolik zodpovědně. Takţe my to děláme třeba za něj. Dáváme mu úkoly 

a on je plní, jednorázové úkoly, ne moc zodpovědné nebo sloţité. Vašek potřebuje 

všechno říci jednoduše, protoţe má problémy trochu s tím rozuměním.“ 

9) Jak nebo kdy Vás naopak sbližuje/ovalo? 

ROMAN: „To mentální postiţení… Nevím… To, ţe jsme bratři, to nás sbliţuje hodně. Ale 

to samotné postiţení asi ne.“ 

Může vás to zdravotní postižení v něčem sbližovat? VAŠEK: „Můţe…“ 

Jak vás sbližuje? „Já si myslím, ţe to neovlivňuje – to, ţe mám to postiţení. Zůstává to 

tak.“ 

JÉŇA: „Myslím si, ţe vím trochu, jaké by to bylo, kdybych měl takové potíţe jako Vašek, 

ale jsem rád, ţe mě to také nepostihlo. Takţe soucítím s Vaškem, vlastně to mě s ním 

sbliţuje.  

10) Jak můžeš pomáhat či pomáháš (nebo jsi pomáhal/a) svým sourozencům? 

ROMAN: „Třeba, kdyţ má nějaký problém, tak se mu snaţím pomoci. Pomáhám mu 

například s věcmi do školy, kdyţ něco neví, tak se mu snaţím pomoci. Kdyţ má 

špatnou náladu, nebo tak.“ 
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VAŠEK: „No, já moc Romanovi nepomáhám. Jak to myslíš, v čem?“  

Úplně prakticky, úplně v čemkoli… Mám na mysli, jestli mu někdy doma pomůžeš 

někde uklidit, pomůžeš mu umýt nádobí.  

„Jojo, tak to pomůţu. Třeba s nádobím, s různými pracemi.“  

A jak to je u Jéni? Je to stejné, nebo jiné?  

„Je to stejné.“ 

JÉŇA: „S normálními věcmi, s domácími úkoly, se školou, kdyţ potřebuje nějakou 

pomoc, tak mu jsem k dispozici. S pamětí, ţe bych mu nějak pomohl, to asi úplně 

nejde, takţe mu spíš poradím, kdyţ něco neví. Různě se ptá, jsem k dispozici vţdycky.  

Občas se stává, ţe Vašek musí někam dojít. A kdyţ nezná cestu, tak se můţe ztratit, 

nebo neví, ţe by měl zavolat rodičům, nebo tak… Ale kdyţ se někde ztratí, tam my mu 

nemůţeme pomoci nijak, to musí pak vyřešit sám.  

Doma pak třeba pomoc s domácím úkolem. Ve škole probírají jednoduché věci, ale 

Vašek má občas s nimi problémy, tak je potřeba ho podpořit.“ 

 

11) V čem on může pomoci nebo pomáhá Tobě? (/V čem oni mohou pomoci nebo 

pomáhají Tobě?) 

ROMAN: „Kdyţ se člověk cítí ne přímo odstrčeně, ale kdyţ má špatný den, nedaří se mu, 

ostatní jsou na něj hnusní,… Tak Vašek, pohodář, který tomu ani nerozumí, nebo 

třeba rozumí – to je jedno, tak dokáţe třeba utěšit.“ 

VAŠEK: „Někdy mi pomáhají. (Vaška nic konkrétního teď nenapadá.)  

Dávám příklady.  

„Pomáhají mi někdy se školou, s vařením. Někdy mi poradí, kde co je. Je to jak kdy.  

JÉŇA: „Nevím. Já jsem většinou samostatný. A ţe bych potřeboval nějak pomoci, nevím. 

To jak je vedle mě – mě povzbuzuje. Je prostě mým bratrem. Ale ţe bych nějak 

potřeboval pomoct od něj, to asi ne.“ 

12) Co Ti Váš sourozenecký vztah vzal a co naopak dal?  

ROMAN: „Vzal mi, ţe nejsem jedináček rozmazlený, který má všechno. Ale já si toho 

váţím, ţe mám tolik bratrů. Kdyţ jsme byli malí, mohli jsme spolu hrát společné hry, 

byli jsme spolu. Kdyţ nám bylo ouvej, mohli jsme si spolu o tom popovídat. Co mi 

vzal? Třeba – ne úplně soukromí, ale to, ţe tě lidi berou tak, jako ţe jsi ten jeden ten 

ze tří, jsi ten z trojčat a ne ten jeden, co je super a… Takhle nějak, asi chápeš.“ 

VAŠEK: „Já si myslím, ţe všechno dobrý. Myslím, ţe mi to přidalo hodně.“ 
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A co ti to přidalo? 

„Vím hodně o klucích.“ 

JÉŇA: „To co mi dal, je to, ţe se cítím lépe, kdyţ mám takhle bratry, ţe víme, co 

proţíváme. Ale Vašek, jak má ty problémy s komunikací občas, tak se mi zdá, ţe 

Roman aţ moc mluví a Vašek moc ne. A tak, kdyţ jsem více s Vaškem, cítím se být asi 

zpomalován, ale nechci Vaškovi nějak ublíţit, ţe bych byl zpomalován, ale snaţím se 

začlenit, pomáhat Vaškovi s tím. A ten vztah nám dává hodně, ţe můţeme řešit 

problémy společně, zeptat se druhého a tak.“ 

 

PŘEDSTAVA SOUROZENCŮ O BUDOUCNOSTI 

13) Jak si představuješ svůj budoucí život?  

ROMAN: „Kaţdý z nás bude mít svojí rodinu, pokud moţno. Budeme se vzájemně 

navštěvovat tradičně, pomáhat si určitě.“ 

VAŠEK: „Rád bych si našel nějakou práci, podnikat.“ 

A máš vymyšlené, v čem bys chtěl podnikat? Nebo to nemáš?  

„Nemám.“ 

JÉŇA: „Nemám úplně představy. Nemám moc představ do budoucna, ale chtěl bych 

studovat na vysoké škole, mít zaměstnání, odstěhovat se od rodičů, bydlet v Praze, 

v centru…“ 

14) Jaké místo v něm bude mít Tvůj sourozenec – dvojče? (/budou mít Tvoji 

sourozenci – trojčata?) 

ROMAN: „Kdyby Vašek třeba nenašel to, co hledá, tak bychom se o něj s bratrem 

starali.“ 

VAŠEK: „To je moc sloţitá otázka.“ 

JÉŇA: „Určitě je budu navštěvovat, kdyţ budu mít čas. Nechci odtrhnout ten vztah, který 

mám.“ 

15) Co Vás asi čeká společného a v čem budete každý sám (/co Vás rozdělí)?  

ROMAN: „Společného asi to, tím, ţe máme stejné záliby, tak půjdeme podobným 

směrem. Doufám, ţe budeme drţet pospolu i do budoucna. Co nás bude rozdělovat, o 

tom jsem ještě nepřemýšlel, nevím.  

Třeba bychom mohli zaloţit vlastní firmu, kdo ví, také by to bylo moţné.“ 

VAŠEK: „Všichni budeme někde pracovat, kaţdý jinde. Budeme mít své partnerky, děti.“ 
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Myslíš, že se budete navštěvovat? 

„Budeme se navštěvovat. Aspoň jednou.“ 

Bude něco v budoucnosti, v čem si myslíš, že budeš sám? 

„Třeba v tom něco vymyslet. Vlastně kaţdý se musí sám rozhodnout, co bude dělat, jak 

to udělat, co postavit. Kaţdý se musí rozhodnout sám.“ 

JÉŇA: „V ţivotě budeme asi kaţdý sám. Ale určitě, kdyţ budeme spolu se scházet, tak 

budeme jako rodina. Budeme společně. Ţivot nás rozdělí, ale… Jak postupuje čas, 

chceme mít svoje rodiny. Jak jsme byli spolu na základce, do stejné třídy, bydleli 

jsme spolu, chodili jsme 5 let spolu do třídy, v různých lavicích. Ale Roman potom 

odešel na osmileté gymnázium, přestěhovali se a tak jsme nebyli kaţdý den spolu. 

Tím jsme se trošku rozlišili, kaţdý šel jinam a to bylo něco jiného. Pořád chodíme 

kaţdý jinam, máme jiné zkušenosti, jinak se chováme ve společnosti.“ 

16) Jakou roli v tom hraje dané postižení či znevýhodnění?  

ROMAN: „Asi budeme muset drţet pospolu. Kdyby byl někdo sám, to by asi nebylo to 

pravé ořechové.“ 

Myslíš si, že to zdravotní postižení nějak ovlivní vaši budoucnost? Bude v něčem 

pro to důležité? VAŠEK: „To si nemyslím, ţe důleţitý.“ 

Myslíš, že kvůli tomu postižení budete někdy víc spolu?  

„Nemyslím.“ 

JÉŇA: „Rodiče říkaly, ţe by asi chtěli, aby Vašek bydlel s nimi. Protoţe by nemohl být 

dost samostatný, aby mohl bydlet sám. Ale my bychom ho navštěvovali, určitě spolu 

budeme.“ 

17) Volná otázka: Je ještě něco, co Ti přijde důležité mi sdělit? Pokud ano, co? 

ROMAN: „Tato otázka mne zaskočila. Mám pocit, ţe uţ jsem řekl docela dost. Nech mi 

chvilku… Nic mě nenapadá.“ 

VAŠEK: „Uţ nic.“ 

JÉŇA: „Občas to má výhody, ţe si nás lidi pletou, nám to nějak nevadí a tak si děláme 

legraci z toho druhého. Ale jak jsme starší, tak se více rozlišujeme. Lidi nás 

poznávají. Dřív jsme chodili spolu, tak nás nerozlišovali, teď si kaţdý jde sám, takţe 

teď uţ nás více rozlišují. Uţ nemůţeš nic hodit na svého bratra… Lidi uţ Tě neberou 

jako, nespletou si tě s bratrem, ale berou tě jako jednotlivce. Myslím si, ţe je to pro 

mě spíš pozitivní.“ 

 


