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1 Úvod 

Proč je Líza z oblíbeného kresleného seriálu o 

rodině Simpsonově tak pečlivá a svědomitá a její mladší 

bratr Bart naopak rebel, který rád vyvádí psí kousky a je rád 

středem pozornosti? Proč je v pohádkách ten mladší vyobrazován většinou 

jako ten jednodušší a hloupější, kterému však nakonec vyjde vše, za čím si jde? Proč jsou 

prvorození vždy dědiči trůnu a tradic královských (i nekrálovských) rodin? 

Podobně jsou sourozenecké konstelace vyobrazeny také v mnoha mýtech, ale najdeme i 

souvislosti v Bibli (např. Kain a Ábel). Již v dávných dobách bylo známé, že lidé jsou odlišní – a 

tedy dokonce i lidé ze stejné rodiny a stejných rodičů. Byly tak popsány první typologie 

sourozeneckých konstelací. A. Adler ve své knize Porozumění životu (Adler 1999) píše, že každý 

člověk jako dítě vyrůstá za specifických podmínek odlišných od životních podmínek nějakého 

jiného člověka – to se týká také dětí z jedné rodiny. Každý sourozenec má tak jiné sociální okolí 

(například nejstarší chlapec má ve svém okolí mladší dívku, kdežto jeho mladší sestra se musí 

naučit žít se starším chlapcem), rodiče se také chovají ke každému svému dítěti různě. 

Kromě řady různých vlivů (viz níže) na nás tedy také působí to, v jaké sourozenecké 

konstelaci jsme vyrostli. Jestliže toto uvažujeme, měli bychom také počítat s tím, že se  vliv 

sourozenecké konstelace projeví také v jiných situacích života – například ve společenském 

chování ve školní třídě, což je v podstatě první sekundární skupina, s níž přicházíme do styku. 

Bude se tedy starší chlapec se dvěma mladšími sestrami chovat ve skupině dětí jinak než 

nejmladší chlapec mající bratra a sestry? Bude se onen prvorozený více bavit s děvčaty než jiní 

chlapci, protože si zvykl na soužití s děvčaty? To jsou otázky, které se snažíme v naší práci 

obšírněji diskutovat. 



 - 8 - 

2 Teoretická část 

2.1 Psychologie zdraví 

2.1.1 Co je psychologie zdraví 

 Dříve, než se začneme věnovat vlastnímu tématu této práce, je nutné uvést na úvod 

několik poznámek o psychologii zdraví. Psychologie zdraví je obor studující faktory, jež mohou 

hrát roli ve zdraví a nemoci člověka, přičemž se zabývá nikoli jevy patologickými, nýbrž jevy 

salutogenními, které zdraví podporují a tak mohou hrát důležitou roli v prevenci nemocí. 

Psychologie zdraví se zabývá psychicky zdravými lidmi, zaměřuje se na předcházení zdravotním 

těžkostem (viz Křivohlavý 2001). 

 Zdraví člověka je v psychologii zdraví chápáno nikoli jako absence nemoci, nýbrž jako 

stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nebo-li „well-beiing“. Zdraví a pohoda člověka je 

tedy determinováno (ať už pozitivně či negativně) také sociálním prostředím, ve kterém jedinec 

žije.  

2.1.2 Sociální determinanty zdraví 

  Naprostá většina autorů, kteří se psychologii zdraví věnují, se shoduje v názoru, že 

sociální aspekty lidské psychiky mají zásadní význam ve vztahu ke zdraví a nemoci člověka. 

Člověk je nejen determinován svým sociálním prostředím, nýbrž také sám na toto sociální 

prostředí působí. Směr vlivu je zde obousměrný. 

To, v jaké rodině se člověk narodí, v jakém sociálním prostředí žije, co se mu přihodí atd. 

to vše má na něj nějaký vliv (ať už v některých případech minimální, nebo v jiných zásadní).  

 Podle V. Kebzy (viz Slaměník, Výrost; str.25-33) se k sociálním determinantám zdraví 

řadí:  

1. koncepce životních událostí 

2. sociální opora 

3. socioekonomický status člověka 

V koncepci životních událostí jde o prožívání různých situací a stavů především 

společenské povahy, které ovlivňují změnu rozhodování, životní režim či hodnotové orientace 

dotyčného člověka. Důležitou roli zde nehrají jen události zásadní či přelomové, nýbrž také 

zdánlivě malicherné a nedůležité – tzv. denní drobné epizody typu mrzutostí (daily hassles).  

 Sociální opora je velmi zkoumané téma sociální psychologie. Hlavním zdrojem sociální 

opory je tzv. sociální síť, jež je souhrnem prožitků a myšlenek souvisejících s naplňováním 
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vztahů mezi lidmi. Podle J. House jsou hlavními složkami sociální opory: emocionální, 

informační a instrumentální, materiální opora. Tyto všechny složky zajišťuje primárně rodina, ale 

později i sekundární skupiny – alespoň některé ze složek sociální opory.  

 Sociální opora se ještě dle jednotlivých autorů rozličně člení na různé dimenze. Rozlišují 

se také dva základní modely účinku sociální opory – nárazníkový model, který předpokládá, 

že sociální opora má příznivý účinek pouze ve stresových situacích, a model hlavního účinku, 

který předpokládá protektivní působení sociální opory vždy.  

 Bez výzkumů lze však i laicky odvodit, že dobrá sociální síť – okruh přátel a příbuzných, 

se kterými máme hezké, hluboké a intimní vztahy – rozhodně napomáhá příznivému vývoji 

jedince a pomáhá mu vyrovnat se s každodenními obtížemi i s mimořádnými těžkostmi.  

 Sociálně ekonomický status je determinanta zdraví člověka, která je spojená s postavením 

jedince ve společenské hierarchii. Faktory, které působí na základě sociálně ekonomického 

statusu, jsou dvojího druhu: materiální (úroveň bydlení, stravování, pracovní podmínky…) a 

behaviorální (pohybová aktivita, závislosti, výživové návyky).  

Toto vše má ze sociálního hlediska vliv na zdraví člověka. 
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2.2 Rodina 

Jak již bylo řečeno výše, rodina patří k důležité složce života jedince – ke složce sociální. 

Ve smyslu klasifikace determinant zdraví pak rodina poskytuje člověku základní sociální oporu, 

určuje alespoň zpočátku jeho sociálně ekonomický status a je také zdrojem intenzivních životních 

událostí, což jsou základní sociální determinanty zdraví člověka.  

Rodina je tím nejdůležitějším útvarem pro počátky života člověka. Učí se v ní 

komunikovat s ostatními lidmi, rodina mu poskytuje modely chování, učí se zde základním 

pocitům, ovládání potřeb, sebedůvěře apod. Umožňuje člověku utvářet pevné sociální vazby. 

Rodina je  klíčovým tématem sociálně orientované psychologie. 

2.2.1 Rodina jako primární skupina 

Definice rodiny se velmi různí. Je to především z důvodu rozdílných pohledů věd, 

různých oblastí v rámci téže vědy, z hlediska odlišných systémových přístupů nebo na základě 

různých aspektů. Podle J. Odehnala (viz Výrost, Slaměník 1998, str. 304) je rodina „jakýmsi 

nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho 

s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu 

interakce a umožňuje mu i praktické ověření získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako regulátor 

chování jedince a poskytuje mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného působení se vytváří postoje 

k personálnímu okolí, sobě samému i společnosti obecně.“ To je pro naše účely nejvýstižnější definice. Říká 

v podstatě, že rodina je nejdůležitější výchozí prostředí, které dává člověku základ pro veškerý 

pozdější život ve společnosti.  

Rodina má obecně uznávané čtyři základní funkce (viz Výrost, Slaměník 1998, str. 325 

– 327): reprodukční, materiální, výchovnou a emocionální. Všechny tyto funkce jsou mimo jiné 

zaměřeny na děti vzešlé z manželského svazku, které jsou plodem právě funkce reprodukční. 

Rodina poskytuje dítěti základní orientaci v okolním světě a základní informace, aby se mohlo 

začlenit do okolní společnosti. Rodinní příslušníci na sebe působí navzájem a toto působení je 

trvalé, i když se v čase může modifikovat. Rodina poskytuje člověku zázemí, jistotu, podporu, 

bezvýhradné přijímání, v daleko větší míře (samozřejmě mimo výjimky) než by kdy mohla 

kterákoli jiná sociální skupina. Rodina má na člověka větší vliv než kterákoli jiná skupina v životě 

člověka. 

Proto je také rodina nazývána skupinou primární. Rodina na dítě působí již v době  jeho 

prenatálního vývoje – je důležité, zda je dítě chtěné, jak jsou rodiče emocionálně vyladěni apod. 

Člověk je na svou rodinu silně vázán v podstatě až do své dospělosti a ani tam její vliv ještě 
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nekončí. Vztahy a zážitky z původní rodiny mají nepochybně vliv na vztahy a postoje 

v pozdějším životě člověka. 

2.2.2 Sourozenci 

Součástí rodiny a základních intimních vztahů a sociálních situací, které dítě zažívá, jsou 

také jeho sourozenci. I tyto vztahy – socializační vztahy -  člověka silně ovlivňují. Jsou to vlastně 

prvotní vztahy s vrstevníky. Zde si děti v podstatě trénují budoucí vztahy ke spolužákům, 

přátelům, budoucím partnerům. To, zda má dítě sourozence, ale samozřejmě také jakého pohlaví 

jsou a jaký je mezi nimi věkový odstup, to vše má vliv na povahu základních zkušeností dítěte 

s vrstevníky.  

Stabilní součástí života dítěte se sourozenec stává v době, kdy je dítě ve školním věku. 

Zkušenost se sourozenci je specifická tím, že je jaksi již dopředu daná, předurčená. Dítě si 

nevybírá ani svoji pozici, ani počet svých sourozenců a ani jejich pohlaví. Pořadí narození a 

pohlaví dítěte může zvýšit pravděpodobnost určitých postojů a očekávání rodičů vůči dítěti, ale 

také pravděpodobnost rozvoje určitých osobnostních charakteristik u dítěte. Ze svých zkušeností 

z původní rodiny mohou sourozenci těžit po celý život. Mohou je přenášet na volbu partnera, 

manželství, povolání či výchovu vlastních dětí. Podle W.Tomana (Toman, str.81) platí tzv. 

„duplikační teorém“, který říká, že čím jsou nové sociální vztahy a situace podobnější těm 

dřívějším (těm z rodiny), tím jsou také úspěšnější.  

Tomu, proč jsou sourozenci odlišní se věnoval F.Sulloway (Prekop J., str. 37, 38) ve své 

knize Rodinný rebel.. V souvislosti s Darwinovým principem divergence říká, že „vynucené soužití ve 

společném teritoriu nutí sourozence hájit si různě svůj životní prostor.“  Dítě je tedy nuceno, v důsledku 

existence svých sourozenců, se nějak prosadit. Nejlépe se však prosazují vzájemným odlišením. 

Prvorození tak hájí prostor rodičovský a mladší sourozenci si musí hledat nové pole působnosti.  

2.2.2.1 Nejstarší sourozenec 

V obecném povědomí má prvorozený privilegovanou pozici. Je symbolem dalšího života 

rodu, to nejcennější v životě člověka. Proto byli také prvorození v minulosti obětováni bohům – 

dávalo se jim to nejcennější, co člověk měl.  

Nejstarší dítě se musí potýkat se situací, jakou již nezažije žádný z jeho sourozenců (nebo 

alespoň ne v tak velké míře) – ztrácí „své království“. Do příchodu druhého dítěte má 

prvorozený  všechno (na rozdíl od druhého dítěte v okamžiku, když přijde sourozenec třetí; 

neprvorozený se vždy musí již dělit se svým starším sourozencem), úplně všechno – hlavně má 

sám pro sebe rodiče a jejich lásku, péči, pozornost. S příchodem sourozence se mění i vše ostatní 

– dětský pokoj již není jen jeho a také chování otce se mění. Podle J. Prekop (Prekop, str. 89) 
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tuto ztrátu zvládají jinak dívky a jinak chlapci. Je to dáno stylem výchovy rozdílných pohlaví. 

Chlapci mají tak většinou lineární myšlení, technickou inteligenci, spoléhají se na pevná fakta. To 

jim prý ztěžuje situaci, kdy jejich předem vypočítané strategie selhávají (v souvislosti se změnami 

s příchodem sourozence) – chlapci tak mají „tendenci se hroutit“. V tomto pak mají podle 

autorky výhodu dívky, které pracují více s intuicí a fantazií (toto vše J.Prekop vztahuje ke krizím 

v životě obecně).  

Prvorozený mezi sourozenci zpravidla získává ve vztahu ke svým mladším sourozencům 

dominantní pozici. Vztahy se sourozenci se však promítají také do budoucího života, takže 

prvorozený má tendenci zaujímat dominantnější role také ve skupině jiných dětí. Nezískává však 

jen autoritativní chování, nýbrž také rysy ochraňovatele a pečovatele. Pro své mladší sourozence 

je důležitý, neboť je pro ně odlišnou autoritou než rodiče. Předává jim také jiný druh zkušeností a 

představuje pro ně model napodobování.  

Co se rodičů týče, tak u prvorozeného jsou ve své výchově ještě nejistí. Je to jejich 

premiéra. Na jednu stranu jsou přehnaně opatrní, úzkostliví a nedůslední, na druhou stranu jsou 

často přísní a nároční. Snaží se vše udělat perfektně – snaživost a perfektní výkony však také 

očekávají od svého prvorozeného. Do svého prvorozeného často vkládají velké naděje. On je ten 

velký, který musí vše zvládnout a jít ve šlépějích svých rodičů. Prvorozený má pokračovat 

v tradicích a záměrech svých rodičů. Prvorození vyrůstají ve vážné, svědomité a spolehlivé osoby. 

Toto vše s sebou nese velkou nevýhodu – prvorození bývají často neustále ve stresu. 

Kevin Leman (viz Leman str.50-53) dělí prvorozené na dva základní typy. Prvním typem 

je pro něj „vstřícný prvorozený“, který má tendenci všem vyhovět, má silnou potřebu pomáhat, 

pečovat a sloužit. Druhý typ prvorozeného je silně asertivní, který za každou cenu prosazuje svoji 

vůli a jde tvrdě za svým. Má svou laťku velmi vysoko a silnou potřebu být nejlepší.  

Tak se nám zde ukazuje již u prvorozeného, že není zcela snadné sestavit pevný „profil“ 

jednotlivých sourozeneckých pozic. Jde zde jen o určité tendence, které se však v průběhu života 

mohou vlivem okolního prostředí a osobnostních charakteristik jedince měnit. 

2.2.2.2 Prostřední dítě 

Jak píše K. Leman (Leman, str.87), prostřední dítě se „narodilo příliš pozdě a příliš brzy“. 

Narodilo se příliš pozdě, aby se mu dostalo privilegií prvorozeného, ale také příliš brzy na to, aby 

se mohlo těšit takové volnosti a svobody jako „benjamínci“. Tato sourozenecká pozice se 

definuje, podle Lemana, nejhůře, ze všech pozic. Záleží totiž samozřejmě na tom, jaké a kolik má 

prostřední dítě sourozenců. Za prostřední děti považuje Leman, pro zjednodušení, také 

druhorozené ze dvou dětí, kteří jsou svým způsobem však také „benjamínci“. 
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Každé dítě, když se pro sebe snaží najít svůj vzor, upírá svůj pohled (kromě rodičů) 

nejdříve na staršího sourozence. Záleží pak na tom, zda se cítí na to, aby s ním soupeřil, nebo zda 

se vydá opačným směrem. Jak píše K. Leman „všechno se odvíjí od prvorozeného“ (Leman, str. 

88). Rozporuplnost prostředních ilustruje K. Leman na příkladech výčtu jejich vlastností, které 

kolísají od jednoho extrému k druhému – např. mohou být samotáři, tiší a ostýchaví, na druhou 

stranu však mohou také vyrůst ve velmi společenské a přátelské osoby, mohou být smířliví nebo 

naopak soupeřiví. 

Prostřední dítě je současně starším i mladším sourozencem. Získává tak od každé své role 

trochu a tak se může ocitnout v poněkud ambivalentní situaci. Těší se pak také většinou menší 

přízni rodičů, cítí se přehlíženi. Proto mají dle W.Tomana (viz Toman, str. 28) také tendenci dříve 

opouštět rodinný kruh. Ale nejen v čistě praktickém smyslu, ale také v přenesenějším – mají 

tendenci vyhledávat si svou „jinou rodinu“ mimo rodinný kruh – upínají se na přátele. Obecně 

mají mladší sourozenci také tendenci zpochybňovat daný status quo a stávají se tak „rebely“.  

2.2.2.3 „Benjamínek“ 

Ačkoli má nejmladší dítě vůči všem podřízené postavení, těší se velké privilegovanosti. Je 

vždycky to malé. Rodiče jsou proto vůči němu shovívavější, více tolerantní, méně přísní. Z jedné 

strany se musí sžít se svou podřízenou pozicí, na straně druhé se může naučit svou jinak velmi 

výhodnou pozici využívat – žaluje, vydírá…  

Nejmladší děti nebývají tak zodpovědné jako jejich starší sourozenci, neboť na ně rodiče 

nikdy nekladli takové požadavky. Podle K.Lemana (Leman, str. 100, 101) jsou typičtí benjamínci 

extrovertní baviči, kteří se naučili manipulovat s lidmi kolem, jsou bezstarostní a veselí, většinou 

oblíbení a nekomplikovaní. Uvádí však také jiné vlastnosti – benjamínci mohou být vzpurní, 

kritičtí, temperamentní, rozmazlení, netrpěliví a prudcí. Vyzvedává také jejich emocionální 

rozpolcenost, která může pramenit ze zacházení s nimi (Leman, str.112). Jejich možný problém 

vidí Leman v tom, že je díky tomu jejich šaškování nikdo nebere vážně. 

Starší sourozenec, pokud je stejného pohlaví, může sloužit benjamínkovi jako model 

chování, může se s ním také identifikovat. Může se však také stát, že se dítě naopak snaží od 

svého staršího sourozence odlišit. O to se většinou snaží děti, které jsou svým sourozencem 

zastíněny – on nebo oni jsou vždy ve všem lepší. 

2.2.2.4 „Jedináček“ 

Role „jedináčka“ je velmi specifickou životní zkušeností. Procento „jedináčků“ je v naší 

populaci poměrně vysoké – 14 - 19% dětí (viz Vágnerová 2000, str. 179).  
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Podle W.Tomana (viz Toman, str.32) „jedináčci nemají žádnou sourozeneckou pozici“. 

Oproti prvorozeným, kteří jsou „sesazeni z trůnu“ svým narodivším se mladším sourozencem, si  

jedináčci svoji privilegovanou pozici udrží. Více než kterákoli jiná sourozenecká pozice 

předurčuje tato „jedináčka“ k tendenci být „malým dospělým“. Podle K. Lemana (viz Leman, 

str.62) vykazují jedináčci vlastně tytéž charakteristiky, jako prvorození (perfekcionismus, 

snaživost, ambicióznost, svědomitost, spolehlivost, kritičnost, systematičnost, konzervatismus…), 

ale v ještě větší míře. 

„Jedináček“ se nikdy a s nikým nemusí dělit o své rodiče, o jejich péči, pozornost a 

ochranu. Má však omezenou možnost co se týče socializace. Srovnávat se zprvu může pouze se 

svými rodiči. Nemá doma možnost prožívat symetrické role a solidaritu a porozumění s nimi 

spojené. Nemá potřebu potlačovat své přirozené egocentrické tendence, nemusí brát ohled na 

žádné své sourozence. Takovéto zkušenosti může získávat až ve vrstevnické skupině, na niž však 

z domova (na rozdíl od ostatní sourozeneckých pozic) není vůbec připraven.  

Vrstevnická skupina však rozhodně není totéž co sourozenecká – dítě zde má možnost 

výběru a také má možnost prostě odejít. Na druhou stranu, pokud chce vycházet s ostatními, 

musí se naučit také si něco upřít. Je to pro něj těžké a zažívá při tom něco jako „sesazení z trůnu“ 

prvorozeného. Svou pozornost však nejčastěji upírá na dospělé (na kontakt s nimi si zvykl 

v rodině) a pro své spolužáky tak často působí jako „šplhoun“ a mazánek dospělých. 

Důvod, proč mají rodiče pouze jedno dítě, může stavět dítě do extrémních pozic. Může 

se stát, že rodiče o děti nestáli. „Jedináček“, který se narodí „nechtěně“, může být přijímán 

chladněji. Podle Matějčka (Vágnerová 200, str. 179) je 22% nechtěných dětí „jedináčky“. 

Naopak však může být „jedináček“ vytouženým dítětem rodičů, kteří dlouhou dobu o 

dítě usilovali. Podle K.Lemana (Leman, str.62) rodičům takového dítěte bývá nejčastěji okolo 

třiceti. Na dítě pak spadá veškerá láska a pozornost, ale i očekávání a velké obavy rodičů. Stává se 

tak rozmazlený a zhýčkaný, je soustředěný jen sám na sebe, on je středem vesmíru.  

Nebo může nastat ta situace, že rodiče prostě jedno dítě plánovali. Zde se pak, podle 

Lemana, setkáváme většinou se systematickou, přísnou výchovou, z níž vyroste malý 

perfekcionista. 

2.2.2.5 Pohlaví sourozenců 

Nezáleží však jen na tom, v jakém pořadí se dítě narodí. Rozhodující, pro typ zkušeností, 

které dítě může ve své sourozenecké konfiguraci získat, je také pohlaví a věkový odstup 

sourozenců. Privilegovanou pozici tak může získat například jediná dívka mezi více bratry, nebo 

naopak jediný chlapec mezi několika sestrami. W.Toman vidí sourozence z pohledu jejich pohlaví 

takto (viz W.Toman, str. 16 – 37): 
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Jestliže máme co do činění s dvěma bratry, pak bychom měli předpokládat, že se starší 

z bratrů učí především přebírat zodpovědnost za svého mladšího bratra. Rodiče po něm vyžadují, 

aby bral na svého bratra ohled a mnohého se pro něj vzdal. Oba mezi sebou mívají mocenské 

konflikty, zejména když je mezi nimi malý věkový rozdíl (podle W.Toman okolo jednoho, dvou 

let). Mladšího bratra pak charakterizuje úsilí vyrovnat se se starším bratrem, třebaže zprvu mimo 

domov rád využívá bratrovy ochrany. Má však k dispozici také větší shovívavost a ochotu 

pomoci ze strany rodičů. Oba bratři jsou ze své rodiny připraveni zejména na kontakt 

s vrstevníky stejného pohlaví, tedy s chlapci. 

Pokud se v rodině narodí bratr a sestra, pak se starší bratr opět učí být ochranitelský, 

navíc však také galantní vůči děvčatům. Na druhou stranu vnímá větší zájem rodičů v péči o jeho 

malou sestru. U ní se vyvine obzvláště ženské chování. Učí se hledat v mužích oporu a vedení.  

Je-li jejich pořadí obrácené – tedy sestra a bratr – pak se u starší sestry vyvíjejí obzvláště 

mateřské sklony – chrání mladšího bratra, přebírá za něj zodpovědnost a pečuje o něj. Mladší 

bratr se pak těší více volnosti a možnosti plnit svá přání. Jako samozřejmou bere péči své sestry. 

Do mateřské role má tendenci tlačit také ostatní děvčata. V obou těchto případech jsou 

sourozenci připraveni nejlépe na kontakt s vrstevníky opačného pohlaví. 

Narodí-li se v rodině dvě sestry, pak mezi nimi (především při malém věkovém rozdílu) 

můžeme předpokládat konflikty o přízeň rodičů. Starší sestra je postavena do role vůdce a 

zodpovědného, nese na bedrech očekávání rodičů. Její mladší sestra užívá naproti tomu více 

svobody. Ta zpočátku také akceptuje vůdčí roli své sestry, brzy se jí však také začne vzpírat. Obě 

sestry poznávají (stejně jako dva bratři) vztah mezi opačnými pohlavími jen nepřímo, skrze vztah 

rodičů. Jsou připraveny na kontakt s vrstevníky stejného pohlaví, ale nikoli na kontakt s chlapci. 

Jestliže má někdo více sourozenců stejného typu, jaké byly výše popsány (např. je to 

nejstarší bratr tří sester), pak pro něj platí stejné charakteristiky, jako u popsaných základních 

typů, ale mohou být intenzivnější. 

Existují však samozřejmě také pohlavně smíšené pozice, které se vyskytují v tím větší 

míře, čím větší rodina je. Ty mají výhodu v tom, že se zde děti učí sžít jak s vrstevníky shodného, 

tak také s vrstevníky opačného pohlaví. Jsou dobře připraveni jak na kontakt s dívkami, tak na 

kontakt s chlapci. Jejich základní charakteristiky se pak vztahují k vrstevníkům obou pohlaví 

(např. nejstarší sestra bratrů i sester se chová mateřsky a zodpovědně jak vůči chlapcům, tak vůči 

děvčatům). Pro prostřední děti ve smíšených pozicích platí vše analogicky – osvojují si 

promíchaně charakteristiky, které se vztahují na všechny typy vztahů, které se jich týkají, přičemž 

záleží na tom, zda se v sourozenecké konstelaci nachází spíše ve starší části (a jsou tedy spíše 

vzorem), nebo jsou spíše ve spodní části sourozenecké řady (nechají se spíše vést). Těší se však 
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většinou menší prestiži, neboť výraznější sourozenecké pozice jsou již obsazeny ostatními 

sourozenci. 

Nakonec je třeba zmínit se také o dvojčatech. Třebaže okolí rádo dělá z jednoho 

z dvojčat to starší, narodili se v podstatě ve stejný čas a nemají tedy zkušenost (pokud nemají další 

sourozence) s věkovým odstupem mezi sourozenci. Jsou stále ve dvou. Jejich konstelace je 

totožná. Ani jedno z nich nemá zpočátku ani mocenskou ani zkušenostní výhodu.Částečně však 

mohou dvojčata vykazovat charakteristiky typické pro jednu ze základních pozic – především 

díky výše uvedené tendenci dělat z jednoho z nich staršího (podle pohlaví, vzrůstu…). 

2.2.2.6 Věkové odstupy mezi sourozenci 

Aby to nebylo tak jednoduché, musíme brát v úvahu také věkové rozdíly mezi sourozenci. 

Je-li odstup sourozenců malý, tedy jeden či dva roky, jsou podle W.Tomana vzájemnými soupeři 

o lásku rodičů. Jestliže je mezi nimi věkový odstup kolem pěti let, starší sourozenec se umí 

vyrovnat s příchodem nového sourozence lépe – již ho neohrožuje, má totiž svoji pozici pevně 

stanovenou. Jestliže však činí věkový rozdíl mezi sourozenci více než šest let, pak se 

sourozenecká skupina dělí, mladší sourozenec může staršímu sotva konkurovat. Mladší se stává 

vlastně prvorozeným v nové sourozenecké skupině. Pokud jsou jen dva sourozenci s takovým 

odstupem, pak jsou kvazi-jedináčky. Ve velkých rodinách se pak mezi sourozenci vytvářejí 

skupinky na základě věkové blízkosti. 

J. Prekop (str.58 – 63) dává do vzájemné souhry také Freudovu teorii. Freud říká, že dítě 

postupně prochází několika základními fázemi (orální, anální, falická, latentní, genitální). Po 

narození žije dítě v symbióze s matkou, do 1,5 roku se dítě nachází v orální fázi, ve které je jeho 

základní potřebou udržování vazby s matkou, potřeba pocitu bezpečí a centrálním bodem slasti 

jsou ústa. V anální fázi (2 – 3leté dítě) se dítě postupně snaží odpoutat, objevují se první vzdory, 

projevy vlastní vůle dítěte, důležitou je zde výchova k čistotě a ovládání vyprazdňování dítěte. 

Jestliže je zanedbána některá ze základních potřeb dítěte, dítě regreduje do nižší vývojové fáze (je 

to jeden z obranných mechanismů). Dalším fázím se blíže nevěnuje, neboť pro příchod 

sourozence jsou nejčastějšími fázemi první dvě. V dalších fázích navíc není příchod sourozence 

již takovou zátěží. 

Podle J. Prekop se druhé dítě rodí nejčastěji mezi dvanáctým a osmnáctým měsícem věku 

prvorozeného. V této době se dítě nachází plně v orální fázi. Sourozenec tak ohrožuje jeho pocit 

bezpečí, neboť se dítě cítí ohroženo a zanedbáváno v matčině péči. Aby pak dítě zvládlo tuto 

těžkou situaci, zaměřuje se na jinou dosažitelnou osobu nebo předmět (otec, hračka…).  

Dvou až tříleté dítě (v anální fázi) si však svou situaci již více uvědomuje, používá již 

zájmeno „já“ a uvědomuje si samo sebe, rozlišuje také jasně, co je „moje“ a co „tvoje“. Z toho 
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plynou také rozdíly v chápání a ve způsobu přijetí nového sourozence v tomto věku. Na obranu a 

upozornění matky může regredovat do orální fáze, nebo se naopak identifikovat s rolí „toho 

většího“ a realizovat se prostřednictvím toho, co jeho mladší sourozenec neumí – chodí na 

nočník, mluví… 

Důležitou roli v budoucím vztahu mezi sourozenci hraje také uvědomělé přání dostat 

sourozence (ve starším věku). Jestliže dítě ví, co za nepříjemnosti, ale i příjemnosti, ho 

v souvislosti s příchodem nového sourozence čeká, je mnohem menší pravděpodobnost vzniku 

velkých konfliktů. To ovšem pak závisí na rodičích i na vyzrálosti dítěte.  

2.2.2.7 Rivalita mezi sourozenci 

Rivalita mezi sourozenci je tím větší, čím menší rozdíly mezi sourozenci existují – tedy 

menší věkový odstup sourozenců a stejné pohlaví.  

Větší množství konfliktů vyvolává shodnost pohlaví – dívky mezi sebou budou mnohem 

více soupeřit, než dívka a chlapec. J. Prekop (str. 88, 89) k tomu dodává, že existuje jistý rozdíl 

v síle působení těchto dvou vlivů. Podle ní, „mnohem důležitější roli hraje pohlaví“ – jestliže jsou 

sourozenci bratr a sestra, budou konflikty mezi nimi menší bez ohledu na to, jaký mají mezi 

sebou věkový odstup. Pokud se však jedná o dva bratry nebo dvě sestry, pak jejich rivalita stoupá 

úměrně poklesu jejich věkového rozdílu.  

Konflikty mezi sourozenci jsou největší, pokud se jedná o dva sourozence. Jestliže máme 

co do činění s rozšířenější sourozeneckou skupinou, můžeme počítat s tím, že konflikty jsou zde 

rozptýlenější. Dochází zde také k vytváření podskupinek sourozenců.  

2.2.2.8 Jiné vlivy 

Kromě pohlaví a věkových odstupů mezi sourozenci však na dítě působí také mnoho 

jiných rozličných jevů (viz Toman, str. 43 – 74). Vliv má sourozenecká konstelace jejich rodičů, 

rodinné ztráty (úmrtí, rozvody), rozvod a nové manželství rodičů + nevlastní sourozenci, ale také 

nemocnost dítěte, změny bydliště a školy, sociální či etnický původ rodiny, její politická orientace, 

ale samozřejmě také fyzický vzhled jedince, jeho osobnostní charakteristiky, rozumové 

dovednosti, vitalita atd. To vše spoluutváří osobnost dítěte. Sourozenecká konstelace tak 

představuje pouze jeden z faktorů, který může ovlivnit tendence k určitým osobnostním a 

behaviorálním charakteristikám. Má za následek jen tendence k určitému typu chování a jednání. 

Nepředurčuje dítě k nějakému konkrétnímu chování. 

Sourozenecká konstelace se mění vždy s příchodem nového dítěte. Může se však také 

proměnit v důsledku úmrtí, rozvodu, nebo také fyzického či psychického handicapu staršího 

sourozence. Je-li například druhorozený bratr ze dvou bratrů fyzicky výrazně silnější, může 
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převzít roli prvorozeného co se týče ochrany svého bratra. Nebo například, pokud je prvorozený 

bratr mentálně postižený, přebírá jeho roli postupně jeho mladší sourozenec – nyní to bude on, 

od kterého bude vyžadována péče, zodpovědnost, ale na kterého také spadne břímě očekávání 

rodičů. 

Rozdíly v inteligenci mezi různými sourozeneckými pozicemi nelze prokázat, ale 

prokazatelné jsou rozdíly v preferencích sociálního chování. Prvorození a jedináčci mají spíše 

tendenci identifikovat se s dospělými (rodiče, učitelé) a vyplňovat také jejich očekávání. Ostatní 

pozice jsou v tomto ohledu mnohem svobodnější. Rozdíly jsou také v tom, zda preferují kontakt 

s vrstevníky stejného pohlaví nebo opačného pohlaví (viz kap.2.2.2.5). 

2.2.2.9 Sourozenecká pozice a škola 

Nástup do školy je pro dítě nepochybně důležitým životním zlomem. Jaký si vyvine vztah 

ke škole a k učení vůbec, bude mít vliv na jeho pozdější život. 

To, v jaké sourozenecké pozici se dítě nachází, má také vliv na postoj rodičů i jeho 

samotného ke škole (Vágnerová, str. 180 – 184). Rozdíly, které se vztahují k určité sourozenecké 

pozici, se týkají nejen postojů a požadavků rodičů (přání a očekávání), ale také hodnocení 

reálného výkonu dítěte. Nároky, očekávání a hodnocení rodičů tak mohou zpětně ovlivnit výkon 

dítěte i jeho osobní pojetí školy vůbec. Dítě bez výhrad (alespoň zpočátku) přijímá očekávání a 

hodnocení rodičů – pokud od něj rodiče očekávají málo, pak bude i málo výkonné, i kdyby mělo 

na víc. Dítě prostě chce naplnit rodičovské představy a očekávání, snaží se jim vyjít vstříc. 

Základní rozdíl lze najít v tom, zda mají rodiče jedináčka, nebo mají více dětí. Při větším 

počtu dětí mají rodiče možnost srovnávat. To, jaký jeho sourozenec je, může dítě zvýhodňovat, 

nebo naopak znevýhodňovat v hodnocení a očekávání rodičů. To, jak dítě rodiče srovnávají, 

závisí (mimo postoje rodičů ke škole samotné) na věku dítěte, jeho pohlaví a jeho pořadí mezi 

sourozenci. 

Veškerá očekávání se většinou vztahují k prvorozenému. Rodiče ještě nemají zkušenosti, 

které by zde mohli uplatňovat, jak to mohou u dalších dětí. Prvorozený se tak stává modelem pro 

své mladší sourozence a také pro očekávání rodičů – ostatní děti srovnávají s tím nejstarším. Od 

prvorozeného se však také očekává vždy více – vždyť je také nejstarší. Jak již bylo řečeno výše 

(viz kap. 2.2.2.1), prvorozený je tak tlačen do role zodpovědného a rozumného, do role malého 

dospělého. Očekává se, že splní přání svých rodičů a bude se pilně učit. Získává tím však také 

vyšší prestiž v rodině. Dítě se ztotožní s očekáváními rodičů a stává se tak také ambicióznější a 

samo touží dosáhnout dobrých výkonů.  

Mladší děti jsou tedy se starším srovnávány a vždy jsou brány tak, že jsou malé a reálně 

toho umí méně. V případě, že byl prvorozený ve škole velmi úspěšný, bývá pak stavěn mladšímu 
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jako vzor, což může vzbuzovat závist. Pokud však prvorozený své rodiče v jejich očekávání 

zklamal, slouží jako odstrašující příklad – výkon ve škole se tak může stát pro mladšího 

sourozence prostředkem pro překonání prvorozeného a zvýšení své prestiže u rodičů.  

Role mladšího dítěte (potažmo role „benjamínka“) s sebou nese jisté výhody ve větší 

toleranci rodičů (viz kap.2.2.2.3, 2.2.2.4). Mazánek rodiny přece nemusí být tak výkonný ve škole, 

jako jeho starší sourozenci. Pro rodiče představuje naplnění spíše v oblasti emoční (ovšem 

v případě, že starší děti uspokojily rodičovské požadavky na výkon). Riziko zde plyne z přílišné 

tolerance, která může vést k tomu, že si dítě na shovívavost zvykne a bude se na ni spoléhat i 

později, nenaučí se systematicky pracovat. 

Specifická je také role prostředního dítěte ze tří sourozenců, které je doma dost nevýrazné 

– nemá ani výrazná privilegia, ale nejsou na něj kladeny ani velké požadavky. Snaží se proto často 

realizovat ve školní třídě, mezi spolužáky.  

Co se týče jedináčků, tak ti to lehké nemají. Spadají na ně všechna očekávání rodičů (viz 

kap. 2.2.2.4). Rodiče tak mají tendenci své dítě přetěžovat nepřiměřenými nároky, jsou na své dítě 

také mnohem více fixováni a mají tendenci k úzkostnému vedení.  

2.2.3 Komplementárnost sourozeneckých rolí 

Čím podobnější jsou nové vztahy, do kterých člověk vstupuje, vztahům, se kterými je 

člověk dobře obeznámen ze své původní rodiny, tím jsou také podle Tomanova „duplikačního 

teorému“ úspěšnější (Toman, str.81). Komplementárním (viz Toman, str. 78 – 115) je pak podle 

Tomana vztah např. nejstarší sestry bratra (bratrů) s mladším bratrem sestry (sester). Oba se 

vzájemně doplňují a představují pro toho druhé takovou pozici, na kterou je zvyklý. Do příslušné 

pozice se také ani jeden z nich nemusí nijak namáhat – starší sestra je zvyklá pečovat o své mladší 

bratry;  mladší bratr je zase zvyklý nechávat o sebe pečovat svou sestru. 

Samozřejmě, že existují také zcela nekomplementární vztahy – to je například vztah mezi 

nejstarší sestrou sestry (sester) a nejstarším bratrem brata (bratrů). Zde mohou vznikat konflikty 

ve vzájemném vztahu partnerů – žena je zvyklá na soužití s děvčaty a nikoli s muži, ke všemu je 

zvyklá velet – totéž však platí pro jejího partnera Ten je zvyklý přebírat zodpovědnost za své 

mladší bratry, rozkazovat a poroučet jim. Na druhou stranu si také ze své původní rodiny nezvykl 

na soužití s děvčaty a tak může mít problémy ve společném životě se svou partnerkou. Toman u 

toho doplňuje, že mají „konflikt v pohlaví“ (jejich sourozenci nejsou shodného pohlaví jako 

jejich partner) a zároveň také „konflikt v pořadí“ (jejich pozice nejsou komplementární – oba 

jsou na stejné pozici). 

To jsou tedy dva extrémy, které mají mezi sebou méně vyhrocené stavy, dle Tomana, 

částečně komplementární vztahy. Ty jsou dány buď porušením komplementárnosti v pohlaví 
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sourozenců (jde o vztah chlapců prvorozený/benjamínek, ale jeden či oba nemají bratra) nebo 

porušení komplementárnosti v pořadí sourozenců (tedy že dotyční mají sourozence stejného 

pohlaví, jako je jejich partner, ale nachází se v jiné sourozenecké konstelaci než by bylo 

komplementární – např. jsou oba prvorození).  

Podobná kritéria, jako pro partnerské vztahy (viz výše), platí také pro přátelství s osobami 

stejného pohlaví (Toman). Výhodou v přátelství je, když u jednoho (nebo obou) existuje 

sourozenec, který má stejnou sourozeneckou pozici, jako je přítel/přítelkyně. „Prvorozený bratr z 

bratrů by si například musel lépe rozumět s nejmladším bratrem bratrů, nejmladší sestra sester 

lépe s nejstarší sestrou sester, než s osobami, které zaujímaly jinou sourozeneckou pozici.“  

(Toman str.106). V tomto případě je menší výhoda mít sourozence opačného pohlaví. Člověk 

dává přednost lidem, kteří mají k němu komplementární pozici – upřednostňuje s nimi kontakt.  

Toman však neopomíjí ani lidi, kteří mají vzájemně nekomplementární pozice – ti mohou 

člověku sloužit jako vzor, jako model pro identifikaci. 

2.2.4 Shrnutí – sourozenecké konstelace 

Protože je rodina tzv. primární skupinou, která jako první ovlivňuje dítě v jeho 

nejzákladnějším vývoji, poskytuje mu základní pocit bezpečí, základní vzory pro chování atd., je 

více než pravděpodobné, že zážitky a zkušenosti, které si odsud dítě odnese, ho ovlivní také 

v jeho budoucím životě. K rodině však také patří sourozenci, kteří dítěti mohou poskytnout 

odlišný typ zkušenosti, než mohou rodiče. Zkušenost se sourozenci může dítě připravit na 

kontakt s určitým typem vrstevníků (viz kap.2.2.2.5). To, v jaké sourozenecké pozici se člověk 

narodí, předpovídá, jaké možné tendence se u člověka mohou rozvinout (viz kap.2.2.2 - 2.2.2.4). 

Záleží také na věkovém odstupu a pohlaví sourozenců (viz kap. 2.2.2.5, 2.2.2.6) – to se projevuje 

především ve vzájemných konfliktech. Dále zde působí také různé jiné vlivy, které mohou 

spoluovlivňovat povahu, postoje a chování jedince (viz kap.2.2.2.8).  

Toto vše tedy pomáhá spoluutvářet povahu člověka (působí zde ještě další vlivy jako je 

například sociokulturní prostředí, genetické předpoklady apod.). Dítě však nezůstává po celý 

život pouze v primární skupině – nejpozději v šesti či sedmi letech nastupuje do školy (již dříve 

však většinou okusí nový vztah s vrstevníky – zejména v rámci mateřské školy a na dětském 

hřišti), kde musí vyjít se svými spolužáky.  
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2.3 Sekundární skupiny – školní třída 

Člověk nežije ve svém prostředí odděleně od ostatních. Proto jsou pro nás druzí lidé 

důležití. Po emancipaci dítěte z nejužšího vztahu k rodině, si dítě hledá také své přátele. 

V podstatě k tomu dostává výbornou příležitost při nástupu do školy, kde se denně setkává se 

svými spolužáky ze třídy. S některými se skamarádí, s jinými ne. Každopádně však musí nějak 

vyjít se všemi. Školní třída tak pro dítě představuje sekundární skupinu, kde si také hledá (stejně 

jako v rodině) své vzory, přátele a spojence, ale i nepřátele a odpůrce. Zde se dítě učí vycházet 

s více dětmi, dostává se do postavení, na která není z rodiny zvyklé a musí řešit konflikty, které 

dosud řešit nemuselo. 

2.3.1 Sekundární skupina; malá skupina 

Sociální skupiny se dají rozdělit z mnoha hledisek. Z pohledu intimity vztahů mezi členy 

skupiny se obecně skupiny dají rozdělit na primární (viz kap.2.2.1) a na skupiny sekundární. 

Sekundární skupiny jsou skupiny, které vznikají za nějakým účelem, z nějakého zájmu o práci, 

úkol. Příkladem by mohly být různé zájmové spolky, pracovní skupiny, školní třída…Vzájemné 

vztahy členů sekundárních skupin nejsou tak silné a trvalé, jak je tomu u skupin primárních.  

Skupiny se však dají rozdělit ještě podle mnoha jiných hledisek (podle uzavřenosti a 

otevřenosti, podle prestiže…). Jedním z dalších hledisek je velikost skupiny. 

Malá sociální skupina, jež bývá ohraničována horní hranicí 40 členů, má několik 

charakteristických rysů: je to například vzájemná znalost členů, vzájemná komunikace mezi nimi, 

vzájemné vztahy, normy, návyky a role. Malé skupiny, podle J.Janouška (Janoušek 1998, str.105), 

patří většinou do většího celku. Základně se dělí na formální a neformální, přičemž formální 

skupiny vznikají za nějakým účelem, z popudu společenských institucí a neformální skupiny jsou 

spíše přátelské dobrovolné kroužky. 

2.3.2 Role ve skupině  

Každý člen skupiny zaujímá vůči ostatním nějakou konkrétní roli, jež s sebou nese různé 

povinnosti a očekávání určitého chování od jejího nositele. Každá role také určuje sociální status 

jedince. Člověk samozřejmě zaujímá ve svém životě mnoho různých rolí, které se také postupem 

času mění (nejsou statické), ať už se vztahují k rodině (sestra, dcera), ke škole (studentka), k práci 

(zaměstnankyně) nebo k přátelům (důvěrnice) či partnerovi (partnerka). My se však budeme nyní 

zabývat konkrétně rolemi v malé sociální skupině.  

Podle Platonova (viz Kožnar, str. 102) je „sociální role dynamickou charakteristikou 

statusu“. Role je tak jakýsi soubor potřeb, cílů, názorů a postojů, ale i pocitů a hodnot, spojených 
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také s vnější činností, který by měl charakterizovat určitého jedince určitého společenského 

statusu. Ovšem to, jak bude daná sociální role realizována, uskutečňována, závisí také na 

osobnostních charakteristikách jedince, který danou roli zaujímá (jeho názory, chování, rysy 

osobnosti, komunikativní schopnosti, inteligence…). Skupinovou roli jako takovou determinují 

také zkušenosti členů skupiny (a to jak přítomné, tak i minulé), jejich očekávání. Ovlivňují ji však 

také jiné skupiny, jichž je dotyčný nositel role členem (rodina, přátelé). Vliv má také povaha 

samotné skupiny (její homogenita, soudržnost, cíle a normy…). 

Každá sociální role má tedy svou prestiž, hodnotu – ta je určována především zevnitř 

skupiny, hodnocena je však také zvnějšku, mimo skupinu. Z pohledu sociometrie, se dá na role 

dívat ze dvou hledisek – z hlediska sociální přitažlivosti (populárnost) a z hlediska mocenských 

pozic ve skupině (Kožnar, str. 104).  

Kožnar také nabízí pohledy různých autorů na role v malé sociální skupině (str. 106 – 

111): Například podle Hanbena, Warnera a Smithové se role ve skupině dělí na tři základní 

kategorie – první jsou role usnadňující skupině vývoj k dosažení jejích cílů neboli role 

skupinového úkolu; druhými jsou role, které usnadňují komunikaci a které zprostředkovávají 

pocit důvěry, stanovují a udržují skupinovou kohezi (soudržnost) neboli role skupinové 

sociability; poslední kategorií jsou role individuální, které nejsou pro chod skupiny tak důležité, 

jako role z předchozích dvou kategorií. Některé výčty rolí se pak soustředí například na 

mocenskou otázku – jako např. Schindler, který navrhl rozdělení hlavních rolí ve skupině na roli 

alfa (neformální vůdce skupiny, je aktivní a ovlivňuje veškeré dění ve skupině), beta (člen se 

speciálními znalostmi, je to expert skupiny), gama (pasivní a nenápadný člen, který je 

přizpůsobivý), omega (je na periferii skupiny, neidentifikuje se s cíli a normami skupiny, často se 

vymyká ostatním členům – např. nižší schopnosti) a nakonec P – role protivníka skupiny. Kožnar 

se s touto typologií v podstatě ztotožňuje, přidává však také roli hvězdy (populárního) a roli 

citově odmítaného člena.  

Podle M.Nakonečného (in Slaměník, Výrost 1998, str. 282) jsou základními pozicemi 

jedince ve skupině tyto výrazné typy: hvězda (nejoblíbenější), outsider (sám je odmítán, i když by 

chtěl být přijat), izolát (není přijímán, ale ani nechce být), šedá eminence (je v pozadí, odkud 

prostřednictvím působení na „hvězdu“ ovlivňuje dění ve skupině) a jedinec s ambivalentním 

statusem (je od mnoha členů přijímán, ale také je od mnoha členů odmítán). Nakonečný tak zase 

zdůrazňuje spíše sociální přitažlivost mezi členy skupiny. 

U různých autorů se lze setkat s ještě jinými, rozsáhlejšími i méně rozsáhlými 

klasifikacemi (přidává se například role trpitele, šaška, miláčka…). Pokud se ovšem týká takto 

rozsáhlých klasifikací rolí, tak ty se většinou týkají konkrétních skupin. Je proto praktičtější 
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zabývat se v obecném měřítku takovými rolemi, které bychom mohli najít v každé malé sociální 

skupině – v našem případě ve školní třídě. 

2.3.2.1 Tvorba podskupin 

Ještě než se budeme konkrétně zabývat školní třídou, zmiňme se o podskupinách. 

Skupina na neformální úrovni nefunguje jako celek – tvoří se v ní menší skupinky členů, kteří 

jsou si něčím bližší než ostatní členové skupiny. Čím větší skupina je, tím větší je tendence 

k tvoření podskupin. Tvorba podskupin je ovlivněna vnitřní strukturou skupiny. 

Podle Kožnara (Kožnar, str.188) se dávají dohromady ti, kteří jsou si v něčem podobní. 

Píše, že se skupiny vytvářejí na principu generačním (věkově blízké osoby), na základě pohlaví 

(stejná pohlaví) nebo z důvodů vnějších (společná účast při úkolu nebo mimoskupinových 

činnostech), roli hraje také zájmová a prostorová blízkost. 

Pokud bychom použili Tomanovy komplementárnosti rolí (viz kap.2.2.3), vyjde nám jiné 

vodítko pro tvorbu podskupin (zejména však dvojic). Ty by se pak měly utvářet také na principu 

komplementárnosti rolí. 

2.3.3 Škola 

Škola je v podstatě druhou, sekundární institucí (mimo jesle a mateřskou školu), se kterou 

se člověk ve svém životě musí potýkat. Tou první, primární institucí byla rodina (viz kap.2.2). 

Konec konců je školní docházka povinná, takže člověk nemá v tomto případě na výběr (ostatní 

skupiny, se kterými se bude setkávat – pracovní, přátelské – si člověk může volit již svobodněji). 

Škola je také místem pokračování socializace dítěte. Pokračuje však na trochu jiném stupni. 

Zatímco v rodině se dítěti vštěpují zásady, postoje a chování týkající se především rodu a rodiny, 

ve škole si má žák osvojit obecně závazné hodnoty a normy společnosti. Hodnoty, které preferuje 

rodina se mohou (i když se to stává zřídka) dost lišit od hodnot vštěpovaných ve škole.  

Škola by tedy měla přispívat v socializaci a vývoji osobnosti jedince, měla by mu pomáhat 

vytvářet a udržovat respekt vůči autoritám. Občas však škola působí opačně. To však není naším 

tématem. Nehodláme zde hodnotit přínosy či ohrožení vyplývající z dnešních škol. Škola prostě 

připravuje jedince na budoucnost. Vztahy, které si zde dítě vytvoří, ho ovlivní v jeho postojích i 

hodnotách, v jeho sebepojetí, schopnosti komunikace a spolupráce s druhými. 

Školní třída je skupinou, do které je dítě dlouhodobě (většinou) začleněno. Spolužáci tak 

tvoří skupinu, jíž je žák členem a která na žáka působí, stejně jako on sám má vliv na ni. Jedinec 

zde zakouší nové vztahy, které doma nemohl prožívat (zejména jedináčci).  

Důležitost dětských přátelství (ve škole) vidí W.W.Hartup (viz Slaměník, Výrost 1998, str. 

267) v tom, že jsou:  
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1) zdrojem pozitivních prožitků a emoční podpory pomáhající překonat negativní 

situace, 

2) zdrojem informací, nových dovedností, podporují kognitivní vývoj,  

3) získávají se z nich a rozvíjejí se sociální dovednosti,  

4) připravují dítě na pozdější životní vztahy. 

Ve škole se rozvíjejí různé formy sociálního učení (Slaměník, Výrost 1998, str. 269,270) – 

učení nápodobou, popř. identifikací a učení posilováním (sociální odměny a tresty – přičemž 

odměny jsou efektivnější), observační učení (jedná se o učení nepřímé – odměnu či trest obdrží 

někdo jiný), dítě se učí také skrze očekávání druhých (zejména učitelů), jak se má chovat. 

2.3.4 Školní třída 

Školní třída je malá skupina, v podstatě jako každá jiná. Platí pro ni v podstatě všechno to, 

co bylo řečeno výše o malých skupinách obecně (kap.2.3.1). Na tuto skupinu se dá dívat ze dvou 

odlišných hledisek – jako na formální nebo jako na neformální skupinu. Vytváří se v ní totiž oba 

druhy vztahů (první především vůči autoritám, druhý zejména mezi spolužáky, není to však vždy 

takto jednoznačné). Tyto dvě roviny se neustále prolínají a působí na skupinu a její členy (působí 

zde jak formální, tak i neformální normy, vůdci…).  

Podle I. Gillernové (Slaměník, Výrost 1998, str. 280) jsou hlavními determinantami stavu 

a vývoje školní třídy: početnost školní třídy, intersexuální rozdíly, věkové zvláštnosti, školní 

dispozice žáků a klima ve třídě. Přidejme ještě etnické rozdíly (neustálé přibývání cizinců na 

základních školách), handicapy spolužáků (stav třídy může být, podle našeho názoru pozitivně, 

ovlivněn přítomností fyzicky či psychicky handicapovaného spolužáka) a doplňme ještě výše 

zmíněné sourozenecké konstelace dětí, patřících do skupiny (viz kap. 3).  

2.3.4.1 Vztahy ve školní třídě 

Ve škole se dále objevují (stejně jako v rodině) dva druhy vztahů. Jeden je asymetrický a 

je to vztah žáků k učitelům a ostatním autoritám (tak jak to v rodině odpovídá vztahům dětí 

k rodičům). Druhý typ vtahů, ten, který nás zajímá v této práci, jsou vztahy symetrické, tedy 

vztahy mezi spolužáky (v rodině tomu odpovídají vztahy se sourozenci). Vztahy ve škole 

obecně vyžadují určitou míru konformity (poslušnost s normami přijímanými ve škole či třídě, 

které jsou spojeny s určitými očekáváními). Zprostředkovávají také tzv. sociální facilitaci (nebo 

inhibici), to znamená, že pozitivně (negativně) ovlivňují výkon a prožívání dítěte.  
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2.3.4.2 Role ve školní třídě 

Stejně jako v malé skupině (viz kap.2.3.2), zaujímá ve školní třídě každé dítě nějakou 

pozici. Některé jsou samozřejmě výraznější než jiné. To, jakou žák zaujímá pozici, závisí také na 

jeho školní výkonnosti, jeho osobnostních kvalitách a dovednostech. Ostatní spolužáci (stejně tak 

i učitelé) ho hodnotí též podle jeho výsledků. To, v jaké roli se dítě nachází, určuje také jaký vliv 

bude mít na své spolužáky, na činnost skupiny. Pozice ve třídě je také dána především oblíbeností 

žáka. 

2.3.5 Shrnutí – sekundární skupiny 

Sekundární skupiny jsou tedy útvary, s nimiž člověk přichází do styku již v časném věku. 

Nejsou sice tak hluboce a silně působící, jako skupiny primární – zejména rodina, avšak na 

člověka mají také zásadní vliv. Působení je zde vzájemné a to všemi směry – člověk je ovlivňován 

primární skupinou i sekundární skupinou, obě skupiny však také svým chováním ovlivňuje. Tak 

je také zprostředkován vliv primární skupiny jedince na skupinu sekundární. 

Ve školní třídě, která je důležitou sekundární skupinou, člověk zakouší nové vztahy a díky 

nim se také učí vycházet s mnoha různými lidmi. To, v jaké pozici se člověk ve skupině nachází, 

mu zprostředkovává určitý status mezi spolužáky, určitou prestiž (kap. 2.3.2).  

Ve školní třídě se, tak jako v každé skupině, utvářejí postupně menší podskupiny. Ty se 

mohou tvořit na více principech (viz kap.2.3.2.1). 

Do školy člověk nepřichází jako Lockova „tabula rasa“. Už si s sebou přináší nějaké 

zkušenosti ze své původní rodiny. To, jakého druhu tyto zkušenosti jsou, může ovlivnit jeho 

prvotní, ale také následující vztahy a chování vůči spolužákům. Vztahy se spolužáky ve škole 

jedince zase dále ovlivňují v navazování dalších, nových vztahů v jiných sekundárních skupinách, 

nebo v navazování vztahů partnerských. Tak se postupně prolíná vliv primární a sekundárních 

skupin. 



 - 26 - 

3 Praktická část 

3.1 Cíl výzkumu 

Cílem naší práce bylo zjistit, zda existuje empiricky doložitelná souvislost mezi 

sourozeneckou pozicí žáka a jeho postavením ve školní třídě (viz výše). Tedy zda získal v rodině 

ty charakteristiky, které by se podle výše zmíněných autorů (W. Toman, K. Leman, J. Prekop, M. 

Vágnerová) měly u jednotlivých sourozeneckých rolí vyskytovat, a zda tedy tyto charakteristiky 

predisponují jedince k zastávání určité role ve skupině školní třídy. 

3.2 Východiska 

3.2.1 Vliv rodinné konstelace na jedince 

Kromě mnoha jiných vlivů, jako je rodinné prostředí, socioekonomický status rodiny, 

osobnostní charakteristiky jedince, fyzický vzhled (dále kap.2.2.2.8), ovlivňuje člověka také to, 

v jakém sourozeneckém pořadí se ve své původní rodině nachází. Podle výše zmíněných (viz 

kap.2.2.2) sourozeneckých pozic tak může jedinec získat tendenci ke spíše perfekcionistickému, 

pečlivému, vůdcovskému, konzervativnímu (dále viz kap.2.2.2.1) chování, nebo naopak spíše 

rebelující tendence (kap.2.2.2.3). Stejně tak může mít díky svým sourozencům tendenci 

k preferování kontaktů s určitým pohlavím – jestliže si zvykne na soužití se sestrou, nemělo by 

jedinci dělat problémy vycházet s dívkami apod. (kap.2.2.2.5). To vzniká v důsledku komplexního 

působení prostředí, zejména rodinné situace. Jde o kontakt se sourozenci, který je již v raném 

věku důležitý.  

Podobně by pak mělo být dítě ovlivněno pořadím jeho vlastních sourozenců při výběru, v 

preferování přátelství a v hledání budoucího partnera či partnerky (kap. 2.2.3). Dítě si prostě 

zvyká na určité způsoby chování vůči svým sourozencům, které se pak snaží také uplatnit ve 

vztahu ke svému partnerovi či partnerce. 

Předpokládáme tedy, že sourozenecká konstelace jedince má na dotyčného takový 

vliv, že predisponuje jedince k určitým tendencím v chování a v preferování určitých 

vztahů. 

3.2.2 Sourozenecká pozice a vztahy ve školní třídě 

Jestliže tedy rodinná konstelace působí na jedincovo chování a vztahy, pak musí mít také 

vliv na vztahy a chování dotyčného jedince ve školní třídě, která představuje sekundární, 

dlouhodobou a malou skupinu. Rodinnou konstelací jsou mimo jiné ovlivněny osobnostní 



 - 27 - 

charakteristiky a chování jedince, které by pak mohly mít vliv na to, v jaké pozici se bude dítě 

nacházet s větší pravděpodobností. 

Ve školní třídě zaujímá jedinec nějakou určitou pozici (a to ať už výraznou či nevýraznou, 

pozitivní či negativní – nezáleží na tom, jakou, ale že vždy nějakou pozici zaujímá). Jakou pozici 

zaujímá závisí na mnoha faktorech (viz kap. 2.3), mezi nimiž nalezneme také sourozeneckou 

pozici, která ovlivňuje behaviorální tendence jedince a tím tedy také jeho status ve skupině. 

3.2.3 Hypotetické otázky 

Na základě literatury o sourozeneckých pozicích (viz také kap. 2) jsme stanovili několik 

hypotéz, které se konkrétně týkají školní třídy, žáka a jeho sourozenecké pozice. Na základě toho 

jsme vytvořili dotazník (viz Příloha 1), který by měl mapovat jak vzájemné vztahy a přátelství ve 

třídě, tak také výskyt typických charakteristik jednotlivých sourozeneckých pozic, tak samozřejmě 

také sourozeneckou konstelaci žáků. 

 Jestliže předpokládáme, že nejmladší děti bývají spíše rebelující a zároveň bývají 

populární a oblíbení, středem pozornosti, šaškují, zároveň jsou vzpurní, mělo by se to odrazit 

také ve školní třídě. První otázkou tedy je, zda sourozenecké postavení „benjamínka“ ho 

predisponuje k zastávání role „hvězdy“ a oblíbeného (otázka 6. a 7. – viz Příloha 1), za „baviče 

třídy“ (otázka 9.), tedy za ty, kteří jsou rádi středem pozornosti a rádi se předvádějí, a za více 

problémové, co se chování týče (ot. č. 12), také ve školní třídě. Nejmladší jsou také zvyklí, že jim 

okolí pomáhá a nebojí se tak o pomoc říci. Otázkou tedy je, zda se budou nejmladší vyskytovat 

ve vyšším zastoupení také u otázky č. 13. 

Další hypotetickou otázkou je, zda se u nejstarších sourozenců, u nichž by měla převládat 

schopnost vést, pečlivost a starostlivost, tyto vlastnosti projeví také v pozicích vedoucího a 

„pečlivého“ ve školní třídě (tedy vyšší zastoupení u otázek 10. a 11). 

Prostřední mají velmi různorodou pozici (kap.2.2.2.2), proto by mohli být jak velmi 

oblíbení (otázka č. 6), tak i stojící mimo kolektiv (otázka č. 14). K charakteristikám prostředních 

sourozenců jsme díky jejich příliš nejednoznačnému postavení nezavedli žádnou konkrétní 

otázku. 

Jedináčci se dle výše zmíněného (viz kap.2.2.2.4) řadí k perfekcionistům a pečlivým, 

odrazí se to také v jejich postavení ve třídě (tedy  v jejich vyšším zastoupení v otázce č. 10)? Dále 

jsou také zvyklí být středem pozornosti, o což by se mohli snažit také ve školní třídě. To by se 

mohlo odrazit také na jejich vyšší oblíbenosti. Tu by však mohla kazit jejich tendence obracet se 

spíše k dospělým autoritám (tak bývají považováni za mazánky a „šplhouny“). 

Dále jsme na základě Tomanovy teorie o komplementárnosti rolí (kap.2.2.3) stanovili 

hypotézu, že děti ze třídy, které vyrostli v určité sourozenecké skupině, budou spíše přitahovány 
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dětmi, které mají podobnou konfiguraci jako jejich sourozenci. Tedy že v utvořených 

podskupinách budou spíše sourozenecky komplementární vztahy.  

Předpokládali jsme, že se také pohlaví sourozenců určitého dítěte projeví v jeho 

preferencích (u ot. č. 8) – tedy že například děvče, které má doma dva bratry, bude spíše než 

ostatní děvčata tíhnout ke kontaktu s chlapci. 
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3.3 Metodika výzkumu 

3.3.1 Popis metody 

Metodou, kterou jsme zvolili pro naši práci, byl dotazník (viz Příloha 1). Otázky, které 

byly žákům pokládány, se dají rozdělit do tří základních skupin. V první skupině dotazů jsou žáci 

požádáni, aby se vyjádřili ke svému vztahu vůči svým spolužákům. Nejdříve mají žáci vyjmenovat 

své kamarády ze třídy, poté se mají vyjádřit vztahem ke každému svému spolužákovi (otázky 5 – 

8). Tyto otázky byly sestaveny převážně na základě práce M. Petruska (Petrusek, 1969). 

Druhou skupinu otázek tvoří otázky týkající se pravděpodobných charakteristik určitých 

sourozeneckých pozic (např. pečlivý – prvorozený, jedináček) a zároveň sociálních pozic ve třídě, 

přičemž žáci mají napsat, kdo podle jejich názoru takovým charakteristikám odpovídá (otázky 9 – 

14). Tyto charakteristiky byly odvozeny zejména z literatury týkající se sourozeneckých konstelací 

(K. Leman, J. Prekop, W. Toman, M. Vágnerová). 

Posledním typem je otázka na sourozeneckou pozici jedince (otázky 15, 16).  

3.3.2 Popis vzorku 

Data pro naše šetření byla sesbírána na čtyřech náhodně vybraných Pražských školách 

(ZŠ V Rybníčkách na Praze 10, ZŠ Jana Masaryka na Praze 2, ZŠ Plzeňská na Praze 5 a ZŠ 

J.A.Komenského na Praze 6). Všechny tyto školy se bez výhrad ochotně zúčastnily našeho 

krátkého šetření. 

 Z každé školy pak byly vybrány tři třídy a to vždy jedna třetí, jedna pátá a jedna sedmá 

třída. V těchto třídách byl pak žákům předložen stejný dotazník. Zkoumané skupiny byly tedy 

rozděleny do tří skupin podle věku (8-9 let, 11-12 let a 13-14 let).  

Data byla sebrána celkem z dvanácti tříd. Z těchto dat bylo v našem výzkumu použito 

pouze dat ze šesti tříd. Vyřazeny byly především ty třídy, ve kterých mnoho žáků chybělo a nedal 

se tak udělat o třídě ucelený obrázek.  

Výsledky našeho šetření byly tedy vytaženy ze dvou třetích, dvou pátých a dvou sedmých 

tříd základní školy. 

3.3.2.1 Třetí třídy 

Děti z třetích tříd se věkově pohybovaly mezi osmi a devíti lety. 

Třída 3A měla 22 žáků, z kterých dotazník (viz Příloha 1) vyplnilo žáků 17. Třída se 

skládala z deseti dívek a dvanácti chlapců. 
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Třída 3B měla 21 žáků, z nichž dotazník vyplnilo 19 dětí. Třída se dělila na skupinku osmi 

dívek a jedenácti chlapců. 

3.3.2.2 Páté třídy 

„Páťáci“ byli věkově mezi jedenácti a dvanácti lety. 

Třída 5A obsahovala 16 členů, z nichž dotazník vyplnilo 15 dětí. Ve třídě bylo devět dívek 

a sedm chlapců. 

Ve třídě 5B bylo 13 dětí, z nichž bylo osm dívek a pět chlapců. Dotazník vyplnilo 12 

žáků. 

3.3.2.3 Sedmé třídy 

V sedmých třídách vyplnily dotazníky děti ve věku 13 – 14 let. 

Třída 7A zahrnovala 19 žáků, ze kterých vyplnilo dotazník 15. Dívek zde bylo sedm a 

chlapců dvanáct. 

Ve třídě 7B bylo celkem 27 žáků, z toho 16 dívek a jedenáct chlapců. Dotazník vyplnilo 

22 dětí. 

3.3.3 Sběr dat 

Sběr dat probíhal na výše zmíněných základních školách. Výzkum probíhal v průběhu 

vyučování, namísto části nějaké vyučovací hodiny. Žákům byl rozdán dotazník a před jeho 

vyplněním byli instruováni, jakým způsobem jej mají vyplňovat. Dotazování žáků bylo prováděno 

pouze jednou osobou, převážně za přítomnosti vyučující. 

Komunikace s vedením na jednotlivých školách byla výborná. V průběhu sběru dat 

nevznikaly žádné potíže. Žáci vesměs neměli problém s porozuměním jednotlivým otázkám.  

3.3.4 Zpracování dat 

Samotné zpracování dat bylo prováděno postupně, podle jednotlivých otázek, na základě 

prací J. Janouška (Janoušek 1986, 1988) a M. Petruska (Petrusek 1969). Nejprve byla vytvořena 

základní tabulka (Příloha 2), na základě které se pak pracovalo dále na analýze, vyhodnocení a 

prezentaci těchto dat (viz tabulky a grafy v přílohách č. 3, 4, 5 a 6). 
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3.4 Výsledky 

Podívejme se nyní na konkrétní výsledky našeho šetření. 

3.4.1 Celkové rozložení žáků 

Nejprve je důležité, abychom objasnili, jak to vlastně ve třídách celkově vypadalo. Graf 1 

ukazuje celkové rozložení žáků podle pohlaví, Graf 2 rozložení žáků podle sourozenecké 

konstelace (viz Příloha 5).  

Celkem bylo ve třídách 118 žáků, přičemž dotazník nebyl vyplněn 16ti dětmi (převážně 

z důvodu jejich nepřítomnosti ve škole v den konání sběru dat). V celkovém vzorku se tak 

nacházelo 58 dívek a 60 chlapců. Z toho bylo 29 jedináčků, 33 nejstarších dětí, 17 prostředních a 

39 nejmladších. 
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Dívky a chlapci se tedy v celkovém vzorku vyskytovali přibližně stejně. U sourozeneckých 

pozic to bylo odlišné (Graf 2). Nejvíce bylo nejmladších sourozenců, pak následovali nejstarší, 

poté jedináčci a nakonec prostřední sourozenci. Z toho lze usuzovat, že většina dětí z těchto tříd 

pochází z rodiny, která nemá více než dvě děti (mezi nejmladšími jsou také druhorození bez 

dalších sourozenců). 
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3.4.2 Typické vlastnosti vztahující se k sourozeneckým pozicím 

V dotazníku (Příloha 1) jsme se žáků ptali, komu ze třídy by přisoudili určité typické  

vybrané charakteristiky (bavič, rebel…), které by podle výše napsaného měly být ovlivněny také 

sourozeneckou pozicí jedince.  

3.4.2.1 Bavič, šašek třídy 

Jako bavič či šašek třídy, který spíše odlehčuje situace a obstarává zábavu pro celou třídu, 

jak vidno na Grafu 1, byli označeni ve vyšší míře chlapci než děvčata (viz Příloha 6, Tabulka 1). 

Graf 2 zobrazuje zase rozvržení zvolených žáků podle sourozeneckých pozic – jde o absolutní 

počty zvolených žáků. Graf 3 pak ukazuje relativní rozvrstvení jednotlivých sourozeneckých 

pozic do dané role – je zde zohledněn počet jednotlivých sourozeneckých pozic v celkovém 

vzorku. 
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Jako baviči třídy byli označováni evidentně více chlapci než dívky. To by mohlo být dáno 

také tím, že dívky bývají spíše klidnější a konzervativnější než chlapci, k čemuž bývají 

vychovávány, roli však může hrát také mnoho jiných faktorů.  
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Podíváme-li se (Graf 3) na rozvrstvení podle sourozeneckých pozic, pak vedou nejmladší, 

což potvrzuje také naší hypotézu (viz kap.3.2.3). Po nich následují „hvězdy domácnosti“, 

„jedináčci“. „Benjamínci“ jsou tedy označováni za „baviče třídy“ více, než všechny ostatní 

sourozenecké pozice. 

3.4.2.2 Perfekcionista 

Perfekcionistou jsou míněni ti žáci, kteří byli označeni za takové jedince, kteří se pečlivě 

připravují na písemky, kteří mají vždy domácí úkol včas a správně. Na Grafu 1 nalezneme opět 

rozložení „perfekcionistů“ podle pohlaví, na Grafu 2 a 3 podle sourozenecké pozice (viz Příloha 

6, Tabulka 2). Přitom Graf 2 udává absolutní hodnotu dané sourozenecké pozice v dané otázce, 

Graf 3 udává hodnoty relativní, související s celkovým výskytem dané sourozenecké pozice mezi 

žáky. 
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 Graf 3: 
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Jak je vidět z Grafu 1, za pečlivější se obecně považují více dívky, než chlapci. Podle 

sourozeneckých pozic pak vedou jedináčci, pak následují nejmladší, potom prvorození a 

prostřední nejsou zastoupeni vůbec (viz Graf 2,3). Náš předpoklad (viz 3.2.3) se zčásti vyplnil – 

jedináčci jsou žáky považováni opravdu za ty pečlivé. Překvapivě však dosáhli vysokého procenta 

nejmladší a prvorození zase překvapivě malého procenta.  
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3.4.2.3 Vedoucí 

Další otázkou v dotazníku bylo, kdo je ve třídě považován za vůdčí typ (viz Příloha 6, 

Tabulka 3). Na Grafu 1 je vidět, že opět vedou dívky, ale už ne v tak velké míře – jen o 6%.  
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 Za vůdčí typy byli nejčastěji označováni jedináčci, po nich nejmladší a až pak nejstarší 

sourozenci, prostřední sourozenci se zde opět neobjevují. Jedináčci zde pravděpodobně využívají 

svou nabytou schopnost manipulovat s lidmi, překvapivě malého skóru dosáhli prvorození, o 

kterých jsme uvažovali jako o typicky vůdčích typech. 

3.4.2.4 Rebel 

Následovně měly děti rozhodnout, kdo ze třídy je podle nich největší „rebel“ – kdo se 

vzpírá nárokům učitelů a má tak kázeňské problémy…viz Příloha 6, Tabulka 4. 
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Graf 2:       Graf 3: 
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 Podle Grafu 1 lze hned zjistit, že nejvíce jsou touto charakteristikou označováni chlapci. 

Grafy 2 a 3 nám pak ukazují, jak je to se sourozeneckými pozicemi a kázeňskými 

problémy žáků. Jak jsme předpokládali, na prvním místě se objevují „benjamínci“. Po nich pak 

následují „jedináčci“. Po nich se v absolutním čísle (Graf 2) objevují prvorození a pak prostřední, 

protože ale prostředních sourozenců bylo v celkovém vzorku nejméně, ukazuje nám relativní 

hodnota pořadí jiné (viz Graf 3) – tedy že na posledním místě jsou prvorození. 

3.4.2.5 Ti, co si řeknou o pomoc 

Dále jsme se žáků ptali, kdo si rád nechává pomoci – nerozlišovalo se přitom, zda se má 

jednat o pomoc dospělých či spolužáků. Pomoc obecně využívá stejné procento chlapců jako 

dívek (viz Příloha 6, Tabulka 5). Rozvrstvení se však ukazuje v případě sourozeneckých pozic: 
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Graf 1:       Graf 2: 
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Zde se nejméně obávají říci si o pomoc nejmladší sourozenci. Po nich následují 

prvorození, celkem málo jedináčci a také prostřední sourozenci. 

3.4.2.6 Mimo stojící 

Poslední otázkou na charakteristické vlastnosti byla otázka, koho by žáci označili za 

takového, který stojí mimo jejich kolektiv, kdo se nezapojuje do jejich aktivit (i mimoškolních) 

(Příloha 6, Tabulka 6). Co se týče pohlaví, tak v charakteristice „mimo stojícího“ vedou chlapci 

(Graf 1). 
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 Na Grafu 2 pak můžeme vidět, že stejné (vyšší) procento zaujímají prvorození a nejmladší 

a stejné (nižší) pak jedináčci a nejmladší sourozenci (jenomže prostředních sourozenců bylo 

nejméně v celkovém vzorku a jedináčků zas mnoho). Zohledníme-li relativní rozvrstvení daných 

sourozeneckých pozic v celkovém vzorku (Graf 3), pak se nám obrázek poněkud obměňuje. Za 

mimo stojící jsou tak nejvíce považováni prvorození, poté následují nejmladší a prostřední a 

nejméně jsou touto charakteristikou označováni „jedináčci“. 

3.4.3 Oblíbenost 

Dále jsme žáky rozdělili také podle oblíbenosti (Příloha 6, Tabulka 7). Co se týče pohlaví, 

tak vysoký volební status měli chlapci a dívky stejný. Rozdíly pak spočívaly v sourozeneckých 

pozicích. 
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 Bereme-li v úvahu absolutní dosažené hodnoty, pak se ukazuje, že mezi žáky, označenými 

jako oblíbení (žáky s vysokým volebním statusem) se nejčastěji vyskytují nejmladší sourozenci 

(podle našeho předpokladu), po nich jedináčci a nakonec nejstarší s prostředními sourozenci 

(Graf 1). Podíváme-li se však na Graf 2, který zohledňuje absolutní zastoupení sourozeneckých 

pozic k celkovému zastoupení daných pozic ve vzorku, vycházejí jako nejoblíbenější „jedináčci“, 

po nich pak prostřední s nejmladšími a nejméně oblíbení vycházejí nejstarší sourozenci. 

3.4.4 Vztahy k opačnému pohlaví 

Předpokládali jsme, že děti, které si zvykly na soužití mezi sourozenci určitého pohlaví, 

jsou pak lépe připraveni na kontakt s podobnými (viz kap. 2.2.3). V otázce 8. (viz Příloha 1) se 

měly děti vyjádřit vztahem (pozitivním, negativním či neutrálním) ke všem svým spolužákům. My 

jsme se soustředili na to, jakou to mělo souvislost s jejich sourozeneckou pozicí (viz Příloha 3). 



 - 38 - 

3.4.4.1 Třetí třídy 

Ve třídě 3A provedli chlapci vůči děvčatům 38 neutrálních voleb, 26 pozitivních voleb a 

36 negativních voleb ze 100 možných. Děvčata volila chlapce neutrálně v 17 případech, pozitivně 

ve 30ti případech a negativně ve 37 případech z 84 možných (viz Příloha 3, tabulka 1). 

Graf: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Dívky Chlapci

Negativní

Pozitivní

Neutrální

 

Oproti chlapcům dívky obecně volí opačné pohlaví méně neutrálně. Mají více negativní 

vztahy k chlapcům.  

Co se sourozeneckých konstelací týče, tak ti, kteří volili buď extrémně pozitivně, nebo 

extrémně negativně druhé pohlaví, byli nejrůznějších pozic – souvislost se neprokázala. 

Ve třídě 3B provedli chlapci 36 negativních voleb, 40 neutrálních a 8 pozitivních voleb 

z celkově 84 možných. Dívky volily chlapce negativně 50krát, neutrálně 37krát a pozitivně jen 

3krát z celkem 90ti možných voleb (viz Příloha 3, Tabulka 2). 
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I zde tedy dívky volí méně neutrálně než chlapci a mají k chlapcům více negativní postoj. 

Celkově v této třídě panuje spíše odpor mezi chlapci a děvčaty a jejich skupinky jsou oddělené. 

Ani zde se nenašla přílišná souvislost ve vyšší preferenci (která zde byla celkově nízká). 

Oproti třídě 3A je zde rozdělení třídy na skupinu dívek a skupinu chlapců jasnější. Dívky 

ze třídy 3A také volily méně neutrálně, než dívky ze třídy 3B. 
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3.4.4.2 Páté třídy 

V 5A třídě volí chlapci děvčata neutrálně 26krát, negativních voleb bylo 5 a pozitivních 31 

z 62 možných. Dívky zvolily chlapce neutrálně 21krát, negativně 14krát a pozitivně 20krát 

z 55možností (viz Příloha 3, tabulka 3). 
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Zde se ukazuje, že dívky volí chlapce více negativně než oni je. Chlapci tak mají k dívkám 

mnohem pozitivnější vztah, než ony k nim. 

Co se týče sourozeneckých pozic a výrazně pozitivního či negativního (neutrálního) 

hodnocení opačného, vypadalo to takto („nesouhlasí“ zde znamená, že žák volil např. pozitivně 

děvčata, aniž by však měl sourozence takového pohlaví, „souhlasí“ naopak znamená volby, které 

jsou souhlasné s pohlavím sourozenců): 
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Co se týče třídy 5A, tak chlapci zde volí děvčata 22krát neutrálně, 8krát negativně a 10krát 

pozitivně ze 40ti možností. Dívky volí chlapce 10krát neutrálně, 9krát negativně a 16krát 

pozitivně z celkem35ti možných voleb (viz Příloha 3, Tabulka 4). 
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V této třídě mají chlapci k dívkám neutrálnější vztah. Děvčata vidí chlapce více pozitivně. 

Vztah mezi výraznými výběry opačného pohlaví a zkušenostmi se sourozencem opačného 

pohlaví zde opět nebyl nalezen. 

3.4.4.3 Sedmé třídy 

V 7A chlapci vůči dívkám provedli 21neutrálních voleb, 26 negativních a 16 pozitivních 

voleb z celkem 63možných. Dívky vůči chlapcům provedly 31 neutrálních voleb, 25 negativních 

voleb a 12 pozitivních z celkem 68 možných (viz Příloha 3, tabulka 5). 
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V této třídě jsou opět více rozděleny skupinky dívek a skupinky chlapců. 

Ve třídě 7B volí chlapci děvčata neutrálně 50krát, negativně 53krát a jen 31krát pozitivně 

z celkem 134 možností. Dívky zase chlapce volí neutrálně 87krát, 35krát negativně a 34krát 

pozitivně z celkem 156ti možností (viz Příloha 3, Tabulka 6). 
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Také v této sedmé třídě vykazují dívky vyšší míru negativních voleb než chlapci a chlapci 

vyšší míru voleb negativních. 

Souvislost s volbou opačného pohlaví a sourozeneckou konstelací se ani zde neprokázala. 

3.4.4.4 Shrnutí – vztahy k opačnému pohlaví 

Celkově, co se týče vztahů k opačným pohlavím, se objevuje tendence ve třetích třídách 

spíše neutrální a negativní, v pátých třídách spíše pozitivní a neutrální a v sedmých třídách opět 

neutrální a negativní postojů. 

Co se týče sourozenecké konstelace, nepotvrdilo se zde, že by nějak souvisel obecný 

vztah k žákům opačného pohlaví ve třídě se sourozeneckou konstelací jedince. 

3.4.5 Tvorba podskupin 

Ve školních třídách se utvářejí podskupiny (viz kap.2.3.2.1). Podle W.Tomana se 

přátelství utvářejí na základě komplementárnosti rolí – podívejme se tedy nyní na to, jakou má 

souvislost (jestli nějakou) sourozenecká pozice a hledání přátel (viz Příloha 4). 

3.4.5.1 Třetí třídy 

V třídě 3A se utvořily tři podskupiny (Příloha 4, Tabulka 1). Jedna z toho je dívčí a dvě 

jsou chlapecké. První skupina pěti dívek obsahuje 4 vzájemné výběry. Z nich jsou dva 

nekomplementární a dva částečně komplementární (jde o vztah prvorozená/druhorozená, ale 

neshodují se v tom, aby měly také obě sestry, viz kap. 2.2.3).  

Druhá skupina pěti chlapců, kam se řadí také H., čímž skupinky částečně propojuje, 

obsahuje 5 vzájemných výběrů, z nichž tři jsou částečně komplementární a dva 

nekomplementární. Poslední skupinka tří chlapců obsahuje dva vzájemné výběry, z nichž jsou 

oba nekomplementární. 
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 Komplementární Nekomplementární 

Skupina 1 2 2 

Skupina 2 3 2 

Skupina 3 0 2 

 

Ve třídě 3B se utvořily také tři skupinky (Příloha 4, Tabulka 2), z nichž první, dívčí, 

zahrnuje 5 dívek a obsahuje 4 vzájemné výběry, z nichž není žádný komplementární – jde o 

skupinku jedináčků a prvorozené. Pak se zde vyskytuje dvojice, jejichž vztah je částečně 

komplementární. Poslední skupinkou je skupinka sedmi chlapců obsahující 8 vzájemných výběrů. 

Z nich je polovina nekomplementárních a polovina alespoň částečně komplementárních. 

 Komplementární Nekomplementární 

Skupina 1 0 4 

Skupina 2 1 0 

Skupina 3 4 4 

3.4.5.2 Páté třídy 

Třída 5A obsahuje 4 podskupiny (viz Příloha 4, Tabulka 3), z nichž dvě jsou dívčí a dvě 

chlapecké. První podskupina je tvořená čtyřmi dívkami se čtyřmi vzájemnými výběry, jež jsou ve 

třech případech částečně komplementární a v jednom nekomplementární. Druhou skupinu tvoří 

dvojice s částečně komplementárním vztahem. Třetí skupina, chlapecká, má 5 členů a 3 vzájemné 

výběry, z nichž jsou dva částečně komplementární. Poslední skupinu tvoří opět dvojice, jejíž 

vztah je částečně komplementární. 

 Komplementární Nekomplementární 

Skupina 1 3 1 

Skupina 2 1 0 

Skupina 3 2 1 

Skupina 4 1 0 

 

Ve třídě 5B se utvořily dvě velké podskupiny (Příloha 4, Tabulka 4) – jedna dívčí s jedním 

chlapcem a druhá ryze chlapecká. První skupina má 7 členů a obsahuje 8 vzájemných výběrů. 

Z nich jsou dva zcela komplementární, tři částečně a tři nekomplementární. Druhá skupina – 

chlapecká – obsahuje čtyři vzájemné výběry mezi čtyřmi členy, které jsou všechny alespoň 

částečně komplementární. 
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 Komplementární Nekomplementární 

Skupina 1 5 3 

Skupina 2 4 0 

3.4.5.3 Sedmé třídy 

Ve třídě 7A se vytvořily čtyři podskupiny (viz Příloha 4, Tabulka 5) – jedna dívčí, jedna 

smíšená a dvě chlapecké. První skupinu tvoří pět dívek s pěti vzájemnými výběry. Z nich jsou pak 

tři částečně komplementární. Druhá skupinka smíšená (je tam jedna dívka) má pět členů se čtyřmi 

vzájemnými výběry, z nichž je polovina částečně komplementárních. Třetí skupinu tvoří tři žáci 

se dvěma vzájemnými výběry, z nichž je jeden částečně komplementární. Poslední skupinou je 

dvojice chlapců s nekomplementárním vztahem. 

 Komplementární Nekomplementární 

Skupina 1 3 2 

Skupina 2 2 2 

Skupina 3 1 1 

Skupina 4 0 1 

 

Ve třídě 7B se utvořilo pět menších podskupin (Příloha 4, Tabulka 6). První skupinu tvoří 

dvojice dívek s nekomplementárním vztahem, druhou tvoří tři dívky se třemi částečně 

komplementárními vztahy. Třetí skupinou je skupina pěti dívek se čtyřmi vzájemnými výběry, 

které jsou částečně komplementární. Čtvrtá skupina čtyř chlapců obsahuje tři částečně 

komplementární a dva nekomplementární vztahy. Poslední skupinku tvoří dva chlapci 

s nekomplementárním vztahem. 

 Komplementární Nekomplementární 

Skupina 1 0 1 

Skupina 2 3 0 

Skupina 3 4 0 

Skupina 4 3 2 

Skupina 5 0 1 

3.4.5.4 Celkově 

Jestliže celkově sečteme komplementární a nekomplementární vztahy, pak nám vychází 

42 komplementárních nebo částečně komplementárních vzájemných vztahů a 29 

nekomplementárních vztahů z celkem 71  vzájemných výběrů. 
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V 59% vzájemných výběrů šlo tedy o vzájemně komplementární vztahy a v 41% o vztahy 

nekomplementární. Komplementární vztahy zde převažují.  



 - 45 - 

3.5 Diskuse 

Nejprve jsme se tedy zabývali vztahem mezi sourozeneckou pozicí a postavením ve třídě 

na základě určitých typických charakteristik rolí ve skupině (a zároveň typických charakteristik 

sourozeneckých pozic).  

Nejvýrazněji byli do role baviče a šaška třídy dosazováni „benjamínci“. To by mohlo 

potvrzovat také naši hypotézu, že nejmladší sourozenci jsou zvyklí být středem pozornosti a 

vyvádět „lumpárny“, které zaručeně všechny pobaví. Zároveň takto byli označováni nejčastěji 

chlapci, což by mohlo naznačovat také obecnější tendence chlapců k volnějšímu pojetí života. 

Roli „rebela“ zastoupili také jednoznačně „benjamínci“. Také by se to dalo zdůvodnit 

vlivem jejich sourozenecké pozice, která je často tlačí k tomu, aby si našli jiný způsob zaujetí 

pozornosti okolí, než si našli jejich starší sourozenci. Po nich získali v tomto postu vysoké 

procento také jedináčci. Nejmenší zastoupení mezi „rebely“ měli prvorození, což by mohlo 

potvrzovat jejich sklon ke konzervativnějšímu chování. 

Nejmladší sourozenci také vedli mezi těmi žáky, kteří si rádi řeknou o pomoc. To by 

mohlo také souviset s jejich rodinnou situací – jsou v rodině těmi nejmladšími, kterým se musí 

pomáhat – sugerují si to také sami – jsem nejmladší a musí se mi pomáhat. Proto nemají obavu 

zeptat se nebo poprosit o pomoc.  

Co se týče oblíbenosti nejmladších, tak se objevili na druhém místě spolu s prostředními 

sourozenci. To, že jsou baviči třídy, by je mohlo také stavět do pozice populárních žáků, hvězd 

třídy – stejně jako doma jsou baviči rodiny.  

V oblíbenosti dosáhli nejvyššího zastoupení jedináčci. To by mohlo mít souvislost s tím, 

že se naučili dobře vycházet s dospělými a manipulovat s nimi, což by mohli generalizovat na 

vztahy s vrstevníky. Doma jsou jediní, kolem nichž se všechno točí – jsou domácími hvězdami, 

jsou tak hvězdami také ve škole… Na druhé straně si zase v rodině nemohli zvyknout na soužití 

s vrstevníky, měli by mít proto problémy s navazováním vztahů. Že se to v našem výzkumu 

neukazuje, může mít souvislost s tím, že zkoumáni byli žáci 3. tříd až 5. tříd základní školy, kdy už 

jsou minimálně 3 roky v nějaké skupině dětí a nemusel by tedy být už žádný problém se 

začleněním do skupiny.  

Prvorození byli naopak nejméně oblíbení. Mohlo by to mít souvislost s tím, že jsou 

z rodiny zvyklí spíše ostatní „komandovat“ a velet jim, což však nebývá moc příjemné a na 

popularitě to nemusí přidat. 

Jako perfekcionisté se nejvíce objevují jedináčci. Po nich se doma vyžaduje pečlivost, 

perfektní výkony – je to to jediné dítě, které musí vše zvládnout. Po nich byli jako pečliví 
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označeni překvapivě nejmladší sourozenci a až pak byli na pořadu prvorození, kteří by podle 

stejného předpokladu jako u jedináčků měli být pečliví.  

Za vůdčí osobnosti byli také nejvíce považováni jedináčci, kteří jsou z domova zvyklí, že 

se vše točí okolo nich a oni jsou „rukou osudu“, která vše řídí. Po nich byli opět „benjamínci“ a 

až pak byli prvorození, u kterých bychom naopak očekávali první příčku mezi vedoucími.  

Konečně za mimo stojící byli označeni ve nejvyšší míře prvorození. Po nich následovali 

nejmladší a s malým rozdílem prostřední, nejmenší problémy se začleněním pak podle našeho 

šetření mají jedináčci (u nich to může souviset s vysokou oblíbeností). 

Celkově byli mezi všemi vlastnostmi málo zastoupeni prostřední sourozenci. Jejich pozice 

je tak mnohoznačná, že se tak jako v rodině mohou stávat přehlédnutelnými a nevýraznými. 

Objevili se však na druhém místě (spolu s „benjamínky“) v oblíbenosti, což by mohlo vypovídat 

o jejich vyjednávacích schopnostech. 

Poté jsme chtěli sledovat vztah sourozenecké pozice a postavení k opačnému pohlaví. 

Zde jsme předpokládali, že žáci, kteří mají sourozence opačného pohlaví, budou volit pozitivně 

žáky opačného pohlaví spíše než žáci, kteří takového sourozence nemají. Tento předpoklad se 

však v našem šetření nepotvrdil. Důvod by mohl být v ještě nízkém věku respondentů. Děti na 

základní škole ve 3., 5. a 7. třídách nejeví ještě přílišný zájem o spolužáky opačného pohlaví (viz 

také výsledky kap.3.4.4). Vliv sourozenců by se mohl projevit například až na střední škole, kdy 

již studenti začínají s prvními partnerskými vztahy.  

Školní třídy se dělily vždy na několik podskupin. Zde jsme zkoumali, nakolik jsou vztahy  

mezi žáky v podskupinách komplementární (podle pojetí W.Tomana, viz kap.2.2.3). Celkově se 

potvrdilo, že vztahy v podskupinách mají spíše komplementární charakter, nekomplementárních 

vztahů se však vyskytovalo také velmi mnoho. Dalo by se dále diskutovat nakolik byly dané 

vztahy komplementární – za komplementární jsme totiž pro zjednodušení považovali i částečně-

komplementární vztahy. Těch však byla většina. 

Podskupiny se však jednoznačně tvořily na základě pohlaví, jak předpokládal i Kožnar 

(viz kap.2.3.2.1). Mezi všemi podskupinami existují pouze dvě smíšené. Ty jsou však složeny 

z členů jednoho pohlaví, k nimž přistupuje pouze jeden člen pohlaví opačného. 

 

Ve všech našich výsledcích je však nutno počítat také s vlivem ostatních faktorů (viz kap. 

2.2.2.8), které ovšem my nebereme v naší práci v úvahu. Kdybychom měli všechny tyto faktory 

brát v úvahu, museli bychom naše šetření výrazně rozšířit. Zejména by se musely doplnit důležité 

otázky do dotazníku. Zajímavé by tak bylo především podrobněji zkoumat rodinné situace 
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jednotlivých žáků – jejich socioekonomický status, případné rozvody, nová manželství a s nimi 

přibyvší nevlastní či také poloviční sourozence. 

 Ze sesbíraných dat by se pak dalo vyčíst ještě více vztahů, než které jsme zde naznačili. 

Především rozdělení na chlapce a dívky v jednotlivých charakteristikách se zdá být typické (např. 

role rebela a šaška typická pro chlapce). Daly by se pak také kombinovat sourozenecké konstelace 

s pohlavím jedince. 

Otázkou také zůstává, zda by nebylo účinnější provést obdobný výzkum v mateřských 

školách, kde jsou děti ve vrstevnické skupině poprvé a mělo by se tak výrazněji projevit působení 

vlivu sourozenecké konstelace. 
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4 Závěr 

Naše práce si dala za cíl prozkoumat vztahy mezi sourozeneckou pozicí a pozicí ve školní 

třídě. Vycházeli jsme přitom z předpokladu, že v rodině, jako primární skupině, je člověk 

vystaven jedinečným vlivům, které pak spolupůsobí na utváření lidské osobnosti, chování a 

postojů. Člověk však není jen pasivním příjemcem okolních vlivů – je také aktivním účastníkem 

děje. Sám tedy také působí na danou rodinu (například tím, že sám zastává nějakou 

sourozeneckou pozici, čímž ovlivňuje své sourozence, záleží také na tom, jak dotyčný sám tuto 

svou pozici přijme či nepřijme).  

Jestliže tedy dochází ke vzájemnému vlivu rodiny a jedince, z něhož mimo jiné vyplývá 

také ovlivnění chování jedince, odráží se to také v tom, jak daný jedinec bude působit na své 

sociální prostředí i mimo rodinu. Nyní tak přistupují sekundární skupiny a mezi nimi také školní 

třída. Ty jsou též velmi důležité v životě člověka. V sekundárních skupinách se člověk učí 

odlišnému chování, zaujímání jiných postojů a názorů, než tomu bylo v rodině. Jde zde o jiný 

druh socializace. To, jak se bude jedinec stavět k nárokům a pravidlům sekundární skupiny, závisí 

na jeho osobnostních charakteristikách (které jsou utvářeny v rodině). Člověk pak zpětně působí 

vyplňováním své role na danou sekundární skupinu. 

Jakou roli člověk zaujme ve školní třídě tedy mimo jiné závisí také na jeho zkušenostech 

z původní rodiny – tedy na zkušenostech s chováním rodičů a sourozenců (pokud dotyčný nějaké 

má). Mnozí autoři tak přikládají sourozenecké konstelaci velký význam v utváření a preferování 

sociálních vztahů v budoucím životě člověka. 

V naší práci jsme se tak pokusili zjistit, existuje-li souvislost mezi sourozeneckou pozicí 

jedince a jeho postavení ve školní třídě. Zajímalo nás, zda charakteristiky vztahující se k určitým 

rolím ve skupině žáků („šašek“, „vedoucí“…) odpovídají charakteristikám jednotlivých 

sourozeneckých pozic (zda jsou „benjamínci“ označováni za „šašky“, prvorození za 

„vedoucí“…).  

Z našeho šetření vyplynuly výsledky, z nichž některé byly ve shodě s hypotézami, ale 

některé byly diskutabilní a nebyly ve shodě s původními hypotézami.  

Předpokládali jsme, že nejmladší děti budou spíše oblíbené a budou bavit celou třídu, 

neboť jsou na takové chování zvyklé z prostředí původní rodiny. Tento předpoklad se vyplnil. 

Dále bylo předpokládáno, že „benjamínci“ budou spíše rebelové, kteří mají problém 

s akceptováním daného statu quo školy, budou mít tedy kázeňské problémy. I tento předpoklad 

se v našem šetření potvrdil. Nakonec jsme u nejmladších předpokládali, že se nebude bát požádat 
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o pomoc a že bude tedy označován za toho, kdo si rád nechá pomoci – i toto se nám ve výzkumu 

potvrdilo. Nejmladší měli také překvapivě vysoké zastoupení mezi žáky označovanými za pečlivé. 

U prvorozených jsme pak předpokládali nejprve pečlivost a perfekcionismus a vysoké 

zastoupení mezi pečlivými žáky, což se příliš nepotvrdilo. Ani předpokládané vedoucí nadání se u 

prvorozených v šetření nepotvrdilo. 

Prostřední sourozenci se ve výsledcích šetření neobjevovali ve vysokém počtu, což by 

mohlo naznačovat jejich ambivalentní charakteristiky. 

„Jedináčci“ pak měli být pečlivými perfekcionisty ve vyšší míře než prvorození, což se 

v šetření potvrdilo. Jejich převaha se ukázala také v roli vedoucího, byli také velmi oblíbení – to 

by mohlo mít kořeny v napodobování rodičů a v tom, že jsou odmalička být středem pozornosti, 

jsou „hvězdy“ rodičů. 

Rozdíly mezi jednotlivými rolemi však spočívaly nejen v sourozenecké konfiguraci, ale i 

v pohlaví žáků. Dívky byly obecně považovány za pečlivější, chlapci zase za rebely, baviče a méně 

sociální. 

Tvorba podskupin ve třídách se uskutečňovala na základě Kožnarova předpokladu 

blízkosti pohlaví, ale částečně se zde projevila také Tomanova komplementárnost rolí. Tomanův 

předpoklad preferování obecně vztahů, na které je jedinec zvyklý z původní rodiny se v naší práci 

nepotvrdila. 

Celkově tedy naše práce částečně potvrdila naši původní hypotézu o vlivu sourozenecké 

konstelace na sociální postavení ve školní třídě. Některé aspekty vlivu konstelace na postavení ve 

školní třídě byly šetřením potvrzeny, jiné potvrzeny nebyly. Neznamená to však, že by byly 

vyvráceny, k tomu by bylo zapotřebí rozsáhlejšího výzkumu, než bylo naše šetření. 

Naše šetření bylo ovlivněno několika faktory, na které by se měl brát zřetel. První zásadní 

věcí, jež ovlivnila zpracování dat i výsledky byla neúplnost tříd, tedy to, že někteří žáci nebyli 

v době provádění výzkumu přítomni. Další ovlivnění výsledků práce může plynout z malého 

vzorku respondentů, ze kterého výsledky pocházejí. Nakonec pak také na výsledky působí 

prostředí, ve kterém šetření probíhalo –  ve všech případech se jednalo o pražské školy; 

dotazování vždy probíhalo v rámci vyučování, místo nějakého předmětu. 

Přesto by šlo z našeho výzkumu získat ještě více dat. Například by se dalo provést 

srovnání rozvrstvení všech charakteristických vlastností skupinových rolí mezi dívky a chlapce. 

Dále by se podle pohlaví mohlo srovnávat nakolik sourozenecké role působí na dívky a chlapce, 

zda na některou skupinu nepůsobí výrazně odlišné faktory než na skupinu druhou. Pracovat se 

získanými daty by se dalo dále také při podrobnějším statistickém zpracování (korelace 

jednotlivých skupin apod.).  
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Zajímavé by mohlo být podrobnější průzkum rodinných situací jednotlivých žáků – jejich 

socioekonomický status, případné rozvody, nová manželství a s nimi přibyvší nevlastní či také 

poloviční sourozence. 

Výzkum by také mohl být rozšířen do více dimenzí, což by mohlo také ovlivnit výsledná 

data, která by z takového rozšířeného šetření vyplynula. Výzkum by tak mohl být proveden na 

větším počtu zkoumaných žáků a nemusel by se omezovat pouze na žáky základních škol – mohl 

by se uskutečnit také ve školách mateřských nebo na školách středních (kde by se mohl zkoumat 

také počínající partnerský život studentů). Nemusel by se ovšem omezovat vůbec na školní 

prostředí – mohl by probíhat například ve skupinách dětí, které jsou členy nějakého zájmového 

kroužku a pravidelně se scházejí. Dále by se šetření mohlo rozšířit také mimo Prahu. 

Takovým rozšířeným průzkumem by mohly být poodhaleny skryté a spletité vztahy, které 

existují mezi postavením člověka v sociálních skupinách a jeho sourozeneckou konstelací. Jen 

z krátkého pohledu na danou problematiku, který jsme nabídli v naší práci, je vidět, že není 

snadné objasnit či potvrdit jednoznačné působení jednoho faktoru. Není to ani možné, neboť na 

člověka neustále působí mnoho faktorů, které navíc mají i mezi sebou složité vzájemné vztahy.  
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