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ABSTRAKT  

 

Tato diplomová práce se zabývá dvojčaty v sociokulturní perspektivě. Jejím hlavním 

cílem je vysvětlit, jak stereotypizace dvojčat ovlivňuje způsob, jímž dvojčata vnímají  svoji 

vlastní identitu. Práce má teoreticko-empirický charakter. Zahrnuje teoretickou část, kde jsou 

vysvětleny klíčové pojmy a koncepty (např. dvojčata, historie výzkumů dvojčat, sociální 

percepce a stereotypizace dvojčat) a empirickou část, jež vychází z provedeného 

kvalitativního výzkumného šetření doplněného o poznatky z teoretické části. V empirii je 

představen metodologický postup výzkumného šetření a výsledky analýzy 

polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s deseti respondenty. 

 

Klíčová slova: dvojčata, dvojčetenství, stereotypizace, sociální percepce, identita, identifikace 

 

This thesis deals with twins in a socio-cultural perspective and the main aim is to 

explain, how stereotyping of twins influences the perception of twin identity in twins. The 

theoretical and empirical work includes a theoretical part explaining the key terms and 

concepts (eg. twins, history of twin studies, social perception and stereotyping of twins) and 

an empirical part based on a qualitative research survey, supplemented by knowledge from 

the theoretical part. The empirical study introduces the methodological process of the research 

survey and the resulting results, which comes from the analysis of interviews by ten 

respondents.  

 

Key words: twins, twinship, stereotyping, social perception, identity, identification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVOD  

„Sandro?“ 

„Já jsem Viola.“ 

„Vždyť je to jedno.“ 

 

Téma mé diplomové práce se rodilo poměrně dlouho. Přemýšlela jsem, co přitahuje 

mou pozornost v každodenním životě. A tak jsem se rozhlédla. Kolem sebe i v sobě. Tím 

tématem jsou dvojčata. Tím tématem jsem já sama a má sestra Sandra, se kterou jsme 

dvouvaječná dvojčata žijící celý život jako dvojčata jednovaječná. Díky naší výrazné 

podobnosti mají lidi, co nás neznají, problém nás rozlišit. Třeba vlastní babičce se to za 

osmadvacet let našeho života stále nedaří, a to i přestože je sama z jednovaječných dvojčat. 

V linii z matčiny strany máme ještě další dva páry dvojčat a z otcovy strany pár 

jednovaječných dvojčat. Všichni, coby dvojčata, jsme konfrontováni s principy západní 

společnosti, která stojí na individualitě. Oproti tomu zde stojí dva jedinci, na první pohled 

stejní, mající stejnou barvu vlasů, hlasu, stejná gesta, a zdánlivě tak narušují předpoklad 

originálnosti a originality každého z nás. Tím, že jsou si dvojčata mnohdy tak podobná, pro 

mnohé na první pohled nerozeznatelná, evokují v lidech určitý způsob zacházení s nimi, což 

může v důsledku ovlivnit i vnímání sebe sama u samotných dvojčat. 

 

Obrázek č. 1 zobrazuje mě a sestru Sandru, fotka je z rodinného archivu autorky  

 

 

Potkali jste někdy v životě dvojčata? Nemáte nějaká přímo ve svém okolí, v rodině či 

mezi přáteli? Vídáte je na ulicích čím dál častěji? Počet dvojčat totiž každoročně stoupá 



(Hašková 2006, Kačerová 2012). Když jsem psala svou diplomovou práci, více než kdy jindy 

jsem si všímala reakcí okolí na to, že jsme dvojčata, a zároveň jsem si uvědomila, že to je 

téma, ke kterému má téměř každý co říct. Když nás někdo vidí se sestrou Sandrou, evokuje to 

v něm kromě překvapeného výrazu často i vzpomínky a historky, jak jednou potkal nějaká 

dvojčata, s nějakými studoval, nebo jak byl do nějakých zamilován.  

 

Obecně jsou vícerčata téma, které přitahuje pozornost a objevuje se frekventovaně 

v různých zpracováních v různých typech médií. V sérii populárně natočených dokumentů 

Extraordinary People, které ve Velké Británii vysílá Channel 5, je jedna epizoda věnovaná 

příběhu The Rainman Twins, identických dvojčat Flo a Kay Lyman, známé pro svou 

vysokokapacitní paměť, což je pravděpodobně následek poruchy autistického spektra, kterým 

obě trpí.  

Známý je též příběh britských identických dvojčat June a Jennifer Gibbons původem 

z Barbadossu, kterým se přezdívá The Silent Twins. Jako tichá dvojčata byla označena, 

protože sestry komunikovaly výhradně spolu. Marjorie Wallace popsala, že ženy, které byly 

za několik žhářských útoků umístěny v psychiatrické léčebně The Broadmoor Hospital 

(Wallace 1987). Obě trpěly vzájemnou přítomností a emocionální závislostí, což v roce 1993 

vyústilo ve smrt Jennifer. Na té se domluvily, aby mohla alespoň jedna vést normální život. 

Jennifer zemřela bez jakýchkoliv známek násilného činu (Bennetto 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 2 jsou sestry June a Jennifer Gibbons s Marjorie Wallace (obrázek je dostupný 

na goo.gl/Z9A0Hv).  



 

 

 

Ačkoliv každý jedinec má svou vlastní kombinaci genů, kterou nemá nikdo jiný na 

světě, u jednovaječných dvojčat nastává poněkud matoucí situace, neboť jejich genetická 

výbava je totožná a tak vznikají dohady nad jejich identitou, nad její konstrukcí i udržení. To 

je patrné například v různých uměleckých reprezentacích, které nahlíží na dvojčata jako na 

ideální prostředek k prozkoumání podstaty identity, ať už osobní, sociální nebo morální 

(Stewart 2016: 27). Časté je téma záměny jednovaječných dvojčat, což má jistý komický 

potenciál, který využíval například William Shakespeare, sám otec dvouvaječných dvojčat, 

v divadelních hrách jako Twelfth Night, What You Will nebo Comedy of Errors.  

 

Komičnost lze spatřit také v hollywoodských filmech jako například Twins 

(Dvojčata), kde hrají dvouvaječná dvojčata Danny DeVito a Arnold Schwarzenegger, herci, 

kteří by snad nemohli být rozdílnější. Problém rozeznat tyto dva od sebe nebude mít zřejmě 

nikdo, neboť jde o poloidentická dvojčata (tento typ dvojčat podrobněji rozvádím v kapitole  

 

Dvojčata).  Přesto k sobě mají velmi blízko. Obraz takových dvojčat tak narušuje jeden 

z nejčastějších stereotypů o dvojčatech a sice, že si musí být podobná, ne-li přímo identická.  

 



Téma záměny, na které, jak už jsem popsala výše, v některých svých divadelních 

hrách soustředil Shakespeare, se objevuje například ve filmu Past na rodiče, jehož předlohou 

je kniha Luisa a Lotka od Ericha Kästnera. Obě jednovaječná dvojčata Annie a Hallie hraje ve 

filmu Lindsay Lohan. Ačkoliv jsou sestry jednovaječná dvojčata, vyrůstaly odděleně a 

navzájem o sobě neměly ani tušení. Náhodou se potkaly na letním táboře, kde se domluvily, 

že dají své rozvedené rodiče opět dohromady. Když se pak vrací do svých oddělených 

domovů, jedna k otci, druhá k matce, vymění se. A právě tam začne řada matoucích a 

nečekaných, komických situací. Mnoho filmů s takovým námětem natočila také dvojčata 

Mary-Kate a Ashley Olsen.  

 

Další filmy, které obsahují jednovaječná dvojčata jsou například The Shining 

(Osvícení), série filmů Harry Potter, Dead Ringers (Příliš dokonalá podoba) nebo The man in 

the Iron Mask (Muž se železnou maskou), který reflektuje problematiku primogenitury v 

osvícenské Evropě. V českém prostředí můžeme dvojčata vidět například v sérii Ecce Homo 

Homolka, kde si zahráli bratři Formanovi. Malá dvojčata v sérii demonstrují určitý pakt a 

symbolickou jednotu postojů ostře kontrastující s jejich rodiči a prarodiči, z čehož plynou 

různé komické zápletky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 3 jsou dvojčata z filmu Shining v režii Stanleyho Kubricka (obrázek je 

dostupný na goo.glrR5Ajy).  

 



 

Co se týká veřejně známých dvojčat, vybrala jsem několik známých osobností 

z okruhu herectví, tance a sportu, kteří vystupují spolu nebo odděleně. Například výše 

zmíněné herečky a módní návrhářky, jednovaječná dvojčata Mary-Kate a Ashley Olsen; 

dvouvaječní sourozenci herečka Scarlett Johansson s bratrem Hunterem, který se také věnuje 

herectví; herec Ashton Kutcher a bratr Michael, člen neziskové organizace Reaching for the 

Stars, věnující se dětem s mozkovou obrnou; zpěvačka Alanis Morissette a bratr Wade, 

muzikant a terapeut; herec Kiefer Sutherland a sestra Rachel, která je producentkou; herec 

Giovanni Ribisi a sestra Marissa, též herečka.  V českém kontextu pak například tanečníci 

Otto a Jiří Bubeníčkové, kteří jsou jednovaječná dvojčata, stejně jako tenistky Karolína a 

Kristýna Plíškovy.  

 

Obecně téma vícerčat vyvstalo poměrně nedávno v medializovaném případu prvních 

českých paterčat, jejichž rodině po právní stránce pomáhala Klára Vítková Rulíková, 

zakladatelka Klubu dvojčat a vícerčat o.p.s., sama matka dvojčat. Rulíková tak spolu 

s Českou televizí a pořadem Paterčata rozpoutala vášnivou debatu o podpoře rodin s dvojčaty 

a vícerčaty. Kluby jako je ten v Česku existují po celém světě a věnují se jak poradenství, tak 

například i pořádání festivalů pro rodiče malých dvojčat nebo pro dvojčata samotná.   

Když pozoruji svou babičku s její sestrou dvojčetem, vidím v nich vzájemný vztah, 

který se 73 let téměř nezměnil i přesto, že obě mají své vlastní domovy i rodiny. Vdávaly se 

spolu, mají obě dceru a syna, víceméně stejně staré (s odchylkou pár měsíců), doteď spolu 

pokaždé slaví narozeniny a vídají se téměř každý den, nebo si alespoň jednou denně zavolají. 



Stejně jako já se sestrou. Téma blízkosti mezi mnou a mou sestrou je něco, co ve mně 

s přibývajícím věkem rezonuje čím dál víc. Mít dvojče znamená mít někoho, kdo sdílí 

prakticky stejné geny. Mít dvojče znamená mít někdy již předem dané označení ve 

společnosti. Začíná už ve chvíli, kdy nastávající matce sdělí, že čeká dvojčata. Zároveň to 

však znamená mít sourozence, který s vámi už od prenatálního věku sdílí téměř všechno ve 

stejném prostoru i čase, ať už jde o rodiče, kamarády, hračky a některé zkušenosti díky stejné 

fázi ontogeneze.  

Jako malé jsme všechno dělaly spolu a jen minimálně chtěly být jedna bez druhé. 

Když jsem si nevěděla rady, vždycky tady byla má sestra, která mi pomohla. Když jsem se 

něčeho bála, ona mě tím provedla. Bála jsem se tmy, tak šla jako první, bála jsem se skočit ze 

skály do moře, tak skočila jako první. Chodily jsme spolu do školky, na základní, střední i na 

vysokou školu. Když byla Sandra nemocná a nejela se mnou do školy, najednou jsem 

v tramvaji nevěděla, co s rukama. A nemohla jsem po cestě mluvit. Nebylo s kým. Cítila jsem 

se zvláštně nekompletní. Rozdělily jsme se až ve chvíli, kdy Sandra nastoupila na herectví na 

Divadelní fakultu múzických umění (dále jen DAMU) a já začala studovat obecnou 

antropologii. Když se tomuto pocitu sama bráním, neboť bych ráda věřila, že vztah dvojčat 

není tak úzký a každé z dvojčat může naplno fungovat bez toho druhého (přičemž to 

samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách, výchově i povaze každého z dvojčat), v  

průběhu psaní této práce jsem si však uvědomila, jak moc jsme na sebe napojené. A stejně 

jako ta příjemná konejšivá blízkost, kterou mi Sandra doteď z lásky poskytuje, ve mně 

rezonuje i pocit jakési stísněnosti a nedostatečnosti.  

Když zahlédnete jednovaječná dvojčata, možná vás to v prvním momentě překvapí a 

možná znejistí. Mně a sestře se situace, kdy někoho překvapíme tím, jak vypadáme, stávají 

téměř každý den. Už od malička nás lidé považovali za stejné. Mnohokrát se mi stalo, že mě 

na základní škole někdo oslovil Sandro, já odpověděla, že jsem Viola a dostalo se mi 

odpovědi: „Vždyť je to jedno.“ Jenže ono není. A už vůbec to není jedno, když si vás někdo 

pořád plete v dospělém věku a vy musíte neustále čelit zvědavým pohledům a někdy 

překvapeným reakcím, které vyústí v otázku, jak to že nejste vaše sestra. Nedávno jsme byly 

obě pozvané na konkurz na jednu filmovou roli. Pozvánku jsme přijaly, ačkoliv většinou se 

tomu ve svém dospělém životě vyhýbáme, protože jak jsme časem zjistily, lidé mají tendenci 

na nás automaticky nahlížet jako na „ta dvojčata“. V minulosti, když jsme aspirovaly na jednu 

a tu samou roli, dostalo se nám odpovědi, že dvojčata vlastně nehledají (i přesto, že nás 

vědomě pozvaly obě dvě). Když jsme se obě hlásily na herectví na DAMU, bylo nám řečeno, 



že dvojčata do ročníku nechtějí. A my jsme při tom chtěly být každá za sebe a mít stejné 

šance jako ti, kteří dvojče nemají. Ale zpátky ke zkušenosti z posledního castingu. Sandra šla 

dovnitř jako první. Ulevilo se mi, protože v dětství to byla vždycky ona, kdo byl odvážnější a 

na koho jsem se mohla spolehnout. Jestliže ona něco zvládla, tak já také. Takže jsem byla 

ráda, že mi pak mohla sdělit, jaké to tam bylo a na co si mám dát pozor. Jakmile jsem vešla 

do studia, první věta, kterou mi režisér řekl, byla „Ty už jsi tady byla, ne?“ A následoval 

smích všech osmi lidí, kteří v místnosti byli. Já jsem se také zasmála, protože tyhle situace 

znám velmi dobře, jen jsem si nemohla odpustit ironickou poznámku „Takhle dobrý a 

originální vtip jsem ještě neslyšela“. Herec, se kterým jsem měla stejně jako má sestra zahrát 

dialog, na mě nevěřícně zíral. Orosilo se mu čelo a začal se se smíchem ptát, jestli se mu to 

jen zdá, nebo jestli je to pravda. Režisér se usmál a odpověděl mu, že mu přece říkal, že jsme 

úplně stejné. Ten herec to ještě chvíli „rozdýchával“ a pak řekl pár historek, kdy a kde viděl 

jaká dvojčata. Často v lidech, kteří nás vidí poprvé v životě, vzbuzujeme automaticky 

zvědavost a hovor s námi navozují bezprostředně, bez studu skrze téma „dvojčata“. A často je 

to právě první dojem, dojem z dvojčat, který nás v myslích druhých definuje a řadí do této 

kategorie. Nejdříve jste jednoduše dvojčetem a teprve pak člověkem s vlastním jménem a 

osobností.  

Právě kulturní a sociální očekávání a stereotypy se staly výzkumným problémem, 

který tato práce zkoumá jako něco, co může definovat a do jisté míry formovat vnímání sebe 

sama u dvojčat. Má diplomová práce je tak kromě nahlédnutí na fenomén dvojčat z jejich 

vlastní perspektivy zároveň cestou do mě samotné, jakousi autoterapií, skrze kterou se 

vyrovnávám s kategorií, do které spadám již od prenatálního věku.  

Jako hlavní cíl mé diplomové práce jsem si s ohledem na výzkumný problém zvolila 

interpretovat, jak mohou různé kulturní stereotypy a vzorce definovat vnímání dvojčecí 

identity u dvojčat, čímž mám v úmyslu dát hlas samotným dvojčatům, pokusit se o popsání 

fenoménu toho „být dvojčetem” z jejich vlastní perspektivy a otevřít tak problematiku 

individualismu západní společnosti, která mnohdy kontrastuje s úzkým vztahem dvojčat.  

V rámci diplomové práce jsem provedla kvalitativní výzkumné šetření s dospělými 

dvojčaty. Práce má teoreticko-empirický charakter, obě tyto části by měly být poměrně 

vyvážené a jedna navazuje na druhou. Teoretická část práce je rozdělena na tři kapitoly, z 

nichž první dvě mapují dosavadní odborné poznání vztažené k výzkumnému problému a dělí 

se na další podkapitoly, které se věnují dvojčatům obecně a zároveň představují širší 



teoreticko-historický vhled do problematiky. V třetí kapitole pak vše shrnuji a udávám do 

širších souvislostí. Teoretická část práce vychází především z odborné literatury a zdrojů, 

které jsou převážně z anglosaského prostředí a v angličtině, neboť v češtině mnoho odborné 

literatury, věnující se dvojčatům z jejich vlastní perspektivy, nenajdeme. Při svém bádání 

jsem narazila na příjemnou skutečnost, že texty, které jsou pro mou práci klíčové, napsaly 

antropoložky Donna L. Davis, Nancy L. Segal, Kate Bacon, Jill L. Conlon samy pocházející 

z dvojčat.  

Empirická část pak vychází z provedeného kvalitativního výzkumu a představuje 

metodologický postup, výzkumný cíl i otázky, které si ve výzkumu kladu a zároveň 

demonstruje výzkumný vzorek, Jako výrazný přínos vnímám skutečnost, že jsem sama 

dvojčetem a tudíž byla komunikace s dvojčaty o něco přístupnější. Snažila jsem se při tom 

vyvarovat přílišné míry srovnání.  

Poprvé v životě jsem při antropologickém výzkumu mohla být „jedním z nich“. 

Poprvé v životě mám informace z první ruky. Antropoložky Donna a Dorothy Davis jsou 

jednovaječná dvojčata, což jim, jak sami popisují, v mnohém usnadnilo seznamování se 

s jednotlivými participanty jejich výzkumu. Sama Davis (Davis 2015) se domnívá, že je 

rozumné, aby dvojčata studovala dvojčata, protože ví, jaké to je. Ti, co se narodili bez 

dvojčete, nemohou podle této autorky pochopit dynamiku vícečetného porodu.   

Poslední kapitola Výsledky výzkumného šetření prezentuje výsledky vytvořené z 

odpovědí na výzkumné otázky a ze získaných dat. Tuto kapitolu jsem rozdělila do 

jednotlivých podkapitol, vycházejících z kategorií vzniklých kódováním rozhovorů s 

dvojčaty, které jsem přepsala.    

Na poslední kapitolu navazuje Diskuze, kde předkládám nové podněty k výzkumu, 

jenž se vážou na poznatky, které jsem získala výzkumných šetřením. 

 

I. TEORETICKÁ ČÁST 

V první části diplomové práce se zabývám historicko-teoretickými koncepty, které 

významně přispěli, nebo přispívají k vnímání dvojčat, a o které se opírá výzkumné šetření. V 

této první části tak prezentuji své dosavadní odborné poznání, vztažené k výzkumnému 

problému stereotypizace identity u dvojčat, a zároveň tak ukazuji relativitu fenoménu dvojčat, 



na který různé kultury nahlížejí různým způsobem. Teoretickou část jsem rozdělila na tři 

oblasti (kapitoly), kterým se věnuji, na dvojčata, z biologické i kulturně-historické 

perspektivy, kde představuji klíčové výzkumy s ohledem na změnu perspektivy ve zkoumání 

dvojčat a pak na další samostatnou kapitolu věnující se sociální rozpoznatelnosti a 

stereotypizaci dvojčat. V poslední, třetí kapitole teoretické části vše shrnuji a uvádím do 

souvislostí.  

První kapitola mé diplomové práce představuje Dvojčata. Zmiňuji se v ní o tom, kdo jsou 

dvojčata, jak dvojčata vlastně vznikají a uvádím, jaké procento dvojčat je v české populaci 

zastoupeno a jaký je důvod toho, že se toto číslo v průběhu času mění. Zároveň se zabývám 

základním přehledem typů dvojčat. Podkapitolu pak tvoří historie výzkumů dvojčat, kde je 

patrná počáteční fascinace těly, která sdílejí stejné DNA.  

V druhé kapitole nazvané Sociální percepce a stereotypizace dvojčat rozvíjím 

problematiku nerozpoznatelnosti dvojčat, která mnohdy vede k jejich stereotypizaci. 

Společnost, jenž k těm, které nemůže na první pohled rozpoznat, přistupuje určitým 

způsobem a vytváří tak kategorie, které mohou ovlivnit vnímání sebe sama. Toto podrobně 

v kapitole vysvětluji s tím, že se zde věnuji klíčovým teoriím, které doplňuji o strukturované 

poznatky ze svého života coby dvojčete.  

Jak jsem již zmínila výše, ve třetí kapitole Shrnutí teoretické části zdůrazňuji a shrnuji 

všechny důležité informace tak, abych plynule navázala empirickou částí.  

Nyní považuji za důležité vysvětlit, jaké pojmy ve své diplomové práci používám. Téměř 

veškerá literatura klíčová pro tuto práci je psána v angličtině, jak již jsem zmínila výše. 

Výrazy jako twinning effect, twinning bond nebo twinship používají autoři odborné literatury, 

věnující se dvojčatům, frekventovaně. Například: The problematizing of the social meaning of 

twinship in this mythology takes various forms, all of which, however, manifest a central 

emphasis upon kinship and lineal descent (Stewart 2016). Samotné slovo twinship nemá 

v češtině přímý ekvivalent. Dá se přeložit jako vztah mezi dvojčaty, ale já jej překládám jako 

dvojčetenství, výraz, který zahrnuje podmínky toho být dvojčaty. Diskuse na toto téma je 

dostupná na internetových stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Pokud se 

v práci termín vyskytne, doplňuji jej o originální název v angličtině, jenž uvádím vždy 

v závorce.  

 



Dalším pojmem je samotné označení jednovaječných dvojčat, kterým se také říká 

monozygotická nebo identická. A právě termín identická může podle mého názoru implikovat 

ideu naprosté stejnosti dvojčat ve smyslu jejich neoriginality. Antropoložka Donna Lee Davis 

se kriticky vymezuje vůči pojmu monozygotická dvojčata, který však lépe odpovídá 

skutečnosti, že jednovaječná dvojčata nejsou absolutně identická (Davis 2015) a jejich genom 

podléhá trvalým změnám v průběhu života (Segal 2012). Pro Davis však termín 

„monozygotický“ jen stěží definuje její pravou identitu, vnímání sebe jako dvojčete, a 

posouvá ji někam na neviditelnou subcelulární úroveň, která může být posouzena pouze 

v laboratoři (Davis 2015: 70).  

 

Pojmem, který s dvojčaty v jistém smyslu kontrastuje je pojem singleton, který se 

objevuje v anglicky psané literatuře, což  demonstruje například věta: Twins raised in Western 

society are like the sigleton majority and different from it (Davis 2015: 11). Singleton není 

přímo a pouze jedináček, ale samostatně narozený jedinec, unikát,  který může mít další 

sourozence. Rulíková je nazývá prostým mono (Rulíková 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DVOJČATA 

„Nastala chvíle jejího porodu a hle, v jejím životě byla dvojčata.“  

                Genesis 38:22 

 

V této kapitole se věnuji jak jednovaječným, tak i dvouvaječným dvojčatům, přičemž 

je mým záměrem vysvětlit tyto typy dvojčat. V kapitole dále uvádím, kolik dvojčat  je v 

populaci přítomno a jak se toto číslo mění v průběhu času. Dvojčata mají řadu vývojových 



vlastností, s čímž úzce souvisí i fascinace  lékaři a vědci, kteří na dvojčata nahlíželi jako na 

vhodný objekt pro zkoumání vlivu dědičnosti a prostředí, což definovalo směr mnoha 

výzkumů, jejichž reflexi v práci uvádím.   

Dlouhou dobu se narození dvojčat považovalo za znamení od Boha, protože poukazovalo 

na určitou diskontinuitu v přírodním řádu věcí, nebo na znak příbuznosti ke zvířatům, pro něž 

jsou vícečetné porody typičtější než pro člověka (Corsello 2013). Představy o dvojčatech, o 

tom, kým vlastně jsou a jak bychom k nim měli přistupovat, se objevují napříč společností 

(Bacon 2010). Mnohdy je na ně nahlíženo jako na odchylku od normality, fascinují, budí 

naději, obavy i strach. Budila rozruch už od doby, kdy se zaznamenávala historie (Davis 

2015).  

Mnohdy dvojčata obsazují ústřední postavení v rámci kulturních rituálů a mytologie 

(Bacon 2010; Gufler 1996, Kroeber 1932, Métraux 1946, Oruene 1985). Bacon ve své knize 

Twins in Society rozvíjí Turnerovu myšlenku, že vícerčata svým narozením znejišťují systém 

prvorozenectví, který byl přijat v mnoha společnostech. Tam, kde je příbuzenství strukturálně 

významné, se v případě vícerčat narušují představy seniority i daných příbuzenských rolí. 

Dvojčata přijdou na svět zároveň, existuje ale pouze jedno místo, které mohou ve společnosti 

obsadit (Bacon 2010).  

 

V mýtech je tak mnoho dvojčat charakterizováno prostřednictvím příběhů o soupeření. 

Dvojčata soupeří o status prvorozeného, nebo vyloženě o přežití. V biblickém příběhu dvojčat 

Jákoba a Ezaua, kteří prý měli naprosto odlišné povahy, ukradne Jákob svému dvojčeti právo 

na prvorozenectví a požehnání od jejich otce (Bacon 2010, Stewart 2016). V římském mýtu o 

dvojčatech Romulovi a Rémovi Romulus zavraždí svého bratra po hádce o tom, kde by měli 

stavět nové město Řím. Lidé kmene Yamba z Kamerunu věří, že když dvojčata hodně pláčou 

a jedno z nich nabyde větší hmotnosti než druhé, znamená to, že jsou uvězněni ve stavu 

soupeření. Věří, že tento stav bude i nadále přetrvávat, jak budou děti růst, což může skončit i 

smrtí slabšího z dvojčat. Proto povolávají místního specialistu na dvojčata, který napravuje 

vztah dvojčat tak, aby žila v harmonii (Gufler 1996).  

 

Prostřednictvím rituálů a legend se různé společnosti mohly v minulosti vyrovnávat s tak 

nebezpečnou událostí, jako je porod dvojčat. Zatímco se některé kultury doslova zbavily 

jednoho nebo obou dvojčat a spolu s tím i klasifikačního problému, jiné jim vybudovaly 

zvláštní status posvátnosti (Bacon 2010). Staří Asyřané, Babyloňané, Egypťané, Indiáni nebo 



Hotentotové zabíjeli obě, nebo jedno z páru, neboť byly znamením neštěstí či formou hříchu 

(Gessel 1922).   

 

Dvojčata mohou být považována za známky nevěry a hříchu, neboť dvě děti mohou 

znamenat dva různé otce. Dnes již víme, že dva jiné otce mohou mít tzv. poloidentická 

dvojčata, více k tomuto termínu uvádím v následující kapitole. Ve středověké Evropě tak 

matky dvojčat někdy čelily podezření, že byly svým manželům nevěrné (Bacon 2010). Dvojí 

otcovství je popsané například v mýtu o bratrech Dioskúrech, Polydeukésovi a Kastórovi, 

kteří mají v některých verzích dva otce, jednoho lidského a druhého božského původu.  

 

Ve třicátých letech dvacátého století popsal Evans-Pritchard klasifikaci dvojčat u Nuerů, 

kterým je v tamní společnosti přidělena rituální a symbolická hodnota. Dvojčata jsou spolu s 

ptáky považována za potomky bohů a mají tak zvláštní postavení. Když zemřou 

v kojeneckém věku, nepohřbívají je do země, ale položí je na rozbíhavé větve stromů tak, aby 

mohly odletět. (Evans-Pritchard 1936). Pro africký kmen Nyakusa je početí a porod svatá 

záležitost. Nepříliš běžný porod koncem pánevním nebo porod dvojčat je proto chápán jako 

abnormální, považován za hrozbu příbuzným, u nichž je pak nutná purifikace. Lidé kmene 

Lele v Demokratické republice Kongo vnímají rozdíl mezi mezi lidmi a zvířaty především 

srze rozdíly v plodnosti. Rodiče dvojčat jsou tak považováni za nekonvenční nebo dokonce 

speciální, protože produkují děti stejným způsobem jako zvířata (Douglas 1966).  

Jorubové v severozápadní Nigérii dlouhodobě vykazují vysoký výskyt vícečetných 

porodů. Podle dat zveřejněných v roce 2008 v Nigerian Journal of Clinical Practice je v 

Nigérii četnost vícečetných porodů ve srovnání se zbytkem světa vysoká, a to především mezi 

třemi největšími etnickými skupinami Joruby, Hausy a Igby, přičemž poměry jsou následující 

1:19, 1:25 a 1:33-35 (Sunday-Adeoye et al. 2008). Díky vysokému číslu perinatálních úmrtí 

považovali Jorubové narození dvojčat za prokletí, což vedlo k začlenění speciálního dvojitého 

systému víry. Abychom byli konkrétní, můžeme demonstrovat normalizační strategie 

v jorubských komunitách následujícím popisem. Jejich dvojitý systém víry je založen na 

konceptu nejvyššího božstva zvaného Olodumare nebo Olorun a dalších sekundárních bohů 

zvaných Orisha. Dvojčatům jsou dávána zvláštní jména a věří se, že disponují nadpřirozenými 

sílami (Leroy et al. 2002). V minulosti Jorubové dvojčata odmítali nebo obětovali (Leroy 

2002, Bacon 2010), ale vliv křesťanství a islámu časem vedl k jejich obecnějšímu přijetí. 

Dnes jsou v jorubské komunitě dvojčata velmi dobře přijímána a dokonce i vítána. Přestože 



svým narozením stále nesou jistou hrozbu, věří se, že svým rodinám nesou štěstí, zdraví a 

prosperitu. Proto je s nimi zacházeno s úctou a respektem, aby tak byla odvrácena nemoc a 

smrt, kterou mohou svým narozením přinést. První z dvojčat, které se narodí, je vždy bez 

ohledu na pohlaví pojmenováno Taiwo, tedy „ten, který první ochutná svět“. Druhé dítě je 

pojmenováno Kehinde, což znamená „přicházející po tom prvním“. Ačkoliv je Taiwo dvojče 

narozeno jako první, je považováno za mladší. Starší Kehinde jej totiž má vyslat, aby zřelo, 

jak vypadá svět „tam venku“. Jakmile mu dá Taiwo signál svým pláčem, Kehidne ho 

následuje na svět. Kehinde by mělo být opatrnější, inteligentnější a více přemýšlivé, zatímco 

u Taiwo se věří, že bude více zvědavé, lačné po dobrodružství a nedbalé. Jejich výchova je 

mnohem tolerantnější než výchova jedináčků. Třetí den po narození dvojčat odchází rodiče k 

duchovní autoritě, knězi, kterého nazývají Balawo. Interpretací orákula, které obsahuje více 

než 1600 úsloví, se kněz snaží odehnat veškeré zlé duchy, kteří by novorozená dvojčata 

ohrozili. Balawo komunikuje s matkou a dává jí sérii instrukcí, například jaké barvy by měla 

dvojčata nosit, jakým se by se naopak měla vyhnout, jakou by měla přijímat potravu, která 

zvířata jsou pro ně nebezpečná apod. Kněz může v krajním případě dát příkaz k vyhladovění 

jednoho z dvojčat, pokud uzná, že je posedlý zlými duchy, kteří nemohou být vymítáni 

(Leroy et al. 2002). 

 

1.1. Typy dvojčat  

V představách mnohých lidí znamenají dvojčata dva identicky vypadající jedince. Tomu 

tak ovšem nemusí být a každé z dvojčat může mít jinou barvu vlasů, pleti a může mít dokonce 

i dva otce.  

 

Jednovaječná dvojčata, kterým se také říká identická nebo monozygotní, vznikají, když se 

vajíčko, které je oplodněno jednou spermií rozdělí mezi prvním a čtrnáctým dnem po početí. 

Taková dvojčata mají totožnou genetickou výbavu, zpravidla vypadají stejně a jsou výhradně 

stejného pohlaví. I u jednovaječných dvojčat však můžeme najít odlišnosti podle toho, 

kolikátý den po početí se vajíčko rozdělí. Pokud je to do tří dnů po oplodnění, má každý 

zárodek svou vlastní placentu i obě plodové blány. Podobně je tomu u dvouvaječných 

dvojčat, ovšem genetická výbava u takových dvojčat je, na rozdíl od těch dvouvaječných, 

totožná.  

 



Informace, že jednovaječná dvojčata mohou mít dvě placenty, mě velmi zaujala, neboť 

zygozitu určili u mě a sestry porodníci právě podle dvou placent, což je charakteristické pro 

dvouvaječná dvojčata. Celý život tak vyrůstám v domnění, že jsem z dvouvaječných dvojčat, 

ačkoliv jsme si se Sandrou opravdu velmi podobné, jak jsem již naznačila v úvodu. Když 

jsem začala psát tuto diplomovou práci, říkala jsem si, že si informaci, jestli jsme skutečně 

dvouvaječné nebo jednovaječné, ověřím pomocí testů DNA. Nakonec jsem ale z tohoto plánu 

upustila a přesnou odpověď znát nechci, neboť se sestrou vyrůstáme úzce propojeny 

v domnění, že jsme jednovaječné a lékaři se spletli, když nás určili jako dvouvaječné. Je to 

naše tajemství, které sdílíme jen my dvě. To samé popisuje i Kate Bacon (Bacon 2010) a sice, 

že některá dvojčata si nepřejí znát zygozitu, neboť to pro ně může znamenat zklamání. A 

přesně na tom jsme se se Sandrou shodly, že bychom byly tou finální a především biologicky 

neměnnou informací možná zklamané. 

 

Ale zpět k popisu rýhování oplodněného vajíčka. Většina jednovaječných dvojčat vzniká 

rozdělením vajíčka mezi třetím a sedmým dnem od početí, přičemž sdílí jednu placentu, jeden 

vnější plodový obal, ale dvě vnitřní plodové blány. Zhruba 1 % všech jednovaječných dvojčat 

vzniká rozdělením mezi osmým a dvanáctým dnem. Dvojčata tak sdílejí jednu placentu a 

vyvíjejí se v jedné společné dutině plodového vejce, což znamená, že nejsou oddělena žádnou 

plodovou blánou (Sadler 2011). Jak je vidět na obrázku číslo jedna, v některých, spíše 

extrémních případech může docházet ke vzniku dvojčat siamských. Uvádí se, že 

jednovaječných dvojčat je 25 % z celkového počtu dvojčat.  

 

 

 

Obrázek č. 4 popisuje vznik jednovaječných dvojčat (Šípek 2012).  



 

 

Dvouvaječná dvojčata, nazývaná též dizygotní, vznikají oplodněním dvou 

samostatných vajíček, přičemž každé z nich je oplodněno jinou spermií. Segal, kterou cituje 

Stewart, naznačila, že pokud jsou dvouvaječná dvojčata stejného pohlaví, procento sdílených 

genů se může pohybovat mezi 25-75 % (Stewart 2016: 40), zpravidla je to však 50 %, takže 

dvojčata jsou si podobná stejně jako všichni ostatní sourozenci, mohou se lišit tělesně a mít 

jiné pohlaví.  

 

Poloidentická dvojčata jsou typem dvouvaječných dvojčat. Vzniknou ve chvíli, kdy se 

vajíčko nejdříve rozdělí a až poté je oplodněno dvěma spermiemi. K dvojímu oplození neboli 

superfekundaci může dojít ve chvíli, kdy má žena během krátkého období pohlavní styk 

s dvěma různými muži a zároveň pokud se v ní v tomto období uvolní dvě vajíčka během 

téhož menstruačního cyklu (Segal 2012).  

 

 

 

Obrázek č.5 popisuje vznik dvouvaječných dvojčat (obrázek je dostupný na goo.gl/Bw1B1F).  



 

 

 

Virtuální dvojčata jsou stejně staré, biologicky nepříbuzné děti, které jsou 

vychovávané ve stejné domácnosti a mají charakter dvojčat, aniž by jimi byly (Segal 21012).  

 

1.2. Výskyt dvojčat 

Narození dvojčat se stává stále běžnějším (Kačerová 2012) a rodí se skoro dvakrát častěji 

než před dvaceti lety (ČSÚ 2014). Pokud stále častěji vídáte maminky s kočárky, ve kterých 

sedí dvě sobě si podobné a někdy téměř stejné děti, není to náhoda. Dvojčat skutečně přibývá, 

a to především díky zvyšujícímu se věku prvorodiček (Bacon 2010, Hašková 2006), 

asistované reprodukci (metodami mimotělního oplodnění a přenesení více zárodků do dělohy 

ženy) a větší míře přežití předčasně narozených dětí. Svou roli hraje také hyperovulace u žen 

(produkce více než jednoho zralého vajíčka během jednoho ovulačního cyklu). Pokud je žena 



nositelkou takového genu, tedy genu pro hyperovulaci, zvyšuje se u ní pravděpodobnost 

narození dvouvaječných dvojčat, které činí až 1:17. U jednovaječných dvojčat je však výskyt 

náhodný. Není závislý na vnějších podmínkách, příslušnosti k etnické skupině nebo 

dědičnosti. Pravděpodobnost porodit monozygotní dvojčata je zhruba 1: 285 (Kačerová 

2012).  

Zhruba od poloviny 50. let bylo vícerčat méně než by odpovídala tomuto pravidlu, od 

poloviny 90. let vícerčat přibývalo a na 100 porodů připadla jedna dvojčata, na konci prvního 

desetiletí se číslo zdvojnásobilo, dvojčata se tedy narodila každé padesáté ženě (Kačerová 

2012). Podle údajů ČSÚ (2014) se nejvíce dvojčat narodilo kolem roku 2010 a od té doby 

jejich porodnost klesá. 

Tabulka č. 1. ukazuje vývoj porodnosti v ČR v rozmezí let 1990–2013 (vybrané roky)  

    1990   1995   2000    2005    2010     2015 

Počet porodů celkem 129 908   95 344  89 754   100 546   114 976   109 

519 

Jedno dítě 128 739   94 313  88 363     98 607   112 518   107 

889 

Dvojčata     1 152     1 010    1 368       1 926       2 446       1 

617 

Trojčata           17          20           22             

13 

            

12 

           

13 

Čtyřčata -              1            1 -  -  -  

Paterčata -  -  -  -  -  -  

Počet porodů 

jednoho dítěte na 

jeden porod 

vícerčat 

 

    110,1 

 

      91,5 

 

     63,5 

 

         

50,9 

 

         

45,8 

         

        

66,2 

 

Jen pro představu na začátku období let 1950–2011 četnost vícečetných porodů 

odpovídala Hellinovu pravidlu. Podle Hellinova pravidla lze očekávat jeden porod dvojčat na 

každých 85 porodů (tj. u 1,18 % porodů), jeden porod trojčat na každých 80
2
 porodů (tj. u 

0,014 % porodů), porod čtyřčat na každých 80
3
 porodů. To ovšem poslední dostupné údaje 



Českého statistického úřadu (ČSÚ 2015) vyvrací. Hellinovo pravidlo navíc platí jen pro 

přirozená početí. V roce 2015 se narodilo 109 519 dětí, z toho 1 617 bylo dvojčat a 13 trojčat 

(viz. tabulka č.1), což znamená jeden porod dvojčat na 68 porodů.  

Tabulka č.2. ilustruje průměrný věk žen při narození dítěte
 
v ČR v letech 

1950–2015 (vybrané roky) 

 

 

 

 
 

Rok Celkem                      Pořadí narození 

        1        2         3        4 

1950            27,3               23,8               26,9                    29,8                 33,4 

1990            24,8               22,5               25,6                    29,2                 31,8 

1995            25,8               23,3               26,4                    29,9                 32,0 

2000            27,2               24,9               28,1                    31,2                 32,9 

2005            28,6               26,6               29,6                    32,4                 33,7 

2010            29,6               27,6               30,7                    33,0                 33,8 

2015            30,0               28,2               31,2                   33,3                 33,7 
   

 

Jak píše Kačerová, narození vícerčat u ženy určuje více faktorů, mezi něž patří věk 

ženy, počet předešlých těhotenství, příslušnost k určité etnické skupině, genetické 

predispozice, nebo užívání hormonální antikoncepce (Kačerová 2012). Častější byl též u 

starších žen. To však změnil trend umělého oplodnění, který tak narušil přirozený podíl 

vícečetných porodů v ČR. Ačkoliv věk prvorodiček roste (viz. tabulka č.2), vícerčata se dnes 

rodí i mladším ženám. Dvojčata a obecně vícerčata se často rodí nedonošená, nebo s nižší 

porodní váhou, a tak se zvyšují náklady na jejich péči.  

 

1.3. Klíčové výzkumy dvojčat 

Následující výběrový přehled klíčových výzkum dvojčat má za účel demonstrovat 

význam tohoto jevu ve vědeckém přemýšlení o vztahu výchova versus příroda a demonstruje 

vývojové proměny přístupu ke studiu dvojčat. Je evidentní, že výzkumů, které volí v podstatě 

emickou perspektivu je poskrovnu. 

 

Na dvojčatech mnozí vědci viděli ideální „materiál“ na zkoumání vlivu prostředí a 

dědičnosti. Otázku, zda-li jsme jako lidé vice ovlivněni výchovou, nebo naší genetickou 

výbavou, si pokládalo mnoho vědců, počínaje Francisem Galtonem. Jemu je mylně (viz. 



například Stewart 2015: 40), což záhy vysvětlím, připisovaná tzv. dvojčecí metoda (twin 

method; v češtině známá též jako geminologická metoda), kterou údajně poprvé rozvedl 

v práci The History of Twins As A Criterion of The Relative Powers of Nature and Nurture 

z roku 1876, kde prezentoval výsledky sledování změn na dvojčatech v průběhu času. Galton 

na dvojčatech viděl především důkaz, že jsou identická pro jejich identické genetické 

dědictví. V roce 1874 rozeslal dotazníky s otázkami na fyzické a psychické vlastnosti 

velkému množství párů dvojčat. Vrátilo se mu jich 80 (Galton 1876). Při studiu dvojčat se 

soustředil na dvě klíčové otázky. Je možné, že dvojčata, která jsou si velmi podobná při 

narození, se začnou v průběhu času lišit? A je možné, že dvojčata, která se narodila jako sobě 

nepodobná, se v průběhu času začnou podobat? Galton v průběhu svého výzkumu obdržel 

řadu příběhů dvojčat, například takových, která stejným způsobem onemocněla ve stejné fázi 

života. 35 z 80 párů si bylo výrazně podobných, přičemž Galton u 16 párů z nich usoudil, že 

mají podobné chutě i povahy (Galton 1876). Když svou práci publikoval v roce 1875, neznal 

ještě materiální principy dědičnosti, k jejichž objevu došlo až na začátku dvacátého století na 

základě experimentů Gregora Mendela a později Thomase Morgana, který pracoval 

s octomilkami Drosophila melanogaster (Flegr  2007) a potvrdil svým výzkumem poznatky 

Mendeleho. Klasická dvojčecí metoda srovnávání monozygotních a dyzigotních dvojčat 

v rámci Mendelových předpokladů byla poprvé použita až v roce 1920 (Bulmer 2003, Rende, 

Plomin & Vandenberg 1990) Curtisem Merrimanem a Hermanem Siemensem, kteří své práce 

publikovali shodně v roce 1924 (Merriman 1924, Simenes 1924), tedy 48 let po začátku 

Galtonova výzkumu. Zatímco Galton věřil, že to je biologická podstata, která určuje život 

jedince, pro behaviorální a sociální vědce představovala jednovaječná a dvouvaječná dvojčata 

nástroj, pomocí kterého mohli zkoumat genetické a environmentální příčiny individuálních 

rozdílů v osobnosti a chování.  

 

Josef  Mengele viděl ve dvojčatech za druhé světové války způsob, jak odhalit tajemství 

početí více než jednoho dítěte, které by dopomohlo ke znovuosídlení árijskou rasou. Snažil se 

určit, které vlastnosti jsou geneticky dědičné a které se získají životním stylem a prostředím. 

K tomu mu sloužilo srovnávací studium dvojčat, přičemž jedno z každého páru dvojčat 

podroboval různým experimentům, chirurgickým zákrokům bez anestetik, druhé pak sloužilo 

ke kontrole (Polsner & Ware 2007).  

 

Genetik Horatio H. Newman, psycholog Frank N. Freeman a matematik Karl J. Holzinger 

vytvořili studii, kde porovnávali dosavadní techniky k určení zygozity dvojčat a zároveň 



porovnávali 50 párů jednovaječných a 50 párů dvouvaječných dvojčat, které doplnili o 19 

párů jednovaječných dvojčat, která vyrůstala odděleně. Došli k závěru, že jsou si 

jednovaječná dvojčata více podobná než dvouvaječná a zároveň, že společná výchova ve 

stejném prostředí ovlivňuje podobnost dvojčat jen minimálně, přičemž fyzické vlastnosti jsou 

nejméně ovlivněny prostředím, temperament a osobnost nejvíce (Newman, Freeman & 

Holzinger 1937).  

 

Od roku 1979 pod vedením genetiků z Minnesotské univerzity v čele s Tomasem 

Bouchardem probíhá rozsáhlá longitunální studie jednovaječných i dvouvaječných dvojčat, 

která byla po porodu rozdělena (Bouchard et. al 1990). Vědci v rámci Minnesotské studie 

dvojčat zkoumali doposud více než stovku párů dvojčat a především takové, které byly 

v minulosti odloučeny. Segal ve své knize Born Together- reared apart: The landmark 

Minnesota twin study popisuje mnoho případů, kdy byla dvojčata rozdělena v prvních 

několika týdnech po porodu a pak se po desítkách let znovu setkala. Signifikantní je případ 

bratrů Jima Springera a Jima Lewise, tzv. Jim Twins, kteří byly jeden od druhého separováni 

ve věku čtyř týdnů a následně, každý zvlášť, adoptováni dvěma různými rodinami se státě 

Ohio, odkud pochází. Oběma rodinám bylo řečeno, že druhé dvojče zemřelo. Důvod toho 

počínání však není známý. Ačkoliv od sebe oba Jimové vyrostli vzdáleni pouhých 65 

kilometrů, poprvé se setkali až ve svých 39 letech a to i přesto, že jeden o druhém věděli od 

pěti let (v případě Jima Lewise) a od osmi let (v případě Jima Springera). A zjistili mezi sebou 

zajímavé shody. Měli nejenom téměř totožnou tělesnou podobu (viz. obrázek č. 3), barvu 

hlasu, gesta, duševní schopnosti a stejné povolání (oba pracovali jako zástupci šerifa), ale také 

stejnou značku automobilu, ženy jménem Betty a oba měli syny pojmenované James Alan a 

James Allan (Segal 2012).  

 

 

 

 

 

Obrázek č.6 zobrazuje dvojčata Jima Springera a Jima Lewise, kteří se poprvé setkali ve 

svých 39 letech (fotografie je dostupná na goo.gl/xgfvb0).  



 

 

Segal takové shody přičítá totožné DNA. Genetická výbava je tedy podle této autorky 

významným hybatelem života identických dvojčat (Segal 2012).  

V současných lékařských výzkumech dominuje biologický a genetický esencialismus 

(Davis 2015). Dvojčata jsou podrobena různým analýzám, zkoumajícím opět vliv dědičnosti a 

prostředí (Newman et al. 1937, Loehlin et al. 2014 ), různá onemocnění a jejich možné 

identické projevy třeba v případě cukrovky (Barnett et al. 1981), rakoviny (Lichenstein et al. 

2000) či například roli dědičnosti a prostředí při vzniku refrakčních vad oka (Lyhne et al. 

2001). Existují i četné publikace a články, věnující se výchově dvojčat (Friedrich et al. 1990; 

Malmstrom 1999, Pearlman et al. 2011). V Česku najdeme asi nejvíce článků a publikací 

týkajících se vývoje a a výchovy dvojčat od již výše zmíněné Kláry Rulíkové, zakladatelky 

Klubu dvojčat a vícerčat v České republice, například kniha Dvojčata: jejich vývoj a výchova 

(Rulíková et al. 2002). 

V tuto chvíli bych ráda věnovala prostor publikacím, které jsou zcela zásadní pro mé 

vnímání dvojčat a otevírají celou řadu témat, které u jiných autorů nenajdete, neboť tento 

přístup  je poměrně recentní. Důležité citace z knih uvádím v jejich originále, tedy 

v angličtině, neboť jsou skutečně dobře napsané a z mého pohledu je tak příhodnější si je 

vychutnat v původním jazyce.  

Obrat ve studiu dvojčat představují publikace antropoložek Bacon, Davis a Stewart, 

které dvojčata zkoumají z emické perspektivy a slouží tak jako teoretický základ pro mou 

diplomovou práci. Všechny tyto publikace byly poměrně těžko sehnatelné. Všechny jsem 



četla se zatajeným dechem někoho, kdo tak mohl z vědecké perspektivy znovuobjevovat svět 

sobě tak dobře známý a přesto tak matoucí ve svých důsledcích, neboť jedna věc je, že máte 

dvojče, v mém případě i nejbližší a nejvěrnější kamarádku (ačkoliv náš vztah je plný 

kontrastů, očekávání i protikladů, což popíšu v další kapitole) a druhá věc je fakt, jak vás lidé 

často automaticky označují jako dvojče, jak o vás společnost přemýšlí a jaké z toho pro vaše 

bytí plynou důsledky. Zároveň jsem při čtení těchto publikací pocítila radost i úlevu, že se 

někdo věnuje dvojčatům tak, jak bych si sama ze své pozice dvojčete přála. Tedy demytizuje 

je a nastoluje mnoho perspektiv a úhlů pohledu, skrz které můžeme na fenomén dvojčetenství 

(twinship) nahlížet. Níže uvádím vybrané pasáže z těchto publikací a ponechávám je v jejich 

originálním jazyce, neboť bych zde ráda poukázala i na velmi příjemnou narativní formu, jež 

kopíruje nejen vlastní zkušenost s dvojčetenstvím v případě Bacon a Davis, zároveň i snahu 

text přiblížit širší veřejnosti.  

 

Kniha americké antropoložky Donny L. Davis Twins Talk: What Twins Tell us about 

Person, Self and Society kriticky reflektuje vědecké práce zabývající se dvojčaty, a zároveň se 

soustředí na otázku normality a jinakosti ve světě, který je světem samostatných jedinců, tzv. 

singletons. Na vzniku této knihy spolupracovala se svou sestrou, jednovaječným dvojčetem 

Dorothy Davis, která je rovněž antropoložkou. Záměrem knihy Twins Talk je dát hlas 

samotným dvojčatům a demonstrovat tak jejich zkušenost být dvojčetem v západní 

společnosti.  

 

Twins Talk is unique in the twin research literature because it seriously, critically, 

and literally engages the question of what twins tell us about ourselves. In Twins Talk, 

researchers come into to an environment dominated by twins, rather than vice versa. When it 

comes to the twin research literature, twins are only a database; they neither get to determine 

and ask the questions nor get to provide their responses or run their own terms. Rather than 

see twins as voiceless, passive objects of study, or as the carriers of “hidden”genetic codes, 

or as victim of “underlying” psychodynamic processes, and rather than reduce twins to a 

series of population- based statistics, a narrative study approaches twins as constructors and 

actors in their own dramas (Davis 2015: 14).  

Davis provedla kvalitativní výzkum ve formě polostrukturovaných rozhovorů, které 

vedla s účastníky jednom z největších festivalů dvojčat na světě Twins Days Festival 

v americkém městě Twinsburg ve státě Ohio, kam se ročně sjede více než 4 000 párů dvojčat 

(Davis 2015). Davis vede v knize několik dialogů. První je komparativní dialog zahrnující 



narativy účastníků výzkumu s narativy těch, pro které jsou dvojčata „pouhým“ tématem 

výzkumu a staví se tak kriticky ke studiím dvojčat, v nichž převažuje biologický a genetický 

esencialismus a patologizace dvojčat, která je nejvíce patrná v psychologických studiích, ale 

objevuje se i v dalších disciplínách (Davis 2015: 4). Zároveň vede dialog zahrnující jí a její 

dvojče Dorothy versus účastníky výzkumu, páry dvojčat. Posledním dialogem je její vnitřní 

dialog, jakási autoreflexe, coby antropoložky, sestry, coby dvojčete.  

 

Další důležitou současnou odbornou prací, je kniha Twins in Society, Parents, Bodies, 

Space and Talk americké socioložky a sociální antropoložky Kate Bacon, která zkoumá, co to 

vlastně znamená být dvojčetem, do jaké míry mohou dvojčata tvarovat svou identitu a 

zároveň, co to vyvolává v nás samotných (viz. ukázka níže). Bacon se zaměřuje na sociální 

očekávání, které může do jisté míry ovlivnit životy dvojčat.  

 

Within Western societies, interest in twins seems to be on the increase. Not only are twins 

more common (due to fertility treatments like IVF, the better survival rate of premature 

babies and the tendency for mothers to have children later on in life) but, in the face of public 

concerns over cloning and the pressure to ‘somebody’ rather than just ‘anybody‘ they force 

us to think about what makes us unique as human beings (Bacon 2010: 3).  

 

Otázku zaměřenou na sociální očekávání a stereotypizaci fenoménu dvojčat, která je pro 

účely této diplomové práce klíčová a kterou rozvádím blíže v další kapitole, si pokládá i 

antropoložka Elizabeth A. Stewart ve své knize Exploring Twins: Towards Social Analysis of 

Twinship, kde popisuje dvojčata z mnoha perspektiv. Kniha je rozdělená na tři části, přičemž 

první dvě mapují a shrnují kulturní mýty a vědecké práce, ve třetí části pak Stewart přibližuje 

dvojčata skrze jejich osobní vztah a zároveň se ptá, do jaké míry a zda-li vůbec ovlivňuje 

dvojčata tlak na jednotnou identitu, působící zvnějšku.   

 

Twins have provided an endless source of fascination for storytellers and writers for 

centuries. Initially, the overwhelming focus of attention was the comic potential of mistaken 

identity occasioned by monozygotic or identical twins. Subsequently, however, writers began 

to explore proposed dichotomies of twinship, such as moral dichotomies of good versus evil 

or dichotomies of identity, like versus unlike. Fiction involving the double or the 

doppelgänger and the double’s search for identity appeared alongside writing utilizing twins 

to illustrate a wide range of human dualities. While more often than not twins were used as a 



convenient metaphor, some few pieces actually examined some aspects of the twin situation 

per se (Stewart 2015: 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOCIÁLNÍ PERCEPCE A STEREOTYPIZACE DVOJČAT          

„Žiji ve svém těle, jsem své tělo.“ 

  

          Kapitola číslo dva navazuje svým zaměřením na kapitolu Dvojčata a poznatky rozšiřuje 

o problematiku sociální percepce a stereotypizace fenoménu dvojčat a dvojčetenství 



(twinship). Svou roli zde hraje pro západní společnost charakteristický individualismus, který 

v nás posiluje právo na sebeurčení, a dva na první pohled stejně vypadající jedinci tento 

předpoklad pro okolí narušují. Individualismus tak kontrastuje se světem dvojčat, kde 

prakticky nikdy nejste sami, což vysvětlím v následujících podkapitolách. 

 

V jednotlivých podkapitolách rozvádím praxi sociálního rozlišování a stereotypizaci, 

jak již jsem naznačila výše. Praxe rozpoznávání je do jisté míry sociální dovedností a v tomto 

ohledu hrají roli právě kulturní stereotypy, které jsou součástí kulturních systémů a tvoří 

jakési scénáře nebo návodné plány, podle kterých na základě předchozí zkušenosti 

zařazujeme do různých kategorií různé lidi s různými vlastnostmi. A to platí samozřejmě 

nejen v případě dvojčat.  

  

Jak už jsem popsala v úvodu mé práce, být dvojčetem znamená být součástí jakési 

„poznávací hry“, kdy vás okolí zkoumá a snaží se odhadnout míru odlišnosti a podobnosti. 

Blízké okolí mě a Sandru rozezná vcelku bez chyb a často slyšíme větu: „Vždyť jste úplně 

jiné.“ Pletou si nás však lidé, kteří nás vidí poprvé. Občas to přináší komické situace: polibek 

na tvář od muže, který byl na rande s mou sestrou; srdečné objetí od kamarádky ze studií, 

kterou jsem nikdy neviděla; vzhledem hereckému zaměření mé sestry věty typu: „Sandro, 

moc vám děkujeme za představení.“; pozdravení: „Ahoj Sandro,“ v tramvaji a pak nevěřícný 

pohled, když v rychlosti vysvětluji, že to nejsem já... teda jsem, respektive jsem sestra, sestra 

Sandry.  

Participanti mého výzkumu vypověděli, že takové situace se jim stávají poměrně často 

a také oni mají již připravené věty, kterými v takových případech odpovídají. Má sestra 

například používá větu „já jsem ta druhá“, což je, uznávám, jednodušší varianta, zvlášť pokud 

vás někdo osloví ve chvíli, kdy kvapně dobíháte tramvaj. 

 

Za ta léta jsem si na situace tohoto typu zvykla tak, že výše zmíněnou větu, odkazující 

na fakt, že nejsem Sandra, používám automaticky, a to i v případě, že se s dotyčným znám 

skutečně jen já a pouze si na něj nevzpomínám. Když někoho nepoznávám, jednoduše se 

spoléhám na to, že ve mně ten člověk vidí mou sestru.   

 

2.1. Sociální percepce 

 

V procesu komunikování identity je tělo centrální (Bacon 2010) a moderní tělo je tělo 



individualistické. A právě zde narážíme na dva teoreticky stejné jedince, jež v mnohých 

případech nedokáže rozlišit ani vlastní rodina.  

Jedním z významných aspektů lidských komunit je aktivní budování vlastní identity 

včetně té fyzické (Blažek & Trnka 2008: 201). Dvojčata jsou jedinci, jejichž buňky v těle 

obsahují 25 000 stejných genů a narušují tak předpoklad, že každý člověk je individuální a 

jeho tělo je biologicky rozdílné a unikátní. Jak jsem již naznačila v první kapitole teoretické 

části diplomové práce, postoje ke dvojčatům jsou v mnoha společnostech různé a zahrnují i 

pocity nadšení, úzkosti a neklidu ze sociální, stejně jako individuální identity. To, že 

jednovaječná dvojčata sdílejí totožné DNA, poskytuje společnosti důkaz jejich podobnosti a 

zároveň je činí sociálně nerozpoznatelnými.  

Západní společnost, jenž je založena na individualismu, reflektuje jedince s 

neomezeným právem na sebeurčení, a dokonce ho nutí k tomu, aby si svou identitu zvolil a 

vytvořil sám. Lidská „identita“ přestává být „daností“, ale stává se „úkolem“; zároveň se tím 

na jedince svaluje zodpovědnost za plnění tohoto úkolu a za jeho důsledky (Bartoš 2010: 

135). A pak jsou tu dva pro mnohé na první pohled stejní jedinci, zažívající stejné fáze vývoje 

v rovině ontogenetické i sociální. Dva jedinci, kteří mají možná úplně stejné zájmy, přání či 

motivaci k určitým výkonům. Dvojčata však nesdílejí veškeré sociální situace. Je to velmi 

individuální a vychází to nejen z charakteru samotných situací, ale také z povahy rodinného 

prostředí, výchovy a osobnostních rysů každého z páru dvojčat. Roli zde také hrají životní 

příležitosti i okolnosti, které tvarují život každého z nás.  

2.2. Jinakost a norma 

V předchozí kapitole teoretické části diplomové práce jsem demonstrovala různé přístupy 

ke studiu dvojčat, stejně jako různé kulturní pohledy na dvojčetenství (twinship). Dvojčata 

jsou mnohdy vnímána jako něco pozoruhodného, neobvyklého, někdy i podivného (Segal 

2012; Playfair 2005). V Evropě a USA jsou dvojčata zdrojem veřejného zájmu, oslav a někdy 

úzkosti (Bacon 2010). Stejně jako všichni ostatní jsou dvojčata zakotvena v rámci sociálních 

vztahů a kulturních přesvědčení, které tvoří společnosti, v nichž žijí. Praxe rozlišování a 

hierarchizace různých tělesných forem, intelektuálních a mentálních nadání, psychických 

charakteristik a způsobu vnímání nevychází pouze ani převážně z biologických předpokladů, 

ale jsou určovány kulturně a sociálně utvářenými normativními předpoklady o normalitě a 

přirozeném fungování, respektive o formách života hodnotného a přínosného pro společnost 

(Kolářová 2012: 18). Existuje domněnka, že nějaká norma musela přeci vždy existovat. 



Představa normy však není ani tak daností lidské povahy, jako spíše rysem určitého druhu 

společnosti. Tělesná „jinakost“ ovšem není nějakou objektivně danou, biologicky 

definovanou „daností“, ale společenským konstruktem, který vzniká v konkrétních 

společenských souvislostech (Herza 2014: 6). Jinakost v opozici s normou demonstrují 

například festivaly dvojčat, neboť umožňují změnu perspektivy v pohledu na to, co se 

považuje za „přirozené“ a „normální“. Na festivalech dvojčat se jinakost mění v normalitu a 

jedinci, kteří dvojče nemají se stávají exotickými. Na jednom z největších festivalů Twins 

Days Festival v americkém městě Twinsburg ve státě Ohio se ročně sejde více než 4000 párů 

dvojčat (Davis 2015). Být mezi ostatními páry dvojčat zvyšuje pocit sounáležitosti k určité 

skupině, ale zároveň i pocit jinakosti. Sama antropoložka D.L. Davis, která na tomto festivalu 

spolu se svou identickou sestrou prováděla terénní výzkum, popisuje, jak se v ní při pohledu 

na množství ostatních párů postupně konstituoval pocit hrdosti a výlučnosti, že je dvojčetem. 

Dvojčata na festivalech demonstrují svou identičnost například prostřednictvím stejného 

oblečení, účesů, barvy nehtů a zároveň tak zvýrazňují svou jinakost vůči okolnímu světu. Po 

skončení festivalu mnozí z účastníků přiznávají, že se už dál stejně neoblékají a vrací se tak 

do běžného života. 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 7 jsou vyobrazena dvojčata, která navštívila Twins Days Festival (obrázek je 

dostupný na goo.gl/UtiKah).  

 

https://www.pinterest.com/pin/284430532692183569/


 

 

2.3. Percepce obličeje  

 

Ačkoliv se mnohá dvojčata v průběhu dětství i dospělosti neoblékají identicky, to co 

jim zpravidla zůstává, je silná tělesná podoba. Ačkoliv i to se v průběhu života mění, což 

dokazují například fotografie z raného dětství, na kterých sama sebe nepoznám, zatímco u 

fotografií pořízených v několika posledních dvaceti letech jsem schopna s jistotou určit, která 

z dívek jsem já. Percepce obličeje je u nás lidí zcela klíčová pro orientaci ve společnosti a 

odhadování vlastností málo známých i neznámých osob (Blažek & Trnka 2008: 9). Obecně 

tělo, například ruce a zejména obličej jsou v tomto ohledu klíčové. Při každodenním kontaktu 

s druhými lidmi rozpoznáváme jejich obličeje, ať už je to v práci, ve škole, na nákupu, nebo 

v médiích. Pokaždé se zaměříme na obličej, jeho charakteristiky a vnější projevy. Obličeji 

jednoduše při sociálních interakcích věnujeme velkou pozornost, neboť lidé jsou přesvědčeni,  

že skutečnou povahu člověka je možné poznat z pohledu na jeho tvář (Blažek & Trnka 2008: 

223).  

Hlavním zdrojem informací, podle kterých můžeme jednotlivce rozeznat od sebe 

navzájem, je právě obličej. A dokážeme jich rozlišit tisíce (Blažek & Trnka 2008). Člověk 

https://www.pinterest.com/pin/284430532692183569/
https://www.pinterest.com/pin/284430532692183569/


není jediný živočich, který je schopen rozlišit od sebe jednotlivé členy svého druhu a jejich 

podobu si zapamatovat. Málokterý živočišný druh je ale schopen individuálně rozpoznávat 

tolik jedinců jako člověk (Blažek & Trnka 2008: 107). Ačkoliv vnímáme i tvar těla a povahu 

chůze, rysy obličeje se zdají být zcela zásadní. Při jeho rozpoznávání se uplatňují obecně 

kognitivní úsudky, které vedou k utváření sociálně kognitivních kategorií, díky nimž daného 

jedince vnímáme jako příslušníka určité skupiny.  

 

Podle současných vědeckých poznatků se tendence posuzovat osobnost druhých podle 

jejich obličejů projevuje na vědomé i nevědomé úrovni. Uplatňování vlastností typických pro 

skupinu určitých jedinců je důsledkem silné evoluční potřeby rozlišovat skupiny lidí od sebe 

navzájem, a to nejen v případě příbuzných a nepříbuzných, ale také při rozlišení zdravých od 

nemocných, nebo děti od dospělých. Důležité je také rozlišení různých emočních vyladění 

člověka, které nám opět poskytují další informace, tvořící koherentní celek (Blažek & Trnka 

2008: 223). Není však vůbec jednoduché odhadnout, na kolik se při hodnocení druhých 

spoléháme na společenské stereotypy. Stereotypní přístup k lidem podle vzhledu jejich tváře 

existuje a netýká se jen kategorie dvojčat. Projevuje se nejen mezi lidmi, kteří se navzájem 

neznají, ale také mezi učiteli a studenty nebo v rámci rodiny (Blažek & Trnka 2008).  

 

 

2.4. Stereotypizace dvojčat 

 

V případě, že jste dvojče, které se objeví se svým sourozencem ve společnosti, kde vás 

neznají, spadáte mnohdy nejdřív do kategorie „dvojčata“ a teprve potom jste jednotlivci 

s vlastním jménem i osobností. Stereotypní úsudek aplikovaný na jednotlivce vede k tomu, že 

se dotyčný stane zaměnitelným s jinými členy v té určité kategorii. Participanti mého 

výzkumu vypověděli, že je okolí daleko lépe pozná, pokud se seznámí s každým/každou 

zvlášť. Pak mají menší tendenci si je plést a vnímat je jako celek. Stereotypy zahrnují 

automatické zpracování informací, které zjednodušují realitu a vedou k rozsáhlým 

zobecněním (Stewart 2016: 168). A Právě sociální významy, které jsou propojené s určitými 

tělesnými styly a podobami, možná utváří a potenciálně také limitují prezentace sebe samých 

(Bacon 2010), což demonstruji v empirické části mé diplomové práce.  

 

Charakterizace dvojčat je mnohdy založena na domněnce, že všechny dvojice jsou stejné, 

jejich vztah je blízký, a proto dochází k přehlížení faktu, že vztah mezi individuálními 



jednotlivci s unikátními osobnostními rysy se v každém páru dvojčat liší (Davis 2015). 

V případě jednovaječných dvojčat je na světě vždy někdo s téměř stejným obličejem i tělem, 

což vytváří v lidech, jenž dvojčata vidí poprvé, často překvapené, někdy až zmatené reakce, 

jak jsem již popsala v úvodu mé diplomové práce. Tyto reakce často vyústí v množství 

otázek, na základě kterých má dotazovatel zjistit, v čem se vlastně dvojčata liší a jak je může 

rozpoznat a jestli platí to, co se o dvojčatech říká, například že mají mezi sebou velmi pevné 

pouto, že se rády zaměňují jedno za druhé a že bez sebe nemohou být. Tento výčet otázek 

bych nikdy takto směle nenapsala, kdybych sama nebyla dvojče. Vybrala jsem a 

chronologicky seřadila ty nejčastější:  

 

1) Vidím dvojmo?  

2) Vy jste dvojčata?  

3) Která z vás je starší?  

4) Oblékáte se stejně?  

5) Máte svůj jazyk?  

6) Perete se?  

7) Cítíte fyzickou bolest toho druhého?  

8) Kdo je hodné a kdo je zlé dvojče? 

9) Máte mezi sebou telepatii? 

10) Můžu se s vámi vyfotit?  

 

V následujících podkapitolách zmiňuji tři oblasti, které se pro dvojčata zdají být stěžejní: 

identifikace, blízkost, konkurence. Vycházím při tom jak z odborné literatury, ze svých 

vlastních zkušeností coby dvojčete, tak i ze zkušeností dalších zástupců pocházejících 

z dvojčat.  

Posuzování ostatních na základě kategorie, do níž si je zařadíme, nám může značně 

usnadnit život (Blažek & Trnka 2008: 224) a stereotypy představují integrální aspekt 

společenského strukturování dvojčetenství (twinship). Fenomén dvojčetenství tak zahrnuje 

hned několik stereotypů, které společnost obecně přijímá a skrze které na dvojčata nahlíží. 

Dvojčata stereotypizovaná se objevují v různých médiích tak, jak jsem to popsala již v úvodu 

mé diplomové práce. Vnímání stereotypů a jejich zakotvenost v kulturních systémech se však 

v průběhu času mění. V minulosti byly stereotypy považovány za rigidní a pevné mentální 

reprezentace (Stewart 2016). Psycholog Gordon Allport v nich viděl nediferencované úsudky 



o jednotlivcích a skupinách, které vyjadřují kategorie potřebné pro obecné kognitivní 

fungování (Allport 1979). Nedávná studie však ukazuje na zvláštní společenský kontext 

stereotypů a zvažuje je jako tekuté a adaptivní (Oakes, Haslam & Turner 1994).  

 

Stereotypy jsou sdílené interpretace společenské reality i osobních atributů každého 

z nás. Stereotypizovaní jedinci jsou považovaní za členy skupiny spíše než za jednotlivce, 

kteří by mohli být posuzováni podle svých vlastních zásluh.  Při našem automatickém 

zpracování informací máme tendenci považovat všechna dvojčata za totožná: je skutečně 

snazší zjednodušit realitu, zobecnit poznatky o všech dvojčatech a předpokládat, že jsou 

identická (Stewart 2015).  

 

 

2.4.1. Identifikace 

         Protože dvojčata jsou si tak moc podobná a sdílí stejné DNA, je na ně nahlíženo jako na 

ty, kteří jsou téměř totožnými osobami (Nelkin and Lindee 2004, Davis 2015). Základní 

domněnkou je, že dvojčata jsou identická a dvojčetenství (twinship) obsahuje dva jednotlivce, 

kteří jsou stejní, vypadají stejně a nosí stejné oblečení. Ačkoliv nám bylo řečeno, že jsme 

dvouvaječná, jsme si podobné natolik, že i teď v osmadvaceti letech s námi okolí hraje „twin 

game“ (Davis 2015), hru na to, jestli nás společnost rozpozná. Hru na to, kolik znaků máme 

identických a kolik odlišných. Takto popisuje podobné situace antropoložka Davis (text opět 

ponechávám v originálním jazyce, neboť je to velmi dobře napsané a tak se domnívám, že je 

skutečně nutné si text vvychutnat v angličtině).   

 

         We stand close to each other and positioned ourselves, at arm’s length, in front of the 

instructor. I put my right shoulder on Dorothy’s left shoulder; we tilted towards each other, 

leaned our heads together and smiled idiotically at the instructor awaiting her assessment. 

Although neither one of us realized it at time, we were performing our twinship. Realizing an 

assessment was at hand, our bodies automatically moved together and our faces smiled 

widely for our audience of one. Reflecting on the event (and many similar on-the-spot 

performances to a widening array of Dorothy’s friends and colleagues), what I found 

remarkable was we just did this without thinking. Our bodies seemed to act independently of 

any thoughts that this stupid way for two middle-aged, professional women to act. We must 

have done this so many times in our childhood that the act had become automatic. Because 

Dorothy has a dimple and I do not, our bodies came together to challenge the observer to 



identify the difference. We simultaneously satirized and performed our twinship by playing 

the twin game of “can you sort through the same and guess the difference? “(Davis 2015: 48)  

 

Ve světě  dvojčat existuje asociace podobnosti či stejnosti, což evokuje řadu otázek, 

na které dvojčata odpovídají. Jedna z často kladených otázek je, zda se oblékáme stejně. Už 

jsme si zvykly odpovídat: „Tak to přece vidíte, ne?“ a ukážeme na sebe. Bacon popisuje, že 

občas těžko chápe, jak to že ji okolí od její sestry nemůže rozlišit. Jak to, že si ostatní myslí, 

že jsou si tak podobné, když ona sama ví, že vypadají velmi odlišně? V její mysli mají obě 

dvě jiné křivky těla, jiný obličej, jiný způsob chůze a oblékání (Bacon 2010). Fakt, že 

chodíme se Sandrou každá oblečena jinak, ovšem stylově podobně, přičítám totožnému 

rodinnému prostředí, téměř stejnému kolektivu přátel a téměř stejnému životnímu stylu, což 

dohromady tvoří fundamentální základ pro náš (nejen) módní styl. Zároveň preferujeme určité 

barvy a vzhledem k naší tělesné konstituci i střihy, takže se pak lehce může stát, že se 

oblékneme téměř stejně, neboť se nám jednoduše líbí podobné věci  

 

Když vidíme dvě na první pohled identická, stejně oblečená miminka, vzbuzuje to 

v nás příjemné pocity. Jedno malé dítě je roztomilé, a když jsou dvě, efekt se znásobí. Když 

vidíme dvojčata v pubertálním věku, která jsou oblečená stejně, můžeme mít pocit, že je to 

náhoda. Pokud potkáme dvě staré dámy (ilustrační foto přikládám níže), které jsou stejně 

oblečené a učesané, může to v nás vyvolat dojem nedostatku vlastní identity každé z nich. 

Nedávno jsem taková dvojčata spatřila na Strossmayerově náměstí. Dvě starší, stejně 

oblečené dámy se stejnými účesy. Ačkoliv mě svět dvojčat na antropologické úrovni 

fascinuje, na té osobní ve mně obraz dvou stejně oblečených postarších dam vyvolává pocit 

neklidu. Je to náhoda, že se oblékly stejně? Mají mezi sebou spíše sourozenecký vztah, blízký 

dvojčecí, nebo je jejich vztah příliš blízký, až patologický? Vyjádření stejnosti je povolené 

v případě malých dětí, neboť dětství je samo o sobě definováno jako období, kdy se člověk 

pozvolna stává sám sebou (Bacon 2010: 71).  

 

Na obrázku č.8 jsou Mary Belle Roach a Mae Belle Powell známé jako The Wallace Twins. 

Letos na jaře oslavily 101 let od svého narození (obrázek je dostupný na goo.gl/UBTYui).  

 



 

 

Ovšem ne vždycky je oblečení to, čemu přikládáme v životě důležitost. Ne vždy 

máme potřebu se pomocí oblečení odlišit. A ne vždy se nad tím dvojčata kriticky zamýšlejí. 

Jak demonstruji v následující kapitole, kde prezentuji výsledky provedeného kvalitativního 

výzkumu, fakt, že byla dvojčata v dětství oblékána stejně, má mnohé praktické důvody. Jak 

dokazují rozhovory, které s matkami dvojčat provedla Bacon, někdy je to praktické 

rozhodnutí obléct dvojčata stejně, neboť v hloučku dětí je lépe rozeznáte (Bacon 2010). Navíc 

není pravidlem, že by samotná dvojčata těžce snášela totožné oblečení. Je třeba zvážit i 

povahu dětského světa, kdy jednoduše toužíte po hračce, kterou má sourozenec či kamarád. A 

stejně je to i s oblečením. Chci to samé, chci to, co má sestra, protože kdyby to bylo jiné, 

mohlo by to zároveň být lepší než to, co mám já. Když nám bylo pět, skákaly jsme se sestrou 

na posteli a dohadovali se, která vyskočí výš. Hru ukončil můj pád na hranu postele a 

rozseknuté obočí. Když mě rodiče přivezli z nemocnice, kde mi obočí sešili a natřeli 

dezinfekcí fialové barvy, Sandra se rozplakala, protože jsem měla něco, co ona neměla. Aby 

máma Sandřin pláč utišila, musela jí natřít obočí stejnou barvou, kterou jsem měla já. Ten 

moment sestřiny útěchy přinesl klid do celého domu. Obě jsme měly obočí natřené na fialovo, 

vypadaly jsme tedy opět identicky, a tak to pro nás bylo tehdy v pořádku.  

 

Stereotyp jednotky dvojčat je stereotypem společné identifikace. Ať jsou dvojčata 

jednovaječná, nebo dvouvaječná, lidé očekávají, že budou mít půlku osobnosti, přičemž každá 



polovina má různé, často doplňkové charakteristiky (Stewart 2015). „Takže ty jsi ta hodná a 

ty jsi ta zlá?“, „Ty jsi ta odvážná a ty jsi opatrná?“, „Ty jsi dobrá na matematiku a ty na 

češtinu?“, těmito otázkami dochází k neustálému srovnávání dvojčat. Samozřejmě, že se 

srovnáváme i s jinými „nedvojčecími“ sourozenci, se spolužáky ve škole, s kolegy. Se svým 

dvojčetem ale člověk tráví do určitého věku spoustu času a díky shodné nebo podobné 

genetické výbavě vynikají oba jedinci mnohdy v podobných oblastech. Když se mě někdo 

zeptá, zda jsme se se Sandrou někdy měnily ve škole, vždy odpovídám, že ne, neboť nám 

oběma šly téměř shodně stejné předměty. Neposílala jsem ji za sebe na zkoušku s představou, 

že to zvládne lépe než já sama. Navíc pokud vaše identita pro okolí splývá s identitou vašeho 

dvojčete, nechcete ostatní znovu plést a potvrzovat tak svou zaměnitelnost.  

 

Ačkoliv se společnost snaží ve dvojčatech dělat rozdíly skrze zařazování do různých, 

často protilehlých kategorií, jak již jsem naznačila výše, často o nich hovoří souhrnně jako 

o„dvojčatech“ nebo „holkách Novotných“ či „klucích Novákových“ namísto toho, aby 

použila konkrétní křestní jména. Časté jsou u oslovování přítomny asociace se jménem 

někoho slavného/známého, jenž pak poslouží jako souhrnné oslovování páru dvojčat, 

například Lída a Bára, tedy Lída Bárová, Michal a David, tedy Michal David.  

 

2.4.2. Blízkost  

Stereotypy o dvojčatech jsou založeny na předpokladu, že dvojčetenství (twinship) 

zahrnuje emocionálně blízký vztah mezi dvojicí, zejména mezi dvojčaty stejného pohlaví, v 

nichž jsou potřeby a pocity obou jedinců automaticky splněny a pochopeny druhým 

dvojčetem. Tím, že se ke dvojčatům chováme jako ke dvěma stejným jedincům, respektive 

dvěma jedincům zdánlivě tvořícím jednotku (dvojčata), v nich můžeme posilovat vědomí, že 

jsou celek, což může vytvářet různé pocity - od neúplnosti ve chvílích, když nejsem se svým 

dvojčetem, až po vnitřní konflikt opírající se o přesvědčení, jak by věci měly být a jak cítím, 

že jsou. Od malička nám bylo okolím naznačováno, že se máme mít rády a že si máme být na 

blízku, protože jsme přeci dvojčata. Na základní škole jsme se sestrou několikrát popraly a 

pak vždy musely čelit káravým, odmítavým pohledům učitelů a poznámce, že dvojčata se 

přece nehádají. Bacon ve své knize Twins in society: parents, bodies, space and talk cituje 

Marjorie Leonard, která popisuje stereotyp o dvojčatech takto: Nikdy se nehádají. Mají bližší 

vztah než kdokoliv jiný (Bacon 2010: 31). I když už spolu se sestrou nebydlíme, stále si 

voláme. Vím, že je na světě někdo pro mě, stejně tak jako já pro ni. V těžších životních 

situacích do sebe zapadneme jako puzzle: jedna druhé automaticky pomůžeme, protože víme, 



jak se ta druhá cítí. Zároveň se ale ocitáme v mnoha situacích, kde jsme rády samy bez té 

druhé, nebo v situacích, kdy například vzniká rivalita, která může vyústit i v to, že jedna 

druhé něco nepřejeme. A právě zde nastává onen konflikt mezi prostředím a jedincem, který 

svým chováním nenaplňuje očekávání společnosti.  

 

Zajímavé také je, jak se interpersonální konflikt zobrazuje na rovině intrapersonální. Když 

mě sestra něčím rozčílila, cítila jsem se špatně nejen kvůli nastalému konfliktu, ale i díky 

přesvědčení, že já jsem přeci stejná jako ona. Takže mě na ní rozčilují vlastnosti, kterými 

sama disponuji. Třetí rovinou tohoto konfliktu je pocit, že přeci nemohu cítit antipatii 

k někomu, s kým jsem tak úzce spojena a kdo je (jak nám bylo od malička vštěpováno 

okolím) stejný jako já. 

 

Zatímco ostatní „mono“ sourozenci se v procesu vlastní individuace mohou soustředit jen 

na vztah jich samotných k matce, u dvojčat probíhá individuace na dvou úrovních, přičemž ta 

první je ve vztahu k matce a ta druhá je ve vztahu k vlastnímu dvojčeti, tedy k někomu, s kým 

do té doby strávili velkou část svého života. Podle této teorie je individuace proces, kterým 

dítě získá vlastní autonomii, a každý jedinec by si jím měl projít v rané fázi svého vývoje, kdy 

id a ego splývají v jedno a nejsou zde hranice mezi já a ostatním světem. Dítě si během 

čtvrtého či pátého měsíce života začne uvědomovat samo sebe a začne se rozlišovat od své 

matky. Tento proces separace a diferenciace je zpravidla dokončen během třetího roku života 

dítěte skrze různá vývojová stádia jako autonomie, percepce či testování reality (Stewart 

2015). U dvojčat probíhá proces individuace znovu v pozdějším věku a tentokrát ve vztahu ke 

svému sourozenci. A „odtrhnout“ se není snadné, neboť najednou čelíte světu bez někoho, 

s kým jste do té doby vnímali řadu sociálních skutečností. Časté jsou pak věty začínající 

„My...“, ačkoliv je dvojče samotné, nebo pocity neúplnosti v situacích, které jsme byli zvyklí 

tradičně prožívat spolu.  

Stewart charakterizuje vztah mezi dvojčaty jako jeden z nejbližších vztahů, který mezi 

dvěma jedinci může existovat, a přirovnává jej k manželství (Stewart 2015). Silné pouto, 

které je dvojčatům přisuzováno, popírá naši víru v individuální jedinečnost (Segal 2012). 

Předpokládaná blízkost může mít důsledky, které ve svém výzkumu vyjádřily Barbara Schave 

a Janet Ciriello, když zjistili, že některá dvojčata skutečně internalizují očekávání, která 

odrážejí veřejné stereotypy, což v nich probouzí úzkost i zmatek zároveň (Schave & Ciriello 

1983).  



V této části bych se ráda zmínila o telepatii mezi dvojčaty, na níž se nás okolí ptá 

poměrně často. Ne vždy je překvapí odpověď, že mezi sebou telepatii nemáme, ne vždy 

vlastně chtějí slyšet odpověď. Nicméně zeptat se musí ze zvědavosti nebo prostě proto, že se 

to o dvojčatech říká. Dvojnásobná síla „power of two“, pro některé tajuplné spříznění, 

(Playfair 2002: 24) může vzbuzovat obavy nebo alespoň pocit, že ti, kteří dvojče nemají, jsou 

tak trochu „mimo hru“. Asi ani nespočítám, kolikrát se nás lidé, kteří nás neznají, ptali na to, 

jestli fyzicky či psychicky cítíme, když se jedné něco stane, jestli umíme přenášet své 

myšlenky mimoslovní komunikací. Bývalý novinář, působící v tištěných médiích jako The 

Economist, Time a Associated Press Guy Lyon Playfair, který v současné době frekventovaně 

publikuje knihy ovlivněné jeho fascinací parapsychologickými jevy, se ve své knize Telepatie 

mezi blízkými domnívá, že jednovaječná dvojčata spolu mohou komunikovat prostřednictvím 

telepatie a přijímat tak informace mimoslovním vnímáním (Playfair 2002). Podle Segal, jedné 

z autorek Minnesotské studie dvojčat, si dvojčata nepotřebují tolik sdělovat, protože intuitivně 

dovedou porozumět myšlení toho druhého a skutečnost, že tuto schopnost mají, není pro ně 

ničím světoborným (Segal 2012). Ale zpět ke „zvláštnímu propojení“, které Playfair 

demonstruje nejdříve na příběhu jednovaječných španělských dvojčat Sylvie a Marty 

Landových, která v šedesátých letech minulého století vzbudila pozornost široké veřejnosti, 

když se jim nezávisle na sobě objevilo stejné fyzické poranění na stejném místě končetin. 

Playfair ve své domněnce o telepatii pokračuje a přikládá výpovědi dalších dvojčat: Mohu 

s ním sdílet nápad bez jakéhokoliv vysvětlování. Také poznám, jak se mé dvojče cítí, čehož 

není schopen ani můj otec. Jednou jsem se cítil deprimován, aniž jsem věděl proč, načež 

zavolalo moje dvojče z Ontaria, protože mělo nějaké problémy (Playfair 2002: 31). Sestra v 

Edinburgu dostala těžký srdeční záchvat následkem šoku a úzkosti. V podvědomí věděla, že 

její bratr v Indii měl nějakou strašnou nehodu, i když žádná zpráva o tom nepřišla (Playfair 

2002: 101). Playfair tvrdí, že 30 - 35 % jednovaječných dvojčat zažije telepatii a rozebírá 

princip tzv. nelokality, pocházející z kvantové fyziky, kdy si dva v minulosti spojené systémy 

udržují své spojení bez ohledu na vzdálenost. Mezi dvojčaty podle tohoto autora existuje silný 

telepatický signál, kterým jsou na dálku přenášeny informace, emoce a dokonce i fyzické 

bolesti, například ty ze spálenin a zranění. Playfair zachází ve svém „bádání“ dál k 

přesvědčením, že dvojčata telepatii, jež má být údajně největší silou jejich života, popírají. 

Nicméně na Playfairovu knihu Telepatie mezi blízkými zareagovali Christian Aden Jensen a 

Adrien Parker studií Entangled in the Womb? A Pilot Study on the Posible Psychological 

Connectedness Between Identical Twins with Different Embryonic Backrounds. která p 

Probíhala v Institutu psychologie v University of Copenhagen a své participanty k výzkumu 



rekrutovali prostřednictvím výzvy veřejnoprávní vysílací společnosti Danmarks Radio (DR), 

jejichž tvůrci hledali za účelem vzniku dokumentárního filmu monozygotická dvojčata, která 

zažila neobvyklé propojení mezi sebou navzájem. Vytvořili tak televizní reklamu, díky které 

se jim přihlásilo 37 párů dvojčat. Výběr obsahoval páry dvojčat, která tvrdila, že mají silné až 

anomální propojení mezi sebou (zažili už někdy telepatii nebo fyziologické propojení, cítili 

například bolest druhého dvojčete) a synchronicitu (například koupě stejných věcí ve stejnou 

dobu nezávisle na sobě). Při výzkumu používali autoři pilotní studie 2 druhy fyzických 

stimulů, příjemné a nepříjemné, kterým vystavili po dobu 12 minut vždy jedno dvojče z páru, 

kterému měřili elektrodermální aktivitu, krevní tlak, dýchání a tělesnou aktivitu, stejně jako 

dvojčeti, které bylo v klidovém stavu v jiné místnosti a nemělo tušení, co se děje se 

sourozencem. Autoři studie došli k závěru, že mechanismy jakéhokoliv anomálního propojení 

jsou stále neznámé a ono propojení se až na na jeden pár dvojčat, která jako embrya sdílela 

stejnou placentu i plodový obal, u žádného z párů při výzkumu neprojevilo (Jensen et al. 

2012).  

 

Osobně se jako dvojče vůči domněnce, že dvojčata mezi sebou mají zvláštní vztah 

(nikoliv přímo telepatii) stavím pozitivně, neboť skutečně mám se Sandrou velmi pevný 

vztah, založený nejen na určitém rodinném zázemí, emoční i povahové blízkosti, ale také na 

tom, že jsme si téměř všemi důležitými životními mezníky prošly spolu. To pouto, o kterém 

píše Playfair, bych nazvala druhem hlubokého spříznění, neboť životy dvojčat se tvoří 

společně od samého začátku, kdys spolu sdílí intimní prostor dělohy.  

 

2.4.3. Konkurence 

Velmi podstatnou roli ve vztahu dvojčat hraje vzájemná konkurence, jak popisují 

mýty o sourozenecké rivalitě, například příběh Ezaua a Jákoba. Konkurence, soupeření, nebo 

rivalita je dalším faktorem, který se u dvojčat nezdá být ukončen v žádném stanoveném čase 

(Stewart 2015: 102). Dvojčetenství poskytuje každému dvojčeti někoho, s kým může soupeřit. 

A míra soupeření je samozřejmě závislá na mnoha faktorech a okolnostech, ba dokonce 

nemusí být přítomna na vědomé úrovni, jak uvidíme v následující kapitole Výsledky 

výzkumného šetření. Soutěž začíná už v děloze (Stewart 2015), neboť riziko samovolného 

potratu je u vícečetné gravidity vyšší, protože lidská děloha není na taková těhotenství 

uzpůsobena. Žena - lidský druh - není stavěna na vícečetná těhotenství. Lidská děloha je 

připravena pouze na jedno dítě̌, na jeden plod. Děloha není uzpůsobená jako u jiných savců̊ a 

dvojčata nebo vícerčata nemají v děloze dost prostoru, je tam problém s placentou, problém s 



dělohou (...) Dvojčata znamenají to, že žena musí přizpůsobovat veškeré energetické a 

fyziologické funkce jenom proto, aby vyživila ne jeden, ale dva plody (Pařízek in Sborník, 

2011: 12).  

 

Soutěž pokračuje v průběhu ontogeneze, kdy se dvojčata dělí o pozornost svých 

rodičů. Trvalá přítomnost druhého dvojčete tak přeměňuje dyadický vztah rodič - dítě na 

vztah triadický (Stewart 2015). Soupeření se projevuje na několika úrovních, v dětství to je 

soupeření o potravu (nejlepší nebo alespoň stejně tak dobrý zmrzlinový pohár), hračky, nebo 

oblečení (nejlepší nebo alespoň stejně dobrá čepice) nebo soupeření o pozornost rodičů 

(vyvolané například pláčem). Ve školním prostředí dvojčata soutěží nejen s ostatními dětmi, 

ale zároveň i mezi sebou navzájem. V pozdějším věku může rivalita působit jako silná 

motivace k vyšším výkonům. Být přinejmenším stejně tak dobrá jako mé dvojče, to jsem ve 

svém výzkumu slýchala poměrně často. Rivalita vzniká i v případě získávání pozornosti 

stejného nebo opačného pohlaví. Vše uvádím do souvislostí v provedeném výzkumu.   

 

Navzdory konkurenci, nebo soupeření mohou mít mezi sebou dvojčata jedinečnou, 

pevnou vazbu, která podle výzkumů Alessandry Piontelli nastává opět již v děloze matky. Při 

sledování interakcí řady dvojitých plodů zjistila korelaci mezi vzorci chování před a po 

narození dětí (Piontelli 1992). Dvojitá vazba se mění v průběhu času. Poměrně extrémní 

podobu takové vazby popsala, v úvodu této práce již zmíněná, Wallace v případu tzv. The 

Silent Twins, jenž se nedokázali jedna od druhé „odtrhnout“, což nakonec vyústilo ve smrt 

jedné z nich, na které se však sestry vzájemně domluvily.  

 

Závěrem této podkapitoly bych však chtěla zmínit jednu nesmírnou výhodu vztahu 

dvojčat, která se opírá o poznatky získanými z mého výzkumu, stejně jako o mou životní 

zkušenost být dvojčetem. A totiž, že se s dvojčetem nikdy necítíte osamělí. Máte po boku 

někoho, s kým si od raného věku můžete hrát, sdílet s ním spoustu starostí, ptát se na řadu 

otázek, neboť tušíte, že si pokládá stejné, nebo podobné otázky ve stejném, nebo podobném 

čase. Zároveň tvoříte jakousi „samozřejmou jednotku“, když se v dětství spolčíte proti 

rodičům, kteří vás, naštvaní, odkážou do pokoje, což funguje i ve vztahu se starším nebo 

mladším sourozencem. Kromě toho mají dvojčata možnost vzájemné emocionální podpory 

(Stewart 2015).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

V této části práce zdůrazňuji nejdůležitější poznatky, které přinesly dvě předchozí 

kapitoly, tedy Dvojčata a Sociální percepce a stereotypizace dvojčat. Cílem obou těchto 

kapitol bylo především popsat teoretické koncepty, které souvisejí s výzkumným problémem, 

jímž je stereotypizace dvojčat, a pomocí diachronní perspektivy podat přehled o přístupech ke 

vnímání dvojčat, jakož i k jejich studiu. Přehled slouží zároveň jako inspirace pro tuto 

diplomovou práci.  

Dvojčata jsou zakódována v různých kulturách prostřednictvím mýtů a legend. Jelikož 

vícečetné těhotenství není u člověka běžné a nese sebou četná rizika, vytvářejí si kultury 

různé normalizační strategie a rituály, kterými se s touto skutečností vyrovnávají, přičemž tou 



nejtvrdší formou je infanticida. Největší četnost vícečetných porodů je zaznamenána mezi 

africkými etnickými skupinami Joruby, Hausy a Igby, čemuž odpovídají i specifické systémy 

víry, které tyto skupiny přijaly.  

Počet dvojčat se stále zvyšuje, neboť se zvyšuje věk prvorodiček a s ním i tendence 

využívat metody asistované reprodukce. Dvojčata jsou sourozenci, jenž spolu sdíleli intimní 

prostor dělohy matky a narodili se ve stejný den. V případě jednovaječných dvojčat 

sourozenci sdílejí totožnou genetickou výbavu, v případě dvojčat dvouvaječných je to stejné 

jako u jiných sourozenců, tedy 50 %. V rámci každé kategorie jsou výjimky a dvouvaječná 

dvojčata tak mohou mít například dva různé otce. Dyzigotní dvojčata tvoří v české republice 

75 % dvojčat a jednovaječná zbývajících 25 %. Mezi dvouvaječnými mohou být jak jedinci 

stejného pohlaví, tak i smíšený pár. U dvojčat monozygotních, tedy jednovaječných se vždy 

jedná o jedince stejného pohlaví. V polovině devadesátých let byl v porodnosti dvojčat 

zaznamenán prudký nárůst. Tato tendence však v posledních pěti letech pozvolna klesá.  

Klíčové výzkumy dvojčat se zprvu ubírali směrem ke zkoumání vlivu prostředí a 

dědičnosti, k čemuž dvojčata coby výzkumný vzorek mohla posloužit. Fascinace dvojčaty 

měla však i svou patologickou stránku v podobě pokusů za druhé světové války. Další 

výzkumy se týkaly podobnosti v životech dvojčat, která vyrůstala odděleně. Změnu 

v perspektivě nahlížení na dvojčata znamenají práce tří amerických antropoložek, z nichž dvě 

pocházejí z dvojčat.  

V další části práce rozvíjím problematiku percepce dvojčat, přičemž jejich stejné 

obličeje a stejná těla mnohdy vyvolávají pocit, že jde o identické jedince. Jedním z aspektů 

lidských komunit je aktivní budování vlastní identity včetně té fyzické, což dva na první 

pohled stejní jedinci narušují. Na dvojčata můžeme nahlížet i skrze koncept jinakosti a normy, 

která se obrací na festivalech dvojčat, kde se dvojčata stávají normou a unikáti neboli mono 

sourozenci jinakostí.  

Dvojčata se rodí do sebeurčující kategorie, přičemž tato kategorie vytváří možnost pro 

stereotypizaci dvojčat. Jelikož jednovaječná dvojčata sdílejí stejné DNA, je na ně  nahlíženo 

jako na téměř totožné jedince. Stereotypizovaná je zároveň i jejich vzájemná blízkost, což 

mnohdy ústí v otázky na telepatii. Dalším tématem, jehož se stereotypy o dvojčatech dotýkají, 

je téma konkurence. Současné výzkumy v této oblasti naznačují, že konkurence vzniká u 

dvojčat už v děloze matky.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

Tato část mé diplomové práce je částí stěžejní. Navazuje na předchozí teoretickou 

část, přičemž koncepty v ní popsané uvádí do souvislostí s výzkumnou praxí. Empirická část 

je rozdělena do čtyř kapitol. Protože má tato práce teoreticko-empirický charakter, provedla 

jsem s pěti páry dvojčat výzkumné šetření, které mi přineslo odpovědi na mé výzkumné 

otázky.  

V kapitole první s názvem Metodologický postup popisuji provádění výzkumného 

šetření a co mu předcházelo. Vysvětluji tedy volbu výzkumného problému, jímž se stala 

stereotypizace dvojčat a z něj plynoucí výzkumné otázky. V této kapitole také charakterizuji 

výzkumný vzorek, který tvořilo celkem pět párů dvojčat, přičemž se jedná o tři páry 



jednovaječných dvojčat, jeden pár dvojčat, kde si nejsou jisté zygozitou, a pár dvouvaječných 

dvojčat, která si jsou  ovšem tak podobná, že nad skutečnou zygozitou lze polemizovat 

(samozřejmě ne v případě, že by oba bratři prokazatelně znali svou zygozitu pomocí DNA 

testů, nebo testů určující krevní skupinu). Zvolila jsem kvalitativní metodologii a metodu 

sběru dat pomocí polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Od teoretické explanace 

metodologie přecházím k popisu průběhu samotného výzkumu, od jednotlivých setkání s 

dvojčaty k analýze získaných dat.  

V další kapitole Výsledky výzkumného šetření předkládám výsledky plynoucí z 

uskutečněného výzkumu, jak je již z názvu kapitoly patrné. Tyto výsledky pak prezentuji v 

kapitolách, které odpovídají kategoriím, jež pomocí výzkumu vznikly. Zároveň se stále 

vracím k základní výzkumné otázce a všechny kapitoly jsou tak propojeny. Další propojení 

tvořím skrze vlastní autoreflexe. Samotné kapitoly na sebe logicky navazují a vytvářejí tak 

příběh o stereotypizaci dvojčat. Příběh, který vznikl za pomoci deseti participantů a jejich 

srdečných výpovědí. Na začátku této kapitoly také vysvětluji blízkost, kterou k sobě s 

participanty výzkumu máme, a to i přesto, že se neznáme. Právě ono sdílené téma 

dvojčetenství tvořilo z výzkumu a našich osobních setkání velmi příjemnou záležitost, kterou 

směle nazývám oboustrannou terapií, jež byla derivátem, nikoliv cílem mé práce v terénu.  

Na Výsledky výzkumného šetření  navazuje kapitola Shrnutí výsledků výzkumu, kde 

rekapituluji hlavní zjištění, plynoucí z výzkumu, tentokrát už bez citací participantů.  

Velmi důležitou kapitolou je též kapitola poslední s prostým názvem Diskuze. Tato 

kapitola přináší propojení nových zjištění s teoretickými koncepty, které jsem nastolila v 

první, teoretické části práce. Propojuji tedy nové poznatky s již provedenými výzkumy na 

téma dvojčat a zároveň předkládám otázky vhodné k dalšímu prozkoumání, otázky, jež by 

mohly přispět k celistvějšímu zmapování fenoménu dvojčetenctví (twinship).   

 

4. METODOLOGICKÝ POSTUP 

V této části diplomové práce představuji jednotlivé metodologické kroky, které vedly 

mé výzkumné šetření, jenž jsem prováděla v období od ledna do března 2017. Jednak zde 

popisuji výzkumný problém a výzkumné otázky a zároveň zde charakterizuji svou motivaci k 

použití polostrukurovaných rozhovorů jako nejvhodnějšího sběru dat v rámci kvalitativního 

výzkumu, jenž jsem za účelem této diplomové práce provedla. Zároveň poodkrývám různá 



důležitá fakta o mých informantech, tvořící výzkumný vzorek, a poskytuji tak možnost 

následné lepší orientace ve výsledcích výzkumu. Popisuji také průběh rozhovorů s dvojčaty, 

stejně jako zpracování dat získaných právě jejich prostřednictvím. Zároveň poznatky z 

výzkumu konfrontuji se svou vlastní žitou zkušeností.  

4.1. Výzkumný problém a cíl výzkumu  

Výzkumný problém mé diplomové práce jednoduše vyplynul ze života. Už dlouhou 

dobu v sobě pociťuji jistý neklid, pramenící z vlastní existence coby jednotlivce a dvojčete 

zároveň, což ve mně probouzí řadu otázek, na které neznám odpověď, přestože se mě přímo 

dotýkají. Už dlouhou dobu cítím únavu z reakcí okolí a z odpovídání na otázky, jejichž jádro 

je stejné a sice, že jsme dvojčata, takže pro mnohé dva stejní jedinci. Z velmi širokého tématu 

jakým dvojčetenství (twinship) bezesporu je, jsem nakonec zvolila téma Stereotypizace 

dvojčat, neboť právě na stereotypy narážím jako dvojče téměř každý den, kdy musím někomu 

dokazovat svou identitu a originalitu, jež jsou fundamentální součástí každého samostatného 

jedince. Dlouho jsem zvažovala, jak toto téma uchopit, zda se například ptát široké veřejnosti, 

co si pod pojmem dvojčata a dvojčetenství představují a jaké atributy dvojčatům a jejich 

vztahu přisuzují? Od toho jsem upustila, neboť v takovém případě by byl na místě 

kvantitativní výzkum na základě velkého množství kategorií, které by však mohly působit 

jako návod k určitému přemýšlení o dvojčatech namísto volných asociací, které by v lidech 

toto téma mohlo vzbuzovat přesně tak, jak je tomu v běžném životě, což už jsem popsala 

v úvodu této práce. Nakonec jsem však cítila jakousi vnitřní povinnost dát hlas samotným 

dvojčatům, což byl záměr i antropoložky Davis, která sama sebe označuje za militantní 

dvojče, neboli to, které chce dát hlas jednotlivým párům dvojčat a nechce jejich těla, 

osobnosti a vztah zredukovat na pouhé fragmenty vhodné výzkumu (Davis 2015). Zároveň se 

ve mně probudila obrovská zvědavost a touha po poznání, zda ostatní páry dvojčat vnímají 

skutečnost stejně nebo podobně jako já se sestrou a jestli narážejí na stejné nebo podobné 

„překážky“.  

Stereotypizaci dvojčat, kterou reflektují samotná dvojčata, považuji za neprobádanou 

oblast, přičemž doufám ve svůj upřímný přínos nastíněné problematice. Jako hlavní cíl 

výzkumného šetření jsem si určila vysvětlit, s jakými stereotypy se dvojčata setkávají 

nejčastěji. Dále jsem s výsledky výzkumu pracovala v několika rovinách tak, aby byl můj 

pohled na danou problematiku komplexní, čemuž napomáhá i fakt, že téma mé diplomové 

práce je přímo spjato s mými osobními zkušenostmi.   



Intelektuálním cílem této práce je zcela bezesporu rozšířit odborné poznání o 

dvojčatech. Cílem je popsat vztah dvojčat a společnosti a odpovědět tak na otázku, s jakými 

stereotypy se dvojčata setkávají nejčastěji a jaká je tedy jejich odpověď na kategorizace, které 

je provázejí již od útlého věku.  

Pro antropologii by má diplomová práce měla přispět především předložením nových 

poznatků o vztahu dvojčat a společnosti a míře vlivu, jenž tvaruje a zasahuje do každodenní 

existence dvojčat. Přínos je, myslím si, též v hlubší míře pochopení fenoménu dvojčat pro 

vás, kteří si tuto mou práci přečtete. 

A zcela nezanedbatelný je můj osobní cíl, který stojí za celou touto prací. Tedy lépe 

porozumět vztahu společnosti a dvojčat a dozvědět se, na kolik mohou stereotypy skutečně 

ovlivňovat jejich každodenní život a především vnímání sebe sama. Tento cíl plyne z mého 

života a z role dvojčete, kterou hraji už víc než osmadvacet let.  

4.2. Výzkumné otázky  

Výzkumné otázky, jež si v mé diplomové práci kladu a na které hledám odpovědi v 

teoretické i empirické části, vycházejí především z cílů výzkumu stereotypizace dvojčat. 

Hlavní výzkumná otázka, pod níž spadají další specifické otázky zní:  

HVO: Jak kulturní stereotypy ovlivňují vnímání dvojčecí identity u dvojčat?  

Tuto hlavní otázku jsem rozepsala a rozpracovala do dalších otázek, kterým nejprve 

odpovídaly určité oblasti, k nimž se stereotypizace vztahuje nejčastěji, a sice identifikace, 

blízkost a konkurence, jak již jsem popsala v druhé kapitole teoretické části mé diplomové 

práce, z nichž vyšly obecné otázky, týkající se dvojčat, jejich identity, vztahu společnosti ke 

dvojčatům a míře jejího vlivu na vnímání sebe sama. A právě z těchto oblastní nakonec vzešly 

další specifické výzkumné otázky k jednotlivým rozhovorům.  

SVO1: Co to je dvojčetenství?  

SVO2: Jak prožívají dvojčecí identitu?  

SVO3: Co to jsou kulturní stereotypy? 

SVO4: Mají kulturní stereotypy vliv na to, jak dvojčata vnímají svou identitu? 



Na tyto otázky nabízím odpovědi v části práce nazvané Výsledky výzkumného šetření, 

více je vysvětluji a shrnuji v Diskuzi a Závěru práce.  

 

4.3. Metoda sběru dat  

Jsem si vědoma, že každý příběh, který získáme, je ovlivněn kontextem, v němž je 

vyprávěn: například cílem výzkumu, vztahy, jež se v průběhu výzkumu vytvářejí mezi 

vypravěčem a naslouchajícím, podobností či odlišností jejich kulturního zázemí, aktuální 

náladou vypravěče atd. (Čermák 2007). Pro vědecké texty je důležité explicitní uvědomění si 

vlastní předpojatosti, jež vychází nejen z osobní biografie, ale také z diskurzu antropologie 

jakožto vědecké disciplíny (Heřmanský 2008: 50).  

 

Jelikož jev, který v této práci poodhaluji, není v českém prostředí vědecky zatím příliš 

prozkoumán, využívám kvalitativní metodologie, která mi umožňuje jít do hloubky poznání. 

Tato metoda nestojí na kvantifikacích a jejím cílem tedy není spočítat, kolik participantů 

prohlásilo určité tvrzení. Kvalitativní výzkum jde do hloubky poznání a pomocí maximálního 

možného množství informací dovoluje explanaci určitých dějů, které jsou ukotveny v 

kontextu a souvislostech (Švaříček & Šeďová 2009).  

Mezi podmínkami, smyslem a jednáním existují vzájemné vztahy (Strauss & Corbin 

2008) a právě některé specifické vztahy s ohledem na fenomén dvojčetenství (twinship) 

mohou ovlivňovat každodenní bytí participantů mého výzkumu. Není však možné výpovědi 

participantů nekriticky přejímat a považovat je za výpověď o pravdivé realitě, neboť za 

výpověďmi každého z nich stojí různý životní příběh a okolnosti. Stejně tak se liší i vnímání 

reality každého z nich. Nicméně právě proto jsem zvolila kvalitativní výzkum, jehož 

výzkumné metody a nástroje dovolují poznávat věci a jevy do hloubky.  

Jako metodu sběru dat jsem vzhledem k výzkumnému problému zvolila terénní 

výzkum, při čemž jsem použila  polostrukturované hloubkové rozhovory, jejichž rámec tvořili 

mnou navržené tazatelské otázky, které jsem však kladla podle momentální situace. Tomu 

odpovídá i přepis jednotlivých rozhovorů, který respektuje přirozený průběh konverzace, kdy 

spolu dvojčata někdy vedou dialog nad vznesenou tazatelskou otázkou a tudíž se často 

obracejí samy na sebe.  



Inspirací k interpretaci dat, a to zejména při jejich zpracování, je pro účely tohoto 

výzkumu zakotvená teorie (Strauss & Corbin 1999). Nasbíraná data tak kóduji pomocí 

otevřeného kódování a poté přiřazuji do různých kategorií. Důležitá pro mě byla i skutečnost, 

že výzkumný problém, tedy stereotypizace vztahu dvojčat, interpretovali participanti svými 

slovy. Způsob, jakým formulovali jednotlivé odpovědi, mi pak mi pomohl k lepšímu 

pochopení některých jevů a skutečností.  

4.4. Výzkumný vzorek  

Svůj výzkumný vzorek jsem zvolila skrz záměrný výběr, přičemž jsem participanty 

vybírala především z řad svých známých a přátel, neboť, jak již jsem naznačila v úvodu této 

práce, počet dvojčat se zvyšuje a není proto příliš obtížné na nějaká narazit. Ovšem velmi se 

to liší podle kritéria, tedy jestli potřebujete jednovaječná nebo dvouvaječná dvojčata, protože 

těch jednovaječných je méně, jak již jsem naznačila v teoretické části této práce. S dvěma 

páry dvojčat jsem se v minulosti několikrát zcela nenuceně a náhodou setkala v rámci svých 

volnočasových aktivit, například na premiéře v divadle, nebo na sportovní gymnastice (vše 

blíže vysvětluji dále v práci), s jedním párem mužského pohlaví jsem chodila na gymnázium 

a dva páry jsem získala postupem metoda sněhové koule, konkrétně pomocí tipu na sociální 

síti, sociální síti, kde po zveřejnění dotazu s cílem najít jednovaječná dvojčata pro účely 

antropologického výzkumu mi přátelé dali kontakty. 

Participanty výzkumu jsem oslovovala buď osobně, nebo prostřednictvím sociálních 

sítí. Někdy jsem komunikovala s oběma z páru dvojčat, někdy jen s jedním. Vždy jsem se 

však zeptala, zda pro ně není příjemnější, abych kontaktovala každého zvlášť, přičemž jsem v 

mnoha případech byla ujištěna, že nemusím, že se spolu v páru domluví na čase i místě 

konání schůzky a sejdeme se pak rovnou ve třech. Každý ze subjektů byl obeznámen s 

předmětem výzkumu, jeho účelem i s jeho cíli. Vždy jsem jim nejprve řekla o cílech mého 

výzkumu, o metodě polostrukurovaného rozhovoru a stejně tak i o motivaci k výzkumu, která 

je v mém případě zčásti osobního charakteru. Všichni z účastí ve výzkumu souhlasili s tím, že 

si rádi popovídají o dvojčetenství (twinship) s někým, kdo je též z dvojčat. Na tuto informaci 

reagovali ti, s nimiž jsem se osobně neznala a tedy nevěděli, že mám dvojče, vždy velmi 

pozitivně. Nutné bylo získat také souhlas k pořízení nahrávky rozhovoru, který jsem pak celý 

přepsala a jehož jednotlivé části se v práci objevují.  

 



Výběr participantů mého výzkumu podléhal jistým kritériím, která jsem si zvolila na 

základě předchozího studia odborné literatury. Kritérií bylo celkem šest a zněla následovně:  

1) Participant/ka je jednovaječné dvojče. Vycházím z poznatků, které potvrzují, že 

jednovaječná dvojčata jsou si fenotypově více podobná než dvouvaječná, neboť sdílí stejné 

DNA. Právě tato vizuální podoba může poutat pozornost společnosti a podněcovat ji tak k 

určitému typu reakcí na dvojčata. Toto kritérium ale narušuje jeden pár dvojčat mužského 

pohlaví, kteří oba shodně tvrdí, že jim bylo řečeno, že jsou dvouvaječná dvojčata, avšak jejich 

vzájemná podoba je až zarážející. V tomto případě jsem se tedy rozhodla je do výzkumného 

vzorku zahrnout.  

2) Dvojčata jsou stejného pohlaví, jedná se tedy vždy o dva muže nebo dvě ženy. Toto 

kritérium navazuje na to předchozí, neboť v případě jednovaječných dvojčat jsou jednotlivci 

vždy stejného pohlaví.  

3) Výzkumu se účastní obě dvojčata. Smyslem tohoto výzkumu bylo zjistit, jak na dvojčata 

reaguje okolí, a tudíž bylo potřeba, aby se rozhovoru zúčastnili oba jednotlivci z páru 

zároveň.  

4) Dvojčata spolu žila alespoň do patnácti let ve společné domácnosti. Toto kritérium jsem 

zařadila především s ohledem na to, že mě zajímaly jejich společné interakce s okolím, tudíž 

bylo nutné, aby do nějakého věku vyrůstali společně. Roli hraje také to, že rozvzpomenout se 

na události, které se nám staly v raném věku, je poměrně dost obtížné. Zajímali mě především 

opakující se reakce okolí s ohledem na stereotypizaci fenoménu dvojčat, což by bez 

paměťové stopy nebylo možné zjistit.  

4) Dvojčata navštěvovala alespoň určitý úsek ve vzdělávacích institucích společně. Tato  

podmínka opět navazuje na tu předchozí. Jelikož jedna z otázek, které jsem participantům 

výzkumu pokládala, směřovala k tomu, jak je okolí oslovovalo, přičemž zdrojem některých 

stereotypních reakcí, stejně jako hodnocení či srovnávání  je právě školní prostředí.  

6) Dvojčata musí spadat do věkové kategorie 20-30 let. Toto kritérium jsem zařadila 

vzhledem k tomu, že v různých fázích života se vyrovnáváme s různými okolnostmi, a právě 

zhruba kolem dvacátého roku života, někdy dříve, někdy později, se životy dvojčat začínají  

v některých případech ubírat každý jinou cestou, například nástupem do zaměstnání nebo 

nástupem na vysokou školu. Mohou tak reflektovat období, kdy navštěvovala různé instituce 



spolu a kdy se od sebe oddělila. Zároveň je tato věková kategorie blízká mně samotné, což 

poskytuje lepší vhled a pochopení problematiky, k čemuž se vztahuje i samotný fakt, že jsem 

z dvojčat.  

Tyto podmínky splnilo celkem pět párů dvojčat, z toho tři páry ženského pohlaví a dva 

páry mužského. Jen jedna dvojčata byla dvouvaječná, ale jak již jsem uvedla výše, díky jejich 

výrazné podobností, která je jak fenotypová, tak i vnitřní, s ohledem na velmi podobné 

povahové rysy a zájmy, jsem se rozhodla je zařadit do výzkumného vzorku. Stručnou 

charakteristiku participantů uvádím níže v tabulce č. 3, přičemž jsem mezi zveřejněné údaje 

zařadila i fakt, zda-li mají sourozence nebo ne, na což navážu v části práce nazvané Diskuze.  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3 znázorňuje charakteristiku jednotlivých párů informantů  

Jméno věk zygozita sourozenci 

Kristýna a Katka 26 MZ Sestra 32 

Lada a Lenka 20 MZ Bratr 26 

Hana a Helena 26 MZ Sestra 23 

Teodor a Tadeáš  28 DZ    - 

 Robert a Robin  23 MZ Bratr 26 a 28 

 

Dále popisuji jednotlivé páry dvojčat, jež mají každý svá specifika tak, aby byly 

výsledky výzkumu dobře srozumitelné.  



Kristýna a Katka : S jednovaječnými dvojčaty Kristýnou a Katkou jsme se sešly 

v kavárně v centru Prahy. Na setkání jsem se domlouvala pouze s jednou z nich, s Kristýnou. 

Když jsem se ptala, jestli mám schůzku domluvit s Katkou zvlášť, Kristýna mě ujistila, že si 

to navzájem vyřídí. A tak se i stalo.  

 

Poprvé jsem je spatřila zhruba před dvěma lety na divadelní premiéře v oblastním 

divadle, kde Kristýna pracuje. Obě sestry měly tehdy na sobě stejně střižené šaty nad kolena, 

jedna lahvově zelené, druhá oranžové. Obě měly své blonďaté vlasy stažené do culíku, tmavé 

punčocháče i boty. Byla jsem ohromená jejich podobností. Podruhé jsem se s Kristýnou a 

Katkou setkala před několika měsíci za účelem svého výzkumu. Obě byly jinak oblečené i 

učesané a Kristýna měla na sobě brýle. Postupně zjišťuji, že ačkoliv mají velmi podobný hlas 

(do telefonu je prý nepoznají ani vlastní rodiče, pouze jejich o šest a půl roku starší sestra), 

fyziognomicky si tolik podobné nejsou.  

 

Chvíli poté, co jsme všechny usedly ke stolu nad právě připravenou kávou, jsem se 

zeptala, jestli mezi sebou mají nějaké rozdíly a jaké to jsou. Kristýna mi ihned odpověděla, že 

jsou každá úplně jiná, na což Katka pohotově přitakala. Kristýna ukázala na svou jizvu ve 

vnějším koutku levého oka, kterou má od svých pěti let. Zároveň mi řekla, že Katka mívá 

vždy o něco delší vlasy. Když jsem se jich zeptala, čím jsou jiné kromě zmíněných fyzických 

vlastností, obě dlouho mlčely. Tuto otázku jsem položila ještě jednou ke konci rozhovoru a 

dostalo se mi stejného mlčení.  

 

Chodily spolu do školky, na základní školu. Od střední školy navštěvují každá jiné  

vzdělávací instituce, včetně vysoké školy. Kristýna žije ve spolubydlení a Jana doma s rodiči. 

Mají o šest let starší sestru. Obě zastávají stejnou profesi. Vídají se zhruba jednou až dvakrát 

za měsíc, což přičítají velké pracovní vytíženosti. Pokud se nevidí osobně, tak si volají, 

zhruba jednou za týden. Z jejich vyprávění je patrná potřeba oddělit se od svého dvojčete a 

spíše negativní postoj ke dvojčetenství.  

 

Lada a Lenka: Když jsem se v divadelních kruzích dozvěděla, že na vysoké škole 

s uměleckým zaměřením studují jednovaječná dvojčata, měla jsem upřímnou radost. Setkání 

jsem domlouvala s jednou z nich, s Lenkou, přičemž mě ujistila, že to sestře vyřídí. A tak se 

také stalo.  

 



Setkaly jsme se v kavárně při břehu Vltavy. Viděla jsem je přicházet a dokonale mě 

zmátly. Na první pohled jsou si velmi podobné. Po chvíli ale zjišťuji, že Lada má od levého 

spánku dál podholenou část vlasů, zatímco Lenka má vlasy dlouhé bez zásahu holícího 

strojku, Lada má protáhlejší obličej s více femininními  rysy. Rozdíl je také v tónu hlasu, 

zatímco Lenka má o něco hlubší hlas, Lada má vyšší a mluví i o něco víc nahlas. Obě jsou 

velmi dynamické a vše živě dokreslují gestikulací. Když jsem se zeptala, co to vlastně pro ně 

znamená být dvojčetem, Lada hned odpověděla, že být dvojčetem je docela boj. Obě se 

doplňují, jen málokdy si skáčou do řeči a pokud ano, jedna druhé s úsměvem ustoupí. O svém 

vztahu mluví velmi přirozeně, i když občas nemohou najít slova, či formulovat nějakou 

myšlenku, je vidět, že o svém vztahu přemýšlí do hloubky.  

 

Ačkoliv podle jejich slov má vztah mezi dvojčaty i svá temná místa, obě dvě se 

shodují v tom, že to má i nesmírné výhody. Chodily spolu do školky, na základní školu i na 

střední školu, momentálně obě studují pohybové divadlo na vysoké škole. Jsou ve stejném 

ročníku. Bydlí spolu v garsonce. Mají o šest let staršího bratra. Vídají se ve škole i doma 

každý den a jak obě přiznaly, když se nevidí čtrnáct dní, začne se jim po sobě vzájemně 

stýskat. V rozhovoru často mluvily o vzájemné spolupráci, na které se dohodly a na základě 

čehož mohou naplno využívat svůj dvojčecí potenciál.  

 

Jako jediné ze všech mým participantů výzkumu používají přirozeně samy od sebe 

v širokém kontextu slovo „dvojčetství“ analogické k výrazu „dvojčetenství“, jenž v této práci 

používám. 

  

Hana a Helena: Jednovaječná dvojčata, herečky Hanu a Helenu znám už od svých 9 

let, kdy jsem začala dělat sportovní gymnastiku. Chodily do jiného týmu, ale do stejné 

tělocvičny, takže jsme se tam v době tréninků často potkávaly. Kolem šestnácti let se naše 

cesty rozdělily, i když ne tak úplně. Už ne několikrát týdně, ale přesto - potkávaly jsme se na 

hereckých castinzích. Většinou šlo o castingy zaměřené na role, kde měly hrát dvojčata. Dřív 

byly poměrně nerozeznatelné, dnes už se liší nejen barvou vlasů, ale také stylem života, 

ačkoliv profese mají stejné. Setkání jsem domlouvala s oběma zároveň pomocí Facebooku. 

Obě mi nabídly, že přijdou individuálně, samy bez té druhé, pokud chci. Mou podmínkou 

výzkumu však bylo, aby dvojčata přišla spolu.  

 



Každá přišla na setkání v kavárně na Praze 7 zvlášť. Každá jinak oblečená i učesaná. 

Ačkoliv jsem si je v minulosti pletla, dnes je poznám bezpečně podle tvaru obličeje, barvy 

vlasů i barvy hlasu. Hana si objednala snídani a pak ji společně snědly, přičemž každá věděla 

o té druhé, jaké potraviny má ráda, a Hana Heleně automaticky beze slov přenechala veškeré 

ovoce a Helena zase Haně vajíčko. Jedna z prvních vět byla ta, kterou řekla Helena a sice: 

„My možná nejsme moc typický dvojčata.”  

 

Hana bydlí se svým přítelem, Helena bydlí u rodičů. Mají o tři roky mladší sestru. 

Chodily spolu do školky, na základní školu i na střední školu. Helena má titul bakalář, Hana 

už dál nestudovala. Vídají se poměrně málo, většinou když jde Hana k rodičům, kde Helena 

bydlí, například na nějakou rodinnou sešlost, nebo když si jde půjčit něco na sebe. Volají si 

tak jednou za tři dny. Rozhovor s nimi se ubíral samovolně spíše k tématu potřeby oddělit se a 

k rivalitě, která je mezi nimi podle jejich vlastních slov na vysokém stupni. Z jejich vyprávění 

je též patrná potřeba oddělit se od svého dvojčete a spíše negativní postoj ke dvojčetenství.  

 

Tadeáš a Teodor: Oba znám ze střední školy. Po škole kolovaly vtipy, že bychom se 

sestrou mohly s Tadeášem a Teodorem randit, když to jsou také dvojčata. Potkávaly jsme se 

na chodbách gymnázia a já si nikdy nebyla jistá, kterého z nich jsem právě potkala. Jejich 

skutečně výrazná fyzická podoba je zarážející, vzhledem k faktu, že jsou dvouvaječná 

dvojčata. Tuto informaci však nemají nijak laboratorně ověřenou. Pouze jim to bylo řečeno.  

 

Kontaktovala jsem oba prostřednictvím sociální sítě, i přes velké pracovní nasazení, 

ochotně souhlasili. Sešli jsme se v kavárně poblíž centra Prahy. Když jsme přišla, hned mě 

srdečně zdravili a rozpovídali se o tom, jak jsme kdysi ve druhém ročníku spolu i s mou 

sestrou Sandrou měli natáčet studentský film. „A to byl začátek i konec naší herecký kariéry,” 

řekl se smíchem Tadeáš. Na střední škole nosil jeden brýle a druhý ne. Jeden měl pihu na 

bradě, druhý ne. Dnes mají brýle oba, oba velmi podobný účes, stejné postavy a Tadeáš si 

svou pihu nechal odstranit, neboť se do ní řezal při holení. Sami svou zygozitu nijak do 

hloubky neřeší, neboť tomu nepřikládají ve svých životech důležitost. Na rozdíl od 

participantů ženského pohlaví se nad svou dvojčecí identitou nijak nepozastavují a nevnímají 

ji jako něco negativního, stejně tak reakce okolí na to, že jsou dvojčata. Když nám servírka 

donesla kávy a malinovou limonádu, zeptala se, co je pro koho, a ve chvíli, kdy se na Tadeáše 

a Teodora podívala, kvapně řekla: „Tak teď jsem nějaká zmatená,” a rychle položila nápoje a 

odešla. Oba se na ní jen usmáli, jakoby takovou situaci už prožili.  



 

Oba se velmi zajímali o ostatní participanty výzkumu, o ostatní dvojčata. Sami 

v našem rozhovoru spoustu jevů a skutečností relativizují, neboť si nejsou jistí, zda to jsou 

specifika jejich konkrétního vztahu, dvojčecího vztahu, nebo obecně sourozeneckého vztahu. 

Na rozdíl od ostatních participantů výzkumu, kteří přiznali různou míru rivalitu ve 

vzájemném vztahu, ji v sobě podle jejich vlastních slov nemají. A pokud ano, tak jen 

minimálně. Chodily spolu do školky, na základní školu, na střední školu a jejich cesty se 

studijní rozdělily až výběrem vysoké školy. Tadeáš pracuje pro investiční fond a bydlí 

s přítelkyní, Teodor pracuje ve finančním poradenství a bydlí se svou ženou. Nemají jiné 

sourozence a zajímavostí je, že jejich otec pochází z dvouvaječných dvojčat. Vídají se každý 

týden, většinou přes víkend, kdy se vzájemné navštěvují i se svými partnerkami. Dále si také 

píšou přes sociální sítě a každý druhý den si volají.  

 

V rozhovoru několikrát přiznali, že jsou rádi, že jsou dvojčata, neboť si tak mohli 

spolu hrát a zabavit se. Negativní stránky na dvojčetenství (twinship) nijak nevnímají.  

 

Robert a Robin: Jednovaječná dvojčata Roberta a Robina jsem osobně viděla poprvé 

až na našem setkání. Dostala jsem na ně tip od spolužačky z antropologie, hned jsem je 

kontaktovala přes sociální síť. Setkání domlouval ze svého popudu Robert i s Robinem, což 

ale mělo svá úskalí. Na Robina jsem kontakt neměla, a tak jsem byla závislá na domluvě 

s Robertem. Díky různým informačním šumům a nedorozuměním mi Robert naše setkání 

čtyřikrát za sebou zrušil. Když  už se nám povedlo se setkat v jedné pražské restauraci, byla 

jsem ohromena jejich podobností. Po chvíli jsem ale zjistila, že Robin má výrazně víc 

tetování, některá z nich i na obličeji a krku, jiný hlas, opálenější pleť a světlejší vlasy. Oba se 

vzájemně doplňují. Ačkoliv dnes jsou si velice blízcí a chystají se spolu bydlet, v minulosti 

tomu tak nebylo, neboť podle jejich vlastních slov byla mezi nimi velká rivalita především o 

to, kdo si udrží partu svých kamarádů a „publikum“ ženského pohlaví. Toto soupeření o 

partnerky se definitivně vytratilo před půl rokem, kdy Robin prožil svůj coming out a veřejně 

se přihlásil k homosexuální orientaci. Robert je heterosexuál. Sexuální orientaci mých 

participantů nevnímám jako relevantní pro účely mého výzkumu, nicméně v tomto případě ji 

zmiňuji s ohledem na původ silné rivality, kterou oba z části přičítají soupeření o pozornost 

opačného pohlaví. Robin však dívky vnímal jako kamarádky, zatímco Robert jako partnerky.   

 



V rozhovoru přiznali, že ačkoliv si k sobě poměrně dlouho hledali cestu. První až 

pátou třídu základní školy prožili každý na jiné škole, neboť Robert byl díky 

problematickému chování přeložen. Setkali se až v šesté třídě a o tři roky později se opět 

rozdělili, když nastoupil každý na jiný obor. Dnes se vídají každý víkend a plánují společné 

bydlení. Náš rozhovor se ubíral k tématu využití dvojčecího potenciálu, kdy oba bratři 

přiznali, že je baví pozorovat lidi, kteří jsou z jejich výrazné podobnosti velmi překvapeni. 

Výrazné nevýhody na dvojčetenství (twinship) nepozoruje ani jeden z nich.  

 

Ačkoliv většina dvojčat považuje fakt, že jsou dvojčetem, za zcela normální, shodují 

se, že když vidí jiná dvojčata, rozhodně to upoutá jejich pozornost. Robert a Robin 

vypověděli, že jim to oběma připadá fascinující, neboť zas tak často dva sobě velmi podobné 

jedince nepotkávají. Lenka s Ladou vypověděly, že jim malá dvojčata přijdou roztomilá. 

Tadeáš s Tomášem projevili souhlas s tím, že by jednou chtěli mít jako potomky dvojčata, 

neboť by byli takoví dobří přátelé jako oni dva. Jak Kristýna s Katkou, tak i Lenka s Ladou 

měly ve třídě pár dvojčat, která byla podle jejich slov naprosto identická. Oba páry dvojčat 

s úsměvem zdůraznily, že ta dvojčata měla dokonce stejné ponožky!  

Další zjištění, která korespondují s výzkumnými otázkami a cíli, předkládám v 

kapitole Výsledky výzkumného šetření.  

Všem participantům jsem změnila jména s cílem zachování jejich anonymity, o čemž 

byli také všichni předem informování a s čímž bez problémů souhlasili. Veškeré další 

uvedené údaje odpovídají realitě, neboť jsou důležité a relevantní pro prováděný výzkum.  

4.5. Vstup do terénu a realizace výzkumu  

Volba tématu mé diplomové práce vychází z mé životní zkušenosti být dvojčetem a z 

řady otázek z toho plynoucích, které ve mně resonují čím dál víc. Výzkum jsem si poměrně 

dlouho promýšlela, vymezovala výzkumný problém a formulovala výzkumnou otázku, načež 

samotná realizace výzkumu proběhla v březnu a dubnu 2017. Téma dvojčat je poměrně 

obsáhlé, takže bylo potřeba jej zúžit a proto jsem se rozhodla se orientovat na stereotypizaci 

dvojčat, neboť to je téma, které mě i participanty výzkumu provází celý život a na které bych 

touto diplomovou prací chtěla poukázat. Mému vstupu do terénu předcházelo studium 

odborné literatury, přičemž literatura orientovaná na dvojčata v sociokulturní perspektivě 

s ohledem na emickou perspektivu v českém prostředí prakticky chybí a v anglosaském byla 



často těžce sehnatelná.  

Při realizaci samotného výzkumu jsem si více než kdy dřív uvědomovala svou vlastní 

fascinaci dvojčaty, což se projevovalo především velkým množstvím otázek, jež jsem každý 

pár zahrnula. Ne veškeré otázky splňují kritéria hlavní výzkumné otázky, ale jejich zahrnutí 

do struktury rozhovorů bylo velmi důležité, neboť napomáhaly jednotlivým párům definovat 

důležité momenty v jejich vztahu a vedly je tak směrem k zodpovězení otázek relevantních 

pro můj výzkum. Ačkoliv byly rozhovory polostrukturované, každý z páru měl nějaké téma, 

které spontánně zdůrazňoval více než jiná témata. Například u Kristýny a Katky a Hany a 

Heleny to byla otázka vlastní identity a vlastního prostoru z toho plynoucího, u Lady a Lenky, 

stejně jako u Roberta a Robina se jejich pozornost ubírala vůči způsobu, jak nejlépe využít 

dvojčecí potenciál. U dvojčat Teodora a Tadeáše se veškeré konflikty ohledně vlastní identity 

vůbec neobjevili a spíš tam pronikalo téma společného přátelství, založeného na porozumění 

jeden vůči druhému.   

Během mé teoretické přípravy a definování výzkumného problému jsem si postupně 

vytvořila i plán výzkumu, který kromě volby metod k získání dat obsahoval i plán k jejich 

zpracování a pozdější interpretaci. Jak již jsem vypověděla, data jsem získala pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. Schéma jednotlivých rozhovorů vznikalo postupně, přičemž 

jsem si stanovila 6 různých specifických okruhů, které celkem obsahují 30 tazatelských 

otázek, vycházejících z hlavní výzkumné otázky. Tazatelské otázky odpovídaly kategoriím 

volný čas, oblékání, indentita, oslovování, vztah a otázky nejčastěji kladené společností. Své 

tazatelské otázky jsem se snažila jednak formulovat tak, aby byly participanty dobře a správně 

pochopeny, a zároveň i tak, aby nesváděli ke krátkým odpovědím, obsahujícím jedno slovo či 

větu, ale naopak, aby je vybízeli k reflexi, zamyšlení a k retrospektivnímu hodnocení různých 

skutečností, jež hrály v životě participantů mého výzkumu významnou roli. Tazatelské otázky 

tudíž byly především otevřené. Zajímavé je, že spoustu otázek jsem vůbec nemusela klást, 

neboť se k nim participanti výzkumu dostali zcela přirozeně.  

Při rozhovorech s participanty výzkumu jsem občas narazila na otázky, které se jevily 

jako problematičtější, nebo hůře pochopitelné. Jednou z takových otázek byla otázka na 

explicitně vyjádřené sexuální fantazie mužů/ žen, přičemž já se sestrou na otázky tohoto tipu 

narážíme ze strany společnosti především mužského pohlaví poměrně často. Pouze dvojčata 

Robert a Robin vypověděli, že se jich občas ženy ptají na to, „jestli jsou stejní i tam dole“ a 

„jestli by s nimi někdy šli do trojky“.  A pak jsem si všimla, že některé oblasti, jako například 



ty, které se týkaly vlastní identity a individuace, tedy oddělení se od svého dvojčete, byly 

pochopeny snáze a participanti mého výzkumu se o nich vcelku bez problému dlouze 

rozhovořili. Přidala jsem také otázku týkající se pozitivních a negativních faktorů být 

dvojčetem a sledovala jsem, kam se odpovědi ubírají, jestli spíše k vnitřním rozporům, 

pocitům zodpovědnosti za toho druhého, nebo směrem ke společnosti, která dvojčata často 

zaměňuje, a tudíž potřeby vlastního prostoru.   

Tazatelské otázky jsem jednotlivým párům dvojčat kladla spontánně, neměly pevné 

pořadí a navazovaly na sebe podle povahy výpovědí jednotlivých participantů. Spíše než 

struktura mě zajímal přirozený průběh rozhovorů, čemuž napomáhal i fakt, že jsem sama 

dvojčetem. Byla a jsem si vědoma rizika přílišné projekce do vlastního výzkumu, a tak jsem 

se snažila vracet k některým odpovědím tak, aby participanti co nejlépe dokázali definovat 

své myšlenky. Občas se totiž stalo, že řekli něco ve stylu „to vy asi máte se ségrou stejně“, 

nebo „nemáme takový pouto jako vy se ségrou“. V takovém případě bylo nutné se 

v rozhovoru vrátit zpět a požádat participanty o podrobnější vysvětlení. A protože mým 

výkumným nástrojem byly polostrukturované rozhovory, v každé rozhovoru se objevily další 

nové oblasti či specifická témata, která participanti výzkumu sami přirozeně přinášeli. Každý 

rozhovor byl jiný, přičemž svou roli hrál fakt, kde jsme se setkali, kolik času měli participanti 

vymezený na rozhovor, stejně jako ochota odpovídat na otázky. Zároveň vnímám jako mírně 

určující i skutečnost, zda-li jsme se již znali, či alespoň potkali i před konáním mého 

výzkumu, neboť v takovém v případě jsme k sobě měli o něco blíž. Svou roli hrál také fakt, 

zda-li se už před tím zamýšleli nad tématem stereotypizace dvojčat a obecně nad tématy 

týkající se jejich dvojčetenství (twinship). Velmi pozitivně však vnímám fakt, že jsem sama 

dvojčetem, jak již jsem popsala výše. Ačkoliv každý z nás (každý, kdo má dvojče) prožíváme 

tuto skutečnost jinak s ohledem na mnoho faktorů, které tvarují naše osobnosti i životy, 

existuje téma, které sdílíme a které nás spojuje. 

 Zde bych také ráda dodala, že v průběhu každého rozhovoru jsem také provedla 

kontrolu s cílem zjistit, zda jsme probrali veškeré mnou formulované otázky.  

Pro účely této diplomové práce jsem pořídila a nahrála na nahrávací zařízení ve svém 

telefonu celkem pět rozhovorů s deseti respondenty. Všechny rozhovory probíhali s oběma 

jednotlivci z páru zároveň, což bylo jedno z podmínek výzkumu, jenž jsem si stanovila. Jsem 

si vědoma, že některé skutečnosti mi tím, že jsem rozhovor prováděla vždy s oběma 

sourozenci zároveň, zůstanou utajené, neboť každý ze sourozenců má jiný práh intimity před 



tím druhým sourozencem, stejně jako před samotným tazatelem. Kristýna, která je dvojčetem 

Katky, mi po našem společné rozhovoru nabídla, zda se nechci sejít ještě s každou zvlášť, 

stejně tak Hana a Helena chtěly původně na rozhovor přijít každá zvlášť. S ohledem na 

výzkumnou otázku, jež jsem si stanovila, však bylo důležité, aby se rozhovoru účastnili oba 

sourozenci z páru dvojčat ve stejný čas. Dobře to fungovalo především v případě 

retrospektivních vyprávění, kdy jeden ze sourozenců připomněl druhému zajímavé okolnosti 

apod.  

Rozhovory jsem prováděla v prostředí kaváren, které si předem zvolili participanti 

mého výzkumu. Jelikož všichni respondenti žijí v Praze, volili kavárny v tomto městě. V 

průběhu každého z rozhovorů jsem si dělala heslovité poznámky, neboť tím, že rozhovor 

probíhal s oběma sourozenci zároveň, docházelo k různým situacím, kdy jeden za druhého 

dořekl větu, nebo naopak ji otočil k jinému tématu, které se mu v tu chvíli zdálo relevantní. 

Často také respondenti komunikovali mezi sebou navzájem a pak teprve se mnou, takže bylo 

důležité udržet pozornost na stávajícím toku informací, stejně jako prvopočátek daného úseku 

konverzace, jenž odstartovala konkrétní otázka. K některým otázkám jsem se tedy v průběhu 

výzkumu vracela. Zajímavá byla otázka, pomocí které měla dvojčata definovat rozdíly mezi 

sebou navzájem. U dvou párů jsem narazila na chvilkové mlčení, přičemž u páru, který tvoří 

Kristýna a Katka, bylo mlčení velmi výrazné, a to i přesto, že jednou z prvních vět, kterou 

Kristýna na téma mého výzkumu řekla, že ony jsou naprosto jiné.  

Každý rozhovor byl velmi individuální a trval jinou dobu. Nejkratší pořízený rozhovor 

trval 53 minut, přičemž v tom sehráli roli především kratší odpovědi participantů. Nejdelší 

rozhovor trval 2 hodiny 10 minut a byl to první rozhovor, který jsem za účely této práce 

pořídila. Délka jednotlivých rozhovorů závisela i na tom, jestli se participanti výzkumu nad 

tématem již někdy ve svém životě zamýšleli, či do jaké míry hrají stereotypy roli v jejich 

životech. Lépe řečeno, do jaké míry jsou vůči stereotypům citliví a nakolik to pak tvaruje 

jejich život. V průběhu výzkumu jsem však zjistila, že délka rozhovoru nijak nekoreluje s 

cenností získaných dat. Ty jsem získala jak za kratší, tak za delší časový úsek.   

Pilotní rozhovory jsem provedla se svou sestrou Sandrou zhruba od prosince minulého 

roku, což mi pomohlo lépe definovat výzkumné otázky. Zároveň to bylo velmi přínosné pro 

náš vzájemný vztah, mohly jsme si tak uvědomit a pojmenovat řadu jevů a pocitů. Dalším 

pilotním rozhovorem byl rozhovor s jednou z dvojce Kristýna - Katka. S Kristýnou jsem se 

potkala po jedné divadelní premiéře v kavárně a společně se sestrou Sandrou jsme rozebíraly, 



co to znamená být dvojčetem v současné společnosti, což mi též pomohlo ujasnit si některé 

skutečnosti. 

Jelikož mi respondenti sdělovali informace velmi osobního charakteru, dbala jsem 

v průběhu celého období výzkumu na dodržování etických zásad výzkumu. V rámci každého 

výzkumu by si měl vědec položit otázku směřující na důsledky výzkumu. Davis například 

píše i o důsledcích, pro někoho tak základní otázky na to, zda-li jsou zkoumaná dvojčata 

jednovaječná nebo dvouvaječná. Musíme brát v potaz i skutečnost, že některá dvojčata si 

nepřejí tento fakt znát, neboť například celý život byla vychovávána jako jednovaječná, a tak 

sami sebe i vnímají. Výzkumník tak tímto krokem může narušit křehký vztah mezi 

sourozenci. Co se týká mého vlastního výzkumu, naprostá většina participantů byla 

obeznámena s cílem i podmínkami výzkumu, nikoliv však se všemi podrobnými detaily, 

neboť, jak přiznává Giampietro Gobo v knize Doing Ethnography, zahlcování detaily 

výzkumu může mít i negativní dopad (Gobo 2008). Pro anonymitu participantů výzkumu 

jsem změnila jejich jména a anonymizovala místa setkání i názvy vzdělávacích zařízení, která 

navštěvují, abych zajistila jejich soukromí. Jména jsem volila se stejným začátečním 

písmenem tak, aby bylo jasné, kdo s kým tvoří pár dvojčat. Podmínkou pro jejich citování 

samozřejmě zůstává skutečnost, že mi k tomu moji informátoři dali informovaný souhlas. 

Další otázka vyvstává ohledně interpretace lidských příběhů obecně. Tím, že je 

zaznamenáváme, je můžeme nevědomky přizpůsobovat cíli výzkumu, svým vlastním 

kulturním vzorcům a již popsanému institucionalizovanému vnímání jinakosti. Výzkum sám 

o sobě představuje zásah do zkoumané skutečnosti a tím ji mění, proto jsem přijala 

mnohonásobné perspektivy, abych tak zabránila případným zkreslením (Čermák 2002). 

Všechna dvojčata jsem předem informovala o tom, jak bude s pořízenými daty zacházeno a 

kdo k nim bude mít přístup, přičemž všichni participanti směle souhlasili s nahráváním, stejně 

jako s následným přepsáním a zveřejněním některých pasáží, relevantních k cíli mého 

výzkumu. Čtyři z pěti párů dvojčat zároveň projevili přání si diplomovou práci přečíst a vidět 

tak jejich přínos mému výzkumu. Tři páry reagovali zpětně na průběh mého výzkumu s tím, 

že mi prostřednictvím sociální sítě napsali, že rozhovor se jim velmi líbil a že na ně měl až 

terapeutické účinky. 

4.6. Způsob analýzy získaných dat  



Všechny rozhovory jsem si zaznamenala na telefon, který disponuje nahrávacím zařízením, a 

později přepisovala doslova, což i přes skutečnost, že každý rozhovor bylo díky interakci 

dvojčat mezi sebou navzájem poměrně náročné přepsat, mi umožnilo další práci s daty. 

Přepsaná data jsem následně analyzovala podle techniky otevřeného kódování, jejíž operace 

umožňují jednotlivé údaje rozebrat, konceptualizovat a složit novým způsobem (Švaříček & 

Šeďová 2007), což přesně odpovídá povaze této diplomové práce. Řádek každého z 

rozhovorů jsem si označila číslem a každá oblast, týkající se výzkumného problému získala 

po vyznačení kód, který ji nejlépe definoval. Vytvořila jsem si pak tabulku kódů, které jsem 

postupně seskupovala do kategorií, které vždy odpovídaly nějaké oblasti jako například 

sociální percepce, věc dvojčat nebo ostatní dvojčata. Díky metodě otevřeného kódování jsem 

pomocí indukce na základě nasbíraných dat vytvořila závěry, které prezentuji v následující 

kapitole s názvem Výsledky výzkumného šetření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

Tato kapitola Výsledky výzkumného šetření představuje důležitou část mé práce, 

protože přináší neotřelé poznatky, jenž jsem získala výzkumným šetřením. Jak již jsem uvedla 

výše, poznatky jsem získala pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s deseti 

participanty, které jsem poté doslovně přepsala a později zpracovala pomocí metody 

otevřeného kódování do kódů a kategorií, které jednotlivé kódy tematicky zastřešovaly. 

Kategorie tvoří strukturu této části diplomové práce.  

5.1. Lidi říkají  

Ještě než se dostanu k samotným výsledkům provedeného výzkumného šetření, budu 

se věnovat několika zajímavým skutečnostem a sice jak dvojčata představují sami sebe, 

respektive své fyzické znaky, které je jedno od druhého odlišují, jaké strategie využívají, aby 

se  fyzicky odlišily. A zmíním zde i potřebu oddělit se jedno od druhého, s čímž souvisí i 

změny vizáže, které probíhají současně s potřebou „být sám/a za sebe“. Jelikož se tato práce 

nevěnuje otázce vztahu mezi dvojčaty, ale především stereotypizaci fenoménu dvojčat, dál se 

tématu oddělení se věnuji jen okrajově.  

 

Otázku týkající se fyzických rozdílů mezi dvojčaty jsem zvolila záměrně, neboť je to 

jedna z těch frekventovaných, na které se dvojčat společnost ptá, jednoduše s cílem je od sebe 

rozlišit. Nyní poukážu na fakt, který provázel téměř všechny rozhovory a sice, že dané 

fyzické atributy, které každého jedince identifikují jako právě toho konkrétního jedince, 

dvojčata interpretují ve vztahu ke společnosti. Odpověď na mou tazatelskou otázku tak často 

začínala slovním spojením “Lidi říkají, že…” a následoval výčet konkrétních znaků. Teodor 

uvedl: „Jako co mi říkaj ostatní lidi, já s tím souhlasím, že já mám jako užší tvář, brácha má 

trochu kulatější, jinak výškově a váhově jsme hodně podobní a psychicky... nevim.“ V dalším 



případě však nastal rozpor mezi tím, co říká společnost a co si myslí samotní sourozenci. 

Lada vypověděla: Vím, že vždycky říkali, že Lenka má jakoby užší obličej, že já ho mám víc 

čtveratej, Lenka má číňanský oči, že já prej tolik ne. Tak to jsou takový znaky, který ty lidi 

vypozorujou.“ Na to jí Lenka odpověděla: „Já mám víc čtveratej obličej, ne?“ A Lada po 

chvíli mlčení přiznala „Jo? No... fakt? Tak nevím, proč to říkám... asi proto, že si ty lidi 

najdou něco, co je fyzicky...“ Kristýna zase své rozdíly pojmenovala skrze tvrzení jejich 

matky „Mamka říkala, že já mám jakoby víc kulatej obličej a Katka takovej protáhlej.“  

 

Identita dvojčat je pro společnost mnohdy nečitelná. Mechanismus zjišťování toho, 

kdo je kdo, probíhá na dvou úrovních. Nejprve zjištěním konkrétních fyzických rozdílů, které 

vzájemně jednotlivce v páru dvojčat odlišují a později přiřazením konkrétních znaků ke 

konkrétnímu jménu. Kristýnu například poznávali podle jizvy pod obočím: „Já mám tady 

jizvu, která není moc vidět a vždycky mě poznávali podle jizvy. A měli takový to:„Katka má 

kratší jméno, kratší vlasy, Kristýna, delší jméno, delší vlasy.” Tadeáše zase od jeho dvojčete 

Teodora odlišila společnost díky mateřskému znaménku, které měl, než si jej v dospělosti 

nechal vyříznout, na levé straně tváře. „A já jsem dřív měl tady takový mateřský znamínko, 

takže mě některý lidi poznávali podle toho znamínka. Že oni jako „Vidím člověka, nemám 

šanci, ale vidím tohle, tak jako vim, že to je Tadeáš,“ (Tadeáš). Participantky Hana a Helena o 

svých fyzických rozdílech mluvily spontánně během celého rozhovoru. V momentě, kdy jsem 

jim řekla, že se se podle mého názoru fyzicky obě hodně liší, neboť jedna má zrzavé vlasy, 

druhá hnědé, jedna má širší obličej, druhá protáhlejší, zeptala se Hana, aby se o tom ještě 

ujistila: „A vidíš takhle rozdíly, když jako mluvíme, že jo?“  

 

Tendence vizuálně se odlišit od svého dvojčete vzniká pod tlakem společnosti i 

potřeby definovat sama sebe. Často volenou strategií byla volba jiného účesu, než jaký má 

sourozenec, ale i ve fyzických změnách, přičemž ve čtyřech párech z pěti bylo vždy jedno 

z dvojčat iniciátorem změny. Lenka přiznává, že to byla Lada, kdo se snažil odlišit 

prostřednictvím vizuálních proměn „Nebo jako já jsem byla v pohodě, já jsem nic nedělala, 

protože Lída si barvila vlasy na růžovo a tak.“  Lada k tomu dodala: „Já jsem se stříhala na 

krátko, abych neměla stejný vlasy jako Lenka.“ Dvojčata Hana a Helena si dokonce vytvořily 

pravidlo, že Hana má dlouhé zrzavé vlasy a Helena kratší hnědé: „To byla taková dohoda, že 

Hana má dlouhý zrzavý vlasy a já mám krátký hnědý a já jsem třeba chtěla mít dlouhý hnědý 

vlasy, ale Hana měla dlouhý, takže já jsem vůbec nevěděla, co s tím,“ (Helena). V situaci, kdy 

by se změnou své stávající vizáže Helena Haně přiblížila, Hana komentovala takto „... jako 



kdyby se obarvila na zrz, tak už bych asi byla taková, jakože... co mám teďka dělat, mám jít na 

zeleno nebo co? To by mi asi trochu vadilo. Stalo se mi teď, že mi jedna kolegyně řekla, že 

jsem úplně stejná jako ona, a to mi nebylo příjemný, protože jsem si říkala, že mě zase bude 

někdo zestejňovat. Dala jsem si takový práce, abych nebyla stejná jako Helena“.  Nicméně, 

ne u všech párů dvojčat jsem zaznamenala potřebu odlišit se jeden u druhého. U Teodora a 

Tadeáše nastala nenuceně vizuální změna s tím, že jeden začal na střední škole nosit brýle a 

druhý až na vysoké škole. Robin a Robert se zase v dětství a dopívání lišili konstitucí, neboť 

Robin byl mírně obézní: „Robert byl vždycky hubenější a já jsem byl vždycky... já jsem jednu 

dobu vážil 130 kilo. Robert víc sportoval, já ne, já jsem byl línější.“  

 

Poznatkem plynoucím z mého výzkumného šetření je fakt, že potřeba oddělit se od 

druhého dvojčete nastávala u participantů mého výzkumu postupně, zhruba na druhém stupni 

základní školy, přes střední až po vysokou školu. „Když mě bylo dvacet... nám bylo dvacet. 

Tam to začalo být výrazný. Ale třeba pamatuju si, že už na škole, tak my jsme spolu docela, já 

nevim teda jak to měla ségra, ale já jsem měla potřebu se oddělit. Na tý konzervatoři, když 

zpíváš a teď dáváš jako sebe a vlastně jak máme jako podobný ty vibrace, tak se hrozně lehce 

jako spojí a máš potom pocit, že nemáš jako prostor k dýchání nebo k žití... nebo... že vlastně 

se to tak všechno sleje v jedno, pro mě, nevim,“ (Hana). Potřeba oddělit se od svého dvojčete 

se odráží v tendenci mít svůj vlastní sociální prostor, své kamarády: „To, že jsme byli od sebe 

a měl každej svojí partu a toho druhýho bral jako nepřítele. Jakože by nám mohl narušit tu 

naší partu, nebo to naše kapitánství v tý partě,“ (Robin). Helena tento prostor s jistou mírou 

nadsázky nazývá hradem. „Já to řeknu ještě jinak, je to taky jinej pohled na to oddělování, 

protože Barča vyloženě si chce  budovat ten svůj hrad. Ten svůj život. A mně nevadí bejt na 

tom stejným hradu, ale respektuju to, že ona chce takhle.“ Důležitou oblastí, ve které dvojčata 

vyhledávají autonomii, je oblast osobních zájmů: „Já jsem si schválně dávala z volitelných 

předmětů jiný než Lída, já jsem schválně měla nějakej přírodovědnej a Lada si schválně dala 

kytaru, abysme jako nebyly spolu“ (Lenka). „Když mi řekla, že chtěla začít dělat improvizace, 

který já jsem začala dělat před dvěma lety, tak já jsem ji neposlala do stejnýho týmu, jako 

chodím já. Říkala jsem si, že by se to možná nějak zvládlo, ale radši si tvořím sama mezi těma 

různejma lidma“ (Hana).  

 

Jsem si samozřejmě vědoma, že existuje mnoho variant vztahu mezi dvojčaty. Vztahy 

jsou ovlivněny povahou každého z jednotlivců, různým rodinným a kulturním prostředím, 

stejně jako různými životními událostmi, které potkávaly a potkávají každého z nich. Katka 



například přiznává, že byla na své sestře – dvojčeti emocionálně i informačně závislá, 

především kvůli tomu, že ke konci základní školy trpěla únavovým syndromem, díky němuž 

byla nucena zůstat doma. Nemohla se tak účastnit různých všedních aktivit a její sestra 

Kristýna tak byla přirozeně nucena se v sociální realitě orientovat bez svého dvojčete. „No, 

pro mě to bylo jako v něčem přirozený v tom, že já jsem jako neměla jinou možnost, protože 

když jsem někam chtěla jít s kamarádama, tak ségra s náma stejně nemohla jít, protože byla 

nemocná. Takže to jako nešlo jinak. Takže pro mě to rozdělení bylo jako přirozený,“ 

(Kristýna). Ačkoliv čtyři páry z pěti cítili potřebu se jeden od druhého odlišit a mít svůj 

prostor, Teodor s Tadeášem tuto potřebu neměli a oddělení se přišlo přirozeně s konkrétními 

životními událostmi: „Potřebu oddělit se... já třeba vůbec ne. Pro mě to přišlo tak jako 

plynule, že spíš naopak... že jak brácha si našel první přítelkyni, tak se pak věnoval víc jí, než 

jako jsme se normálně věnovali sami sobě, takže pak jsem se ocit v takový situaci, že jsem měl 

volnej čas jako jenom pro sebe a neměl jsem ho s kým trávit, takže to bylo takový plynulý... 

samovolný, ale že bych měl potřebu se oddělit, tak možná tím, že to přišlo takhle samo, 

externě tak jsem tomu ani nedošel. To prostě přišlo. Časem seto tak vyvinulo i přes ty jiný 

školy a tak dále,“(Teodor).    

 

Vztah mezi dvojčaty trvá od samého počátku života. A vzájemná přítomnost toho 

druhého se tak v případě, že spolu dvojčata vyrůstají, zdá být určujícím faktorem v životě 

každého z participantů mého výzkumu. Svou roli zde hraje i fakt, že dvojčata často navštěvují 

společně stejná vzdělávací zařízení, a tak se v pozdějších fázích života učí žít jedno bez 

druhého. V každodenním životě doteď využívají různé strategie, „vypínají“ a „zapínají“ svou 

dvojčecí identitu podle toho, v jaké situaci se nacházejí. Někdy čelí předem danému názoru na 

to, jak by měli coby dvojčata jednat, a právě o tom jsou následující podkapitoly, které 

odpovídají jednotlivým kategoriím, jež vzešly z metody otevřeného kódování, kterou jsem 

použila pro analýzu nasbíraných dat, jak již jsem uvedla výše.  

5.2. Tendence zírat 

Dvojčata přitahují pozornost okolí, jenž stoupá s mírou jejich vizuální podobnosti. Jak již 

jsem zmínila v druhé kapitole teoretické této práce, percepce obličeje je pro nás jako pro lidi 

klíčová. Některá dvojčata mají mnohdy vskutku velmi podobné obličeje, a tak volí různé 

strategie s cílem, aby je nezaměňovali jedno za druhé. Takovou strategií se stává volba jiného 

účesu (barvy, délky či střihu vlasů) či volba jiného oblečení. Ačkoliv osm participantů z 

deseti uvedlo, že si velmi zakládají na tom, aby na sobě neměli stejné oblečení v době, kdy 



tráví čas spolu, i přesto jsou mnohdy středem pozornosti a cílem zkoumavych pohledů. 

Situaci z městské hromadné dopravy Lenka popsala následovně: „... jely jsme právě z domova 

autobusem, kterej byl úplně narvanej. Seděly jsme na vyvýšenejch sedačkách v protisměru a 

já si říkala: ‚No tak, to je výborný, všichni zase budou čumět.’ A pak jsme jely a celej autobus 

čuměl  a pak mi úplně došlo, že můžou čumět, protože jsme tak podobný a ještě sedíme na tak 

blbym místě. Teď už si to hlídáme, ale dřív se nám stávalo, že si takhle naproti nám přisedl 

ten třetí a koukal ten, jako ty nevíš, co máš dělat, že jo. Nebo jakoby co vidí. Některy lidi jako 

přiznaně koukaj. Máš se na něj jako usmát?” Robert a Robin přiznali, že se za užaslymi 

pohledy mnohych je možná strach, jestli už nepřebrali, co se tyká požití  alkoholickych 

nápojů: „No, nic nám neříkaj, bojej se, že třeba já nevim, že už jsou už moc opilí. Jednoho 

viděli nahoře, jenže on je teď dole a: ‚Vždyť si byl teďka nahoře.’“ Na otázku, jak takové 

zmatení, které v lidech svou podobností vyvolávají, působí na něj, mi kvapně odpověděl: „Je 

to prostě sranda, jak jsou ty lidi zmatený. Mě to neuráží. Já se tim bavim. Mě to těší. Člověk si 

to musí přiznat prostě.“  

 

Lada s Lenkou uvedly, že když vidí dvojčata - děti, je to pro ně něco mystického: 

„Myslím si, že ty děti jsou ještě nevědomý a nechtěj se jako rozdělovat, a tak nějak tam 

kumuluje ta energie mezi těma dvojčatama, prostě dělat ty věci a dělaj je stejně a jako 

nepřemyšlí nad tím, prostě je dělaj stejně, protože se jim jako chce... nemaj žádný takový ty 

vnější vlivy, co máme my teďka, že víme, proč ty lidi koukaj, a že to třeba jako omezíme. Mezi 

malýma dvojčatama je nějaká energie, která tam jako koluje, a je to radost na ně koukat... že 

jsou takový no... je to prostě hrozně zvláštní,“ (Lada). Robert si sám neuvědomuje, že by si 

byli se svym bratrem Robinem tolik podobní: „Ale když vidím ty druhy dvojčata, tak už 

chápu, proč na nás lidi koukaj, že jo. Že jsou úplně stejný, to se nevidí jen tak, já si myslim, že 

to jako nepotkáš každej den takový lidi, jako stejný lidi takhle vedle sebe.“ V Lence pohled na 

dvojčata vyvolává i následny pocit solidarity vůči těm, kteří ji zaměňují s její sestrou: „Někdy 

jakoby to respektuju u těch lidí, když si nás všimnou, a tak jako koukaj, protože to jsem se pak 

přistihla, že když vidím takhle dvojčata a když jsou malinký, tak je to hezký. Tak jsem si 

říkala, že bych to neměla těm lidem zazlívat.“  

   

Dvojčata svou vyraznou podobností narušují předpoklad o originalitě každého z nás. 

Na první pohled dva stejní jedinci, v případě jednovaječnych dvojčat dva stejní jednici se 

stejnou genetickou vybavou, mnohdy mívají stejná gesta, smějí se ve stejny moment, mají 

stejny styl chůze. Dva páry dvojčat přiznaly, že se s nimi chtěli vyfotit neznámí lidé jen proto, 



že jsou dvojčata. „V Asii na nás koukali, ale tak to bylo tím, že jsme bílí a ještě stejný. Tam 

možná už bylo trochu moc, že jsme byli taková atrakce. A tam si nás i fotili. V ten moment to 

bylo vtipný!” (Tadeáš). „Jo, nějakej černoch před Orlojem. Tam stál normálně takovej 

čenoch a říkal: ‚Ježišmarja, vy jste dvojčata, pojďte sem, já s váma musím mít fotku. Já 

sbírám fotky s dvojčatama.’ A pak nám ukázal fotky v mobilu a měl tam hroznejch dvojčat,“ 

(Lada). 

 

Kristyna s Katkou, stejně jako Lada s Lenkou přiznaly, že mnohdy má společnost 

tendenci si potvrdit to, co vidí otázkou, zda-li jsou skutečně dvojčata: „Několikrát se nám 

stalo, že na nás někdo kouká, a říkáme, jo tak on vidí, že jsme stejný a pozoruje ty rozdíly. A 

pak se zeptá:‚Vy jste ségry?’My řekneme, že jo a on přidá: ‚A dvojčata?’ A dá to jako 

s otazníkem,” (Kristyna). Tendenci přistupovat k jednotlivcům podle předem vytvořené 

kategorie, která v tomto případě obsahuje předpoklad, že dvojčata jednoduše nepoznám, 

zmínili Lada s Lenkou. Jdou-li někam ve dvou, nebo zmíní-li fakt, že jsou dvojčata, tendence 

společnosti je nerozeznat se zvyšuje. „To se stalo několikrát, že jsme se s někym seznámili, 

komu jsme nepřišly tak podobny do tý doby, než jsme mu řekly, že jsme dvojčata, že jo. A pak 

se to těm lidem asi nějak sleje jako v hlavě, že teda jim naskočí ta vidina, že teda dvojčata 

jsou stejný. A od tý doby: To vás nepoznám!” (Lenka). 

 

5.3. To nejsem já 

 

Díky vyrazné fyzické podobnosti všech participantů mého vyzkumu se frekventovaně 

objevilo téma „já jsem ta/ten druhá/y“. Ten, kdo není dvojčetem a není ani vyrazně podobny 

svému mladšímu či staršímu sourozenci, možná nezažil situace, kdy vás někdo srdečně 

zdraví, objímá, či na vás jen mává v domnění, že jste někdo jiny. Že jste své dvojče. Takové 

situace, kdy někdo někoho nepozná a osloví tak jiné dvojče než to, co měl na mysli, popsalo 

všech deset participantů. Katka vypověděla: „Nebo taky se nám stává, že když jsme jakoby 

zvlášť... od střední máme každá svůj okruh přátel, ale divadlo jsme měly vždycky společny, a 

fakt se nám stává, že v dopravních prostředcích, nebo městsky knihovně, nebo tak se nám 

stane, že když jsme samy, prostě proti tobě jde člověk a mává. A já říkám: ‚No, já se strašně 

omlouvám, ale vy si myslíte, že jsem Lenka, ale já nejsem.’ ‚Né, to si děláš legraci.’ A já 

říkám: ‚Já jsem její dvojče.’ ‚ Fakt? To není možny, vy jste úplně stejny!’ A já říkám: ‚No, tak 

jsme, no.’“  Lenka  na toto téma dodala, že když spolu pak komunikují, popisují dotyčného 

člověka, ktery jednu nebo druhou pozdravil, přičemž se mnohdy nedopátrají toho, kdo to 



skutečně byl. „Takhle toho člověka popíšeš, ale nikdy prostě...“ a obě dodaly dohromady: 

„Nikdy nezjistíš, kdo to je.“ Dvojčata si tak vyvinula strategii, jak takovým situacím co 

nejvíce předcházet - když se představují někomu, u koho mají pocit, že by potenciálně mohl 

potkat i jejich sourozence, řeknou, že mají dvojče a že se může stát, až se znovu potkají, tak 

dotyčného dotyčná/y nepozná, neboť to nebude ona, ale právě dvojče. Helena to komentuje 

takto: „Ne, já nejsem ta, co ty si myslíš, že jsem. Já jsem někdo úplně jinej... A je to takový 

nepříjemný občas. Je to takový jako, že mám pocit, jako kdybych na tom světě vůbec nebyla, 

že jako znaj Hanku, ale mě neznaj vlastně, tak je to takový... nevím, jak to popsat. Jako kdyby 

tě furt zdravily lidi a ty si říkala: ‚Já nejsem ten, koho vy zdravíte.’ Občas si říkám, že to je 

jejich problém, že to neví. Ale někdy řeknu: ‚Nejsem Hana a od koho mám pozdravovat?’“ 

Ačkoliv se takové situace mohou zdát spíše komické, vyvolávají v respondentech pocit, že 

možná neexistují. Neexistují ve smyslu vlastní originality a individuality. „Fakt jsem jako 

měla úplně pocit, že neexistuju… jako takovej zkrat a úplně jsem si říkala: ‚Ty vole, jako 

existuju vůbec? Ty lidi mě viděj, ale vždyť já možná vlastní ani jako vůbec nejsem, nebo co 

jsem?’ A to byl takovej hrozně nepopsatelnej pocit… a … a najednou jsem začala řešit, jako 

jak nás vnímaj a co viděj. Vždycky jsem šla po chvíli za nějakým člověkem a hned jsem to 

potřebovala řešit. Jestli mě jako vidí, jestli fakt jako fyzicky jsme a: ‚Víš, že to jsem já? Víš, že 

to není Lída?’ A úplně si to pamatuju… a to bylo hrozný… to bylo hrozný,” (Lenka). 

Takovéto situace reflektují vlastní pocity dvojčat a odrážejí stereotypní vnímání dvojčat jako 

celku.  

 

5.4. Zase budeme stejní/é 

 

Tři z pěti párů uvedly, že sejdou-li se náhodou ve stejný čas na stejném místě ve 

stejném, nebo výrazně podobném oblečení, vnímají to jako negativní. Jak již jsem uvedla 

v teoretické části práce, máme při našem zpracování informací tendenci považovat všechna 

dvojčata za totožná: je skutečně snazší zjednodušit realitu, zobecnit poznatky o všech 

dvojčatech a předpokládat, že jsou identická (Stewart 2015). Takovým situacím, kdy okolí 

dvojčata zobecní, se respondenti snaží předejít už v době nákupu oblečení: „Máme úplně jiný 

věci a už si to dost hlídáme, když si to kupujeme. A já vim, tak tyhle boty má Lída, tak už si to 

kupovat jako nebudu. Ale spíš se stane, že já si vemu pruhovaný triko a ona má taky 

pruhovaný triko. A to se stalo minulej tejden, to vim. Dneska ráno se to taky stalo, a to se pak 

převlíkla, že už jsem ti to ani neříkala,“ (Lenka). Preference jiných barev se může vztahovat 

k dětství, kdy rodiče volili strategii oblékání každého jednotlivce z páru dvojčat alespoň do 



jiné barvy. „Já mám teď ráda všechny barvy, teď se mi to hodně proměnilo. Já jsem měla spíš 

ty modrý věci a ségra třeba jako červený (...). Jako spíš že nám to tak jako přidělili a mně to 

nevadilo, protože já mám modrou hodně ráda jako barvu, takže...“ (Kristýna). Dvojčata 

Teodor a Tadeáš uvedli, že je rodiče v dětství oblékali někdy do stejných, někdy do jiných 

barev: „Někdy do stejnejch  a někdy třeba koupili stejnou věc, ale jedna byla modrá a druhá 

zelená,“ (Tadeáš). Zároveň zde hraje roli i fakt, že oba bratři měli stejné preference pro barvy, 

tudíž si spíše vybrali  například modrou než červenou: „Někdy se nám třeba stalo, že nám dali 

příbuzny nějaky věci a nechtěli, abychom jako se o to hádali, tak koupili dvě stejny věci v jiny 

barvě a často se stalo, že jsme oba chtěli tu jednu barvu. Protože jsme měli třeba podobnej 

vkus nebo tak. Ale neznamená to, že když půjdem teďka do obchodu, že si koupíme stejny 

barevny kombinace, ale že když si mám vybrat prostě mezi růžovou a modrou, tak si vyberu 

modrou. Teďka oni nám dali dva svetry, jeden byl modrej, druhej červenej a my si spíš 

vyberem ten modrej,“ (Tadeáš). Volba oblečení se mění s věkem a s tím, že všichni 

respondenti spolu nežijí, tudíž nesdílejí stejný šatník a oblečení si ani nepůjčují. „Čím jsme 

byli starší, tím míň podobny barvy a tím víc jsme se odlišovali... i jakoby sami, anebo i rodiče 

už jako si říkali, že to je trapnyý kupovat stejný,“ (Teodor). Svou roli zde samozřejmě hraje i 

fakt, že si každý jednotlivec prostě kupuje oblečení podle svého, to znamená, že to nemusí být 

nutně odpovědí na společenský tlak jedno od druhého rozlišit. 

 

Osm z deseti respondentů se však shodlo na tom, že v dětství jednoduše chtěli mít to 

samé, co má jejich dvojče, a tudíž jim v mnohých případech nevadilo, že mají na sobě stejné 

věci. Důvodem, proč jim to nevadilo, byla u třech párů rivalita, neboť sourozenci v páru 

dvojčat nechtěli mít něco jiného než jejich dvojče, protože zde vždy existovala možnost, že 

to, co je jiné, je lepší. Z mého výzkumu vyplynulo, že čím větší míra rivality mezi jednotlivci 

v páru dvojčat je, tím větší je citlivost vůči souhrnnému pojmenování „dvojčata“. Čtyři z pěti 

párů dvojčat uvedly, že rivalitu cítily v dětském věku a cítí ji dodnes. Tendence být lepší a být 

lepší než mé dvojče. „My jsme chtěly bejt stejný. Ale možná, kdybych to vzala ještě 

jako...možná to zní blbě, ale chtěly jsme bejt stejný proto, aby ta druhá neměla něco lepšího,“ 

(Helena). Hana k tomu dodala: „Vůbec nevim, kdo nám tohle nasadil do hlavy, ten strach, že 

jakmile má ségra něco lepšího, tak jí okamžitě musíš dohnat, protože on už vždycky bude 

lepší.“ Helena vnímala skutečnost, že by její sestra mohla mít něco lepšího velmi výrazně 

s ohledem na existenci jen jednoho prostoru, životního místa, kam se musí vejít obě dvě: 

„..zabere to tvoje životní místo a ty budeš vyloučená z planety, protože teďka je tady jen ona 

s tou lepší čepicí.“  



 

5.5. Jiná barva 

Všichni respondenti uvedli, že je nejčastější otázkou ve chvíli, kdy okolí dvojčata 

potvrdí, že jsou dvojčata, zda-li se oblékají stejně. V představách společnosti se mnohdy 

dvojčata oblékají stejně a otázky ohledně oblékání patří k těm frekventovaným. Všichni 

respondenti přiznali, že pokud se někdy oblékali stejně, bylo to v dětství. Stewart popisuje 

tyto situace z praktického hlediska. Matky, jenž své děti oblékají stejně, mohou mít pro to 

hned několik důvodů.  Koupit stejné oblečení znamená strávit méně času nakupováním a 

přemýšlením o variantách oblečení, které se budou od sebe lišit, ale zase ne tolik, aby byly 

obě děti spokojené a jedno nemělo pocit, že to druhé má něco lepšího. „Máma, vím, že říkala, 

že to měla hrozně těžký, protože jak věděla, že chceme bejt furt jiný, tak šla třeba nakupovat a 

našla třeba hezký oblečení a nechtěla trávit čas tím, že by hledala ještě jiny hezký pro tu 

druhou,“ (Lada). Dalším důvodem může být fakt, že stejné oblečení vede k lepší identifikaci 

dětí, pokud jsou ve větším hloučku dalších dětí (Stewart 2015). Nejčastější strategií rodičů se 

podle výpovědi participantů zdál být výběr stejného oblečení v jiné barvě. „...my říkáme, že 

jsme měly stejny oblečení, jinou barvu, většinou“, (Katka). „Máma vždycky něco viděla a 

koupila to dvakrát. Jako bylo to modrý a oranžový, ale byl to stejnej druh toho oblečení,“ 

vypověděl Robin a dodal, že zhruba někdy v patnácti letech začal každý nosit něco jiného a 

poprosili svou matku, aby jim oblečení nekupovala. Preference některých barev může 

z dětství přetrvat do dospělosti, jak uvedla respondentka Kristýna: „Každá máme ráda jiný 

barvy, už od dětství. Lenka modrou a já oranžovou,“ přičemž barvy takto určila jejich matka. 

Zde si nemohu nedovolit malé srovnání s mým životem. Pamatuji si, že jsem v dětství byla 

velmi pyšná na to, že zatímco sestra Sandra má ráda růžovou,  já mám ráda fialovou a všichni 

to o mně ví, tudíž ví i to, že máme každá ráda něco jiného a v něčem se lišíme jedna od druhé.  

 

To, že si dvojčata na sebe vezmou něco stejného nebo podobného, vnímají 

respondentky Lada s Lenkou jako ne příliš pozitivní skutečnost, neboť to ve společnosti může 

implikovat představu, že dvojčata jsou totožná. „Právě že to neni jedno, protože to v nich 

posiluje prostě tu vidinu toho, že jsme stejný,“ (Lenka). Dvojčata Hana s Helenou přiznaly, že 

být stejně oblečené jim vadí především v profesi zpěvaček, kterou obě vykonávají: „Mně to 

vadí hlavně na konkurzech, tam, kde jako potřebuješ bejt ty,“ (Hana). „A ta konkurence 

vzrůstá, je to jiná holka, jiná holka, stejná holka, jiná holka, jiná holka, stejná 

holka,“(Helena). Robin s Robertem se oblékají občas do stejného oblečení zcela záměrně, 



neboť je baví ve společnosti budit rozruch „Ve stylu oblíkání máme stejnej styl, mně se líbí 

Robertovy hadry a bráchovi zase moje.“ 

 

Když respondenti hodnotí ostatní dvojčata, je to skrze dva faktory, a sice pouto, které 

mezi sebou mají, což vysvětlím níže v textu, a skrze jejich vizuální stránku. Je patrné, že 

nesouhlasí s tím, aby byla dvojčata oblékaná stejně, neboť mají osobní zkušenost. Robert 

například uvedl: „Právě jak Dan mluvil o těch stejnych dvojčatech, co nosí to samy, tak to víc 

na sebe přitahujou. Když takhlenc budou chodit, tak prostě na ně všichni budou koukat. A oni 

si to neuvědomujou, že jo, ale pak se diví, že na ně lidi koukaj. Je právě dobrý se odtrhnout od 

sebe. A tak si myslim, že by to mělo bejt. Máme každej svojí osobnost a jsme každej sám za 

sebe. Jsme si sice podobný, jsme dvojčata, ale máme každej svůj styl.“ Páry Lenka a Lada a 

Kristýna s Katkou reflektovaly ostatní dvojčata skrze vzpomínku na základní školu, kde 

nebyly jediná dvojčata ve třídě. Zajímavé je, že v obou případech, když popisovaly vzhled 

dotyčných ostatních dvojčat, zmínily fakt, že měly stejné ponožky. „… my totiž na základce, 

to je jako docela sranda, protože jsme do páty třídy chodily u nás na vesnici a pak jsme přešly 

do toho města na druhej stupeň. A na tom druhým stupni jsme byly troje dvojčata…a byly 

jsme tam dvě holky, jako já a Bára, a pak dva kluci a byly kluk a holka. A ty dva kluky jsem 

vždycky rozeznala, že oni vlastně chodili i stejně oblíkaný, vlastně, co jsme si je jako 

pamatovaly, co jsme je jako znaly,  protože sice byli ze sousední vesnice, ale ty vesnice od 

sebe nejsou nějak daleko. A co já si je pamatuju, od nějakych čtyř let, tak chodili úplně stejně 

oblíkaný, úplně fakt jako totožný. A my jsme na ně koukali…měli fakt i ponožky stejný,“ 

(Lenka). „No, máme třeba kamarády dvojčata, který jsou úplně stejný, jsou dospělí a chodí i 

stejně oblíkaný. Jdou do restaurace a jeden se druhého zeptá: „Co si dáš?“„Já si dám pivo.“ 

„Tak já si dám taky pivo.“ Choděj fakt stejně oblíkaný,“ (Katka). „Maj i stejný ponožky,“ 

(Kristyna). I v tomto případě však tvoří výjimku Tadeáš a Teodor, kteří skutečnost, že se 

některá dvojčata oblékají stejně nijak kriticky nereflektují.  

  

5.6. Oslovování 

 

Další kategorií, která vyplynula z analýzy dat, která jsem získala výzkumným 

šetřením, jenž jsem provedla, je kategorie oslovování. V rozhovorech se tato kategorie 

prolínala hned v několik rovinách, a sice na úrovni rodičovské, jak dvojčata oslovovaly 

rodiče, na rovině školní, tedy jaké strategie volili učitelé a žáci, když dvojčata oslovovali, a 



pak na rovině záměny, kdy jednoho ze sourozenců zdraví na ulici někdo, koho dotyčné dvojče 

nikdy před tím nevidělo a oslovuje jej jménem jeho sourozence.  

 

Všichni respondenti uvedli, že se je rodiče snažili vždy oslovovat jmény, pouze 

v případě, kdy například volali na oba/ě z nich, použili oslovené „holky“ nebo „kluci“. Pouze 

v případě bratrů Roberta a Robina se objevilo stejné oslovení, jakým je častovali učitelé a 

spolužáci ve škole, a sice oslovením pomocí začátečních písmen v jejich jméně. „Erka, tak 

nám říkali. Ale to bylo spíš na fotbale, když jsme hráli jako malí. Vždycky nás vnímali jako 

jednotku a říkali nám erka,“ (Robin). Aby je učitelé rozeznali, museli bratři nosit jasný 

vizuální znak, kolečko nebo čtverec, který jim jejich matka pomocí peroxidu vodíku odbarvila 

na vlasech. „No a když jsme byli malí, tak jsme si fakt úplně, fakt taky byli strašně podobný, 

tak učitelé řekli mamce, že musíme mít na hlavě čtverec a ten druhej kolečka. Nabarvili jsme 

si takhle blonďaty čtverce a kolečka,“ (Robert). Tuto skutečnost ovšem ani jeden z nich 

nevnímá nijak „tragicky“, naopak byly v dětství rádi, že jim bylo povoleno nabarvit si vlasy, 

což jiné děti měly explicitně zakázáno.  

 

Učitelé podle vypovědi respondentů používali často také oslovení pomocí příjmení 

obou z nich, tedy „kluci Novákovi“ či „holky Novotné“, nebo použitím obou jmen zároveň 

v libovolném pořadí: „Když chtěli jednoho a nevěděli, kdo to je, tak mu řekli oběma jménama. 

Oni to řekli dohromady TadeášiTeodore nebo TeodoreTadeáši,“ (Tadeáš). Častá je též 

záměrná záměna jmen, kdy se dotyčný snaží vytvořit komickou situaci. Lada popsala situaci, 

kdy jí a Lence třídní učitelka předávala vysvědčení takto: „Třeba předávala vysvědčení a 

všichni na ní vždycky už koukali, že nás jako nerozezná a: ‚Tak pojď, Lenko, teda pardon, 

Lado,’ a: ‚hahaha.’ A teď jako co? Tak se zasměješ, nebo co máš dělat? Seš napůl cesty pro 

to vysvědčení.“ K nejčastějším oslovováním ve škole pak podle výpovědí participantů mého 

výzkumu bylo oslovení „dvojčata“, k čemuž tři z pěti párů respondentů projevilo zvýšenou 

citlivost, ačkoliv jsou na to zvyklí již od útlého věku. Helena vnímá rozdíl i v samotném 

použití jednotného či množného čísla: „V tom je totiž velkej rozdíl, když řekneš ‚jsme 

dvojčata’, nebo ‚jsem dvojče’, protože když řekneš ‚jsem dvojče’, tak v mejch uších to zní jako 

‚jsem kopie’.  A ‚jsme dvojčata’ pro mě znamená, že jsme se narodily ve stejnej den a byly 

jsme spolu v děloze.“  

 

Lada uvedla příklad, kdy jí takové oslovení není příjemné: „Když někdo říká: ‚No, 

jako já jsem tady s dvojčatama,’ tak je to jako kdybychom byly nějaký věci a ne osoby, ale 



prostě ‚nějaký dvojčata’. Ale ne že by mi to tak vadilo, spíš mi to projede hlavou a nechám to 

plavat.“ Hana problematiku oslovování skrze souhrnné označení dvojčata, vnímá poměrně 

negativně, ačkoliv přiznává, že to společnost možná nemyslí zle. „Kde jsou dvojčata? 

V takovejhlech vlastně... něco co vlastně není myšleno jako asi zle, je to nějaký pohodlí, ale 

vlastně ve výsledku tebe to hrozně uráží, protože ty nejseš ‚dvojčata’, ty seš Hana.“ 

V rozhovorech s participanty vyzkumu se objevovalo téma zjednodušení si komunikace díky 

pohodlí, lenosti, jak uvedla Lada s Lenku a Helena s Hanou, či díky hlouposti okolí, jak 

uvedla Kristyna s Katkou. „To je takový to, jak si ta třída chce zjednodušit to fungování, tak 

prostě nebude řešit, která je která a nebude řešit jako... prostě to hodí do toho „dvojčata“ a 

v takových jako drobnostech, jo,“(Hana).  

 

5.7. Spojování  

Tendence oslovovat jednotlivce z páru dvojčat jedním souhrnným jménem může ve 

dvojčatech samotných implikovat nepříjemné pocity, přičemž toto oslovování je odrazem 

tendence společnosti ke spojování dvojčat, z čehož plynou další situace. Souhrnné oslovování 

ve všech párech dvojčat kromě Teodora s Tadeášem vyvolává pocit, že jsou jednotka, či 

celek. Jednu takovou skutečnost, kdy na hodnocení každého z dvojčat mělo pravděpodobně 

vliv právě to, že jsou dvojčata, popisuje Katka: „A třeba se nám stalo, že třeba v nějaký čtvrtý, 

pátý třídě jsme měly mít jakoby na konci, když bylo vysvědčení, se jakoby učitelka 

rozhodovala, co nám dá. A bylo ta tak, teda co si pamatuju, kdyžtak ty to pak řekneš jinak, ale 

že ta jedna jako měla mít jedničku a ta druhá to měla spíš na trojku a dostaly jsme obě dvojku 

(smích obě). Takže to je přesně to spojování... že tě prostě berou jako toho jednoho člověka, 

což je v něčem jako vlastně hrozně determinující.“ Lada popsala svou nedávnou zkušenost 

s mobilním operátorem: „Hodněkrát se nám stalo, že píšeš někam e-mail, někam posíláš 

přihlášku a tý jedný to přijde a tý druhý ne, že jo. Tak prostě píšeš, no: ‚Dobrý den, já jsem 

Lenka, tady to je moje dvojče, nezapomněli jste na mě?’ A oni: ‚Jo, zapomněli.’” Robin zase 

popsal situaci, kdy mu bylo málem udělena dvojka z chování, neboť dotyčný učitel si myslel, 

že je Robert: „Pak když jsme byli na střední, tak Robert měl učitele, kterej suploval u nás ve 

třídě na kadeřnictví. A ten mi chtěl dát dvojku z chování, protože si myslel, že jsem Robert, a 

vyhodil mě ze třídy ven na chodbu. Tak jsem šel za ředitelkou. A ten učitel z toho měl docela 

velkej problém. On nevěděl, že jsme dva. Já jsem mu i říkal, že v tý třídnici je napsaný moje 

jméno Robin, a on říkal, že jsem si to tam přepsal sám.“  

 Respondenti popisují, že se mnohdy coby dvojčata cítí jako exoti, mimozemšťani, jako 

v cirkuse či jako opičky v ZOO. Například Hana vypověděla: „Teď jsem nedávno potkala 



jednu holku, která nám kdysi nahazovala text na castingu a vlastně my to vyprávěla jako: ‚No, 

vy jste tam tehdá byly spolu. Obě.’ ‚No, spolu jsme tam úplně nebyly.’ ‚No, ale tak obě. No 

hele, my jsme z toho měli takovou prdel, my jsme říkali, ježiš, vždyť ta už tady byla.’ A 

nakonec nám tu roli nedali ani jediny a my tam byly jak takovy opičky v ZOO.“  

 

Šest participantek mého výzkumu uvedlo, že vlivem otázek týkajících se vzájemných 

rozdílů či poznámek okolí směřujících k tomu, že jsou stejné, mají tendenci reflektovat své 

bytí a zamýšlet se nad svou osobní i sdílenou identitou. Jsem stejná jako má sestra? Co nás od 

sebe odlišuje? Takovou zkušenost popisuje i Bacon, když tvrdí, že nechápe, jak to, že si ji 

okolí tak plete, když v její mysli mají obě se svým dvojčetem jiné křivky těla, jiný obličej atd. 

(Bacon 2010). Zároveň to může vyvolávat otázku definování vlastní identity a existence. Lada 

například uvedla: „No, a přesně tohle jsou takový ty situace, víš, když se bavíme o tý identitě, 

že někdo prostě přehlídne tvůj mail, že si myslí, že je to furt ta jedna, nebo když si tě někdo 

splete, třeba někdo, koho mám ráda, a ten člověk se jako splete, tak mně je to vždycky tak jako 

líto… a v tu chvíli já narážím na tu identitu a říkám si, tak jako existuju, nebo berou nás jako 

celek, nebo nás berou jako zvlášť? A to jsou pro mě ty chvíle, kdy řeším tu identitu. A vlastně 

to mám jako doteďka. Teď už se to tolik nestává, že jsme teď ve druháku a už ty lidi nás tak 

jako znaj, takže většinou vědí, anebo jsou lidi, o kterých víme, že nevědí. Jakože nestává se to 

tak jako často, ale o to víc, když se to jako teďka stane, tak o to víc mě to zraňuje. A nevim 

proč.“  

 

5.8. Záměna 

Dalším tématem, které se objevilo ve všech rozhovorech se všemi deseti participanty 

mého výzkumu, byla záměna. Respondenti uvedli, že otázky na to, zda-li se někdy vyměnili 

ve škole, nebo zda-li si někdy střídali partnery, jsou frekventované. Všichni respondenti 

uvedli, že se ve škole víceméně neměnili, neboť se ve svém životě vždy snažili o to, aby je 

lidé rozlišili, zároveň mají pocit, že by to jistě učitel poznal, nebo by je prozradili spolužáci. 

Tadeáš například uvedl: „Možná jednou, dvakrát, ne nějakou krátkou dobu a vysloveně, aby 

to byla sranda v ten moment, ale ne že bychom se cíleně měnili proto, aby jeden napsal test za 

někoho druhýho. To jsme jako nikdy neudělali a ani nás to nenapadlo.“ Z výpovědí 

participantů dále vyplynulo, že je to v podstatě nikdy ani nenapadlo měnit se, a pokud se tak 

stalo, bylo skutečně jednou či dvakrát v životě.  

 

5.9. Pouto 



V této kapitole jsem se již zmínila o tendenci zírat na dvojčata a zároveň i o tendenci 

dvojčat zírat na ostatní dvojčata a posuzovat je podle vizuální stránky a domnělého pouta, 

které mezi sebou mají. Jak již jsem naznačila výše, tendence přisuzovat vlastnosti dvojčatům 

na základě jejich fyzických atributů se zvyšuje se skutečností, zda-li si na sebe vezmou stejné 

oblečení nebo ne. Hodnocení ostatních dvojčat dominovalo u participantů výzkumu 

přesvědčení, že oni nejsou jako ostatní dvojčata, neboť mezi sebou nemají ono pouto jako 

mají ostatní páry. Robert například uvedl: „Spíš je to o tom, že nemáme mezi sebou to pouto, 

co maj jiný dvojčata. Že co jsem viděl, tak jsou dvojčata, který spolu tráví fakt každej den, 

bydlej spolu a jsou pomalu spolu celej život, že jo, a my s Robinem tohle pouto mezi sebou 

vůbec nemáme, že jo. My jsme samostatný, rádi se vidíme, ale máme rádi i svůj klid.“ 

Zároveň Robert uvedl: „Já myslím, že my jsme takový jiný dvojčata, než na co jsou lidi zvyklí. 

My nemáme takový to, že když se jednomu něco stane, tak že to ten druhej cejtí.“ A právě 

otázka na to, zda-li mají dvojčata mezi sebou telepatii, patří mezi ty velmi časté, jak jsem ze 

svého výzkumného šetření zjistila. Téměř ve všech případech dvojčata odpověděla, že mezi 

sebou nekomunikují prostřednictvím mimoslovního vnímání. Pouze Lenka s Ladou uvedly 

příklad, kdy jedna cítila fyzickou bolest ve stejnou chvíli jako druhá. „Já jsem si propíchla 

tady druhou dirku a dala jsem si tam tu náušnici a Lada, že si to taky propíchne po nějakým 

čase... a že si to jde píchnout. Teď v tý koupelně byla hrozně dlouho. Byly jsme ve stejným 

baráku, a já jsem tam prostě nezávisle jako existovala prostě doma a najednou, úplně mi bylo 

najednou prostě hrozně divně... jako tady u žaludku. Úplně jsem si řekla: ‚Ty vado, co to je, to 

je divný.’ A pak to přešlo. No, a pak vylezla Lada z tý koupelny, úplně zelená... tady měla tu 

jehlu v tom uchu (obě se smějí) a říká: ‚Mně se hrozně zatočila hlava, já jsem si tam asi 

píchla nějakej bod, nebo co.’ A teď měla napůl propíchnutou tu dirku a bylo jí špatně. 

Nakonec si to propíchla a dala tam tu naušnici... a když jsme se pak o tom zpětně bavily, tak 

jsem si uvědomila, že to je to ono. Asi.“ (Lenka). Žádné další podobné případy však tyto 

participantky ani další respondenti neuvedli. Sestry Lenka a Lada nakonec tuto situaci 

zhodnotily tak, že by se to samé mohlo stát s kýmkoliv jiným, s nímž by strávily tolik let 

společného života. Zvýšenou citlivost k potřebám toho druhého je jedním z charakteristických 

rysů dvojčat, neboť, jak již jsem několikrát uvedla, dvojčata jsou spolu od samého začátku 

života, a pokud spolu i vyrůstají, zvyšuje se mnohdy i pravděpodobnost empatie, kterou jeden 

ke druhému mají.  To, co všechny participanty spojuje, hovoří-li o dvojčetenství (twinship) a 

vzájemném vztahu, jsou výrazy jako blízkost, napojení, důvěra, pouto, zvyk, hloubka vztahu, 

respektování jeden druhého.  

 



6.1. Napojení 

Vzájemné napojení charakterizuje Kristýna jako formu intuice: „No, jako je tam 

nějaký napojení, že když s tím člověkem je, tak to jako nějak vycejtíš. Jako třeba když je ségra 

nemocná, tak já většinou jí volám a ona: ‚No, mně je blbě.’ A mě to většinou vůbec nijak 

nepřekvapí, protože to tuším. V tomhle to napojení je.“ Všichni participanti vnímají napojení 

jako něco pozitivního, neboť, jak vypověděla Hana s Helenou, díky hloubce vztahu to rozvíjí 

vztahovou inteligenci jednotlivců. „Za mě, za mě, myslím si, že mít dvojče ti dá možnost 

poznat nějakou vztahovou stránku, kterou by sis normálně jako nikdy nezažila, protože vlastně 

to dvojčatovství je tak strašně jako... To je tak strašně spojenej vztah, kterej ale zároveň 

spojenej nemůže bejt. A teď vlastně ty si sáhneš do tolika různých oblastí jak sebe poznat, jak 

se oddělit a poznat osobní individualitu a při tom si dokážeš s lidma vytvořit strašně blízkej 

vztah, víš jaký to je, umíš to s tou ségrou, tak to dokážeš v partnerství nebo s nějakejma 

blízkejma kamarádama.“ Může to však působit jako faktor, který ztěžuje začlenění se do 

kolektivu. Helena to popsala jako něco, co bylo těžké ve společnosti přijmout a díky čemuž se 

obě respondentky cítili mnohdy, jako by se do kolektivu spolužáků ani nemohly začlenit. „Já 

mám totiž pocit, že my jsme, jak jsme byly hrozně spolu a na sebe napojený, tak mám pocit, že 

jsme pro spoustu lidí byly hrozně neuchopitelný, že jsme byli dva lidi, co jsou spolu, jsou 

trochu divný, že jo, protože většina lidí má svoji osobnost a pak jsou ty další lidi, a my jsme 

byly jako ‚já-my’ a vlastně ty lidi na nás koukali, jako kdyby jsme byly nějaký úkaz ze 

zoologický zahrady, podvědomě... že oni nevěděli, jestli se můžou bavit se mnou, jestli když 

jsou kámošky se mnou, tak jsou automaticky kámošky i s tou druhou. Bylo to takový jako pro 

ně, že to nedokázali nějak uchopit, a tak si k nám neutvořili blízkej vztah, protože nevěděli 

jak,“ (Helena).  

 

6.2. Je to boj  

Tři páry z pěti při mém výzkumném šetření uvedly, že být dvojčetem je těžké 

především kvůli tomu, že musí svou identitu neustále vyjednávat i skrze kategorie jako 

oblékání, účes či komunikaci s druhými. Zároveň se dvojčata vypořádávají s již předem 

vytvořenými kategoriemi, pomocí kterých je společnost mnohdy definuje. Lenka vypověděla: 

„Přijde mi to jako hroznej boj, mnohem víc řešení, než když seš jako jedináček. Řešení těch 

věcí, života. Ještě i tím, že děláme ty stejný věci... když jsou jako dvojčata a jednoho víc baví 

přírodověda a druhej bude dělat elektrikáře, tak je to víc v pohodě, že se rozdělej a pak se 

stýkaj nějak normálně. Ale pro mě je to hrozný, beru to, že to tak je, protože to nezměním, ale 

je to prostě těžký... i kvůli tady těm klišé všem. Hana dvojčetenství charakterizuje skrze 



pozitivum, že má člověk někoho tak blízkého a zároveň skrze zkušenost s tím, že se sestrou 

nebyly v dětství a dospívání coby dvojčata pochopené: „Na jednu stranu lehčí, máš toho 

blízkýho člověka, ale na druhou stranu se musíš vypořádávat přesně s těma, že tě lidi 

nepochopí, že máš strašně moc bojů v pubertě.“  

  

Fenotypová podobnost u dvojčat vyvolává ve společnosti zmatení. Dvojčata však umí 

tento fakt využít i ve svůj prospěch. Tuto skutečnost, která prolínala rozhovory s participanty 

výzkumu, jsem nazvala dvojčecí potenciál. Dvojčecí identita dvojčat tak slouží jako nástroj 

k dosažení určitých cílů. Časté jsou situace, kdy jeden druhému půjčí doklad totožnosti a tím 

pádem například nedostane pokutu: „Jednou jsi mi půjčil řidičák. Já jsem řídil, chytla mě 

policie, já nemohl najít svůj řidičák, tak mi rychle jako dal ten svůj a oni samozřejmě neměli 

tušení, že jo,“ (Teodor). Svou identitou upoutají pozornost: „Když se potřebuju v nějaký 

společnosti udělat zajímavá, že si prostě nevěřím, nebo je to prostě novej kolektiv, tak vím dvě 

věci, který jsou zajímavý, a to že řeknu, že jsem herečka, a to že řeknu, že jsem z dvojčat. 

Svým způsobem dneska, když už je to v dospělým věku, tak se to snažím brát jako to pozitivní, 

že když potřebuju, aby si mě někde někdo pamatoval, a nemusí to být vůbec o herecký profesi. 

Je pravda, že pak už mi vadí, když se zajímaj víc o ségru než o mě, to už pak má moje ego jako 

trochu problém, ale myslím si, že se to dá používat i v dobrým.“ Dvojčecí potenciál využívají 

i Lenka a Lada, a to v profesním životě, z čehož nakonec udělaly přednost a soustředí se na 

minimalizaci vzájemných konfliktů tak, aby bylo možné jejich vzájemnou spolupráci dál 

rozvíjet. Společná identita, tedy dvojčecí identita se stala nástrojem k pobavení ostatních u 

respondentů, Robina a Roberta a Kristýny a Katky: „V našich dvanácti letech jsme se 

domluvily, že až bude mít ségra svatbu, půjdeme jí za družičky a uděláme si srandu a 

oblékneme se absolutně stejně. Tak jsem to i udělaly. Měly jsme úplně stejný bílý šaty, modrej 

kabátek, stejný vlasy a stejně jsme se i nalíčily. Byla to hrozná sranda, protože tam byla 

spousta známých a kamarádů z dětství a nepoznal nás absolutně nikdo. A sranda je, že po 

hlase nás pozná jenom starší ségra, ne rodiče. Když občas volám z Aniččinýho telefonu 

rodičům, tak je dokážu dobře zmást. Teprve večer, když jsme se převlíkly na tu party, tak nás 

lidi začali poznávat.“ Identita dvojčat se tak stává fluidní a adaptivní na konkrétní sociální 

situace. Jsou-li ovšem dvojčata ve stejný čas na stejném místě a mají-li výrazně podobné 

fenotypové znaky, okolí je mnohdy nerozezná, z čehož vyplývá celá řada jednání a strategií, 

které společnost k identifikaci dvojčat používá.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU  

V této kapitole shrnuji výsledky mého výzkumného šetření, které jsem podrobně popsala 

v předchozí kapitole. Pro lepší orientaci uvádím již pouze zjištěná fakta, která jednotlivě 

čísluji. Dále už neuvádím citace respondentů.   

1. Prvním zajímavým zjištěním, že dvojčata často při definování fyzických rozdílů mezi 

sebou navzájem používají větu „Lidé říkají…” a dále se pak věnují samotným 

individuálním znakům. Dvojčata jsou pro společnost mnohdy na první pohled 



nerozeznatelná, a tak je zde patrná tendence přiřazovat konkrétní znaky ke konkrétním 

jménům, která pak mnohdy dvojčata internalizují.  

2. Dalším zjištěním, plynoucím z výzkumného šetření, je to, že oddělení se od dvojčete 

se děje někdy naprosto přirozeně souhrou životních událostí, jindy je to potřeba 

jednoho z dvojčete, které také bývá iniciátorem celého procesu. Tato potřeba v 

mnohých případech probíhá současně se změnami na fyzické úrovni, jakými jsou 

například změna účesu.  

3. Třetím významným zjištěním, které v rozhovorech s participanty výzkumu 

dominovalo, je fakt, že oslovování souhrnným jménem dvojčata vede k nepříjemným 

pocitům, které dvojčata označovala jako pocity, že jsou celek či jednotka.  

4. Čtvrtým zjištěním je fakt, že pokud v minulosti nosili respondenti stejné oblečení, 

bylo to mnohdy z vlastní iniciativy, a to především díky rivalitě a tendenci mít přesně 

to, co má ten druhý, nikoliv z nedostatku kreativity či absenci vlastního názoru. 

Zároveň všichni participanti uvedli, že nejčastější rodičovskou strategií bylo 

v takovém případě kupovat stejné oblečení jiné barvy.  

5. Předposlední zjištění poukazuje na fakt, že se dvojčata musí vyrovnávat 

v každodenním životě s tendencí je spojovat v jednotku či celek, považovat za jednu 

osobu či za tu druhou. V takovém případě volí různé strategie, kdy se snaží tomuto 

typu percepce ze strany společnosti předcházet. Touto strategií je například zmínění 

skutečnosti, že mají dvojče a to i bez předchozího tázání se na tento fakt. Zároveň 

respondenti uvedli, že není snadné být dvojčetem i kvůli tomu, že se setkávají 

s různým typem klišé, která se projevují ve formě otázek týkajících se toho, zda-li 

mezi sebou mají telepatii, nebo zda-li se zaměňovaly ve škole. To, že je společnost 

často zaměňuje, může vést až ke zhodnocování vlastní existence.  

6. Šestým z nejvýznamnějších zjištění je fakt, že ačkoliv dvojčata spadají již od svého 

narození do sebeurčující kategorie, v pozdějším věku mohou svou dvojčecí identitu 

„vypínat“ a „zapínat“ podle nálady a podle povahy sociálních situací, ve kterých se 

nacházejí.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISKUZE 

 

Tématem mé diplomové práce jsou dvojčata v sociokulturní perspektivě, což je samo 

o sobě velmi širokým tématem, které s sebou nese spoustu nových poznatků a zjištění. Tak 

například fakt, že se dvojčata objevují v různých mýtech a legendách, je v jistém slova smyslu 

dokladem o jejich výjimečnosti, která je daná jednak už početím, neboť bereme-li v potaz 

přirozenou cestu a ne metody asistované reprodukce, šance, že vám narodí jednovaječná 

dvojčata je 1 : 285.  

 



V průběhu výzkumného šetření a především analýzy nasbíraných dat se přede mnou 

vynořovaly nové skutečnosti a vztahy mezi nimi. To, co vnímám jako prostor pro další 

prozkoumání, je například fakt, na kolik ovlivňuje gender vnímání dvojčecí identity u dvojčat. 

Z mého výzkumu, který zahrnoval tři páry dvojčat ženského pohlaví a dva páry dvojčat 

mužského pohlaví, vyplynulo, že otázky identity a sociální rozpoznatelnosti vnímají spíše 

ženy než muži. Toto tedy nechávám jako otevřené téma pro diskuzi a případný další výzkum, 

jenž si problematika dvojčat zasluhuje.  

 

Z mého výzkumu dále vyplynula existence různé míry rivality mezi dvojčaty a 

následného soupeření, které se projevuje v rovině “dostat v dětství stejnou nebo lepší 

zmrzlinu než mé dvojče”, až po rivalitu v profesním životě a tendenci hledat své místo ve 

společnosti. Někteří respondenti však řiznali, že je vzájemné soupeření motivuje k lepším 

výkonům.  

 

Dalším tématem, které bych zde ráda diskutovala, je vzájemný fyzický kontakt 

dvojčat. Ačkoliv mnoho z nich přiznává jakési duševní zpříznění, naladěnost jedno na druhé 

či napojenost, fyzický kontakt se pro tři páry z pěti zdá být tabu. Vzájemné dotyky snesou 

Robin s Robertem, kteří přiznali, že občas usnou tak, že jeden má položenou hlavu na hrudi 

toho druhého, Tadeáš s Teodorem zase nemají problém se obejmout.  

 

Pro etology pak vzniká prostor při srovnání jednotlivých fenotypových rysů v obličej 

u každého jednotlivce z páru dvojčat, neboť z mého pozorování vyplývá, že má vždy jeden 

z páru více femininní rysy a jeden/více maskulinní. Otázkou tedy zůstává, jestli je možná 

existence korelace mezi maskulinními či naopak feminními rysy s dominancí, nebo naopak 

submisivitou jednotlivců v párech dvojčat.  

              

               Tématem vhodným k zamyšlení a diskuzi je také samotná výchova dvojčat a 

především otázka, zda je od sebe oddělovat a pokud ano, tak kdy. Může se stát, že se od sebe 

jednotlivci v páru dvojčat nebudou chtít oddělit, a tím, že každého z nich pošleme do jiné 

školy či třídy, jim můžeme způsobit trauma. Zda je rozdělit či ne je vskutku individuální 

záležitost, což dokazují i různé výpovědi participantů mé diplomové práce.  

 



Zastřešujícím námětem pro diskusi by pak mohla být reflexe postojů každého z vás, 

jenž tuto práci čtete, a zamyšlení se nad tím, kdy jste potkali naposledy dvojčata, jaké to ve 

vás vyvolalo pocity a jak jste k nim přistupovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

 

Závěrem této práce bych se ráda vrátila na začátek. Do doby, kdy jsem ještě 

přemýšlela nad tím, na jaké téma budu diplomovou práci psát. Tím, že jsem zvolila téma, 

které je mi tak osobně blízké, jsem se mohla ponořit do zkoumaného tématu s mírou 

pochopení, které u mě bylo dané právě dvojčecí identitou. Tím ovšem netvrdím, že dvojčata 

z emické perspektivy nemůže zkoumat někdo, kdo nemá dvojče. V průběhu celé práce mě 

provázela reflexe vlastní pozice coby dvojčete a zároveň coby autorky této práce. Snažila 

jsem se proto vstupovat se svou osobní zkušeností především do teoretické části této práce, 

kdy jsem porovnávala životy jiných dvojčat, osobní zkušenost s některými teoretickými 



poznatky a koncepty. Zároveň to podněcovalo mnohé diskuze s dvojčaty, které jsem někde 

náhodou potkala, a také s mou sestrou, což mělo za následek jakési vyčištění našeho vztahu, 

neboť jsme záměrně pojmenovávaly jevy a zkušenosti, které nás provázely a provází i teď 

v dospělém životě a jenž se vážou na náš dvojčecí vztah. 

 

Během přípravy teoretických podkladů jsem objevila mnohé cenné informace, stejně 

jako fakt, že dvojčata ze sociokulturní perspektivy jsou v českém prostředí zatím téméř 

neprobádáná. Proto doufám, že má práce přispěje k otevření této tématiky. Jelikož z výpovědí 

participantů mého výzkumu vyplynula důležitost některých témat, týkajících se 

rozpoznatelnosti dvojčat, jejich identity a jejich místa ve společnosti, která je mnohdy vnímá 

jako jednotku či celek, vnímám můj výzkum jako kladný přínos do problematiky.   

 

Jsem si však vědoma některých limitů, které tato práce obsahuje. Výzkum jsem 

prováděla s pěti páry dvojčat, přičemž každý z párů byl velmi specifický. Lišil se vzájemný 

vztah mezi dvojčaty, stejně jako jejich prezentace ve společnosti, míra soupeření i to, jakým 

způsobem vnímají svou dvojčecí identitu. Na vzoru pěti párů dvojčat nelze příliš zobecňovat a 

tvrdit, že takto to má celá populace dvojčat, nicméně jak je z mého výzkumu patrné, mezi 

dvojčaty jsou četné rozdíly. Tudíž neexistuje vzorec mezi tím, jaká jsou dvojčata v očích 

společnosti a jáká skutečně jsou.  

 

Dalším limitem je fakt, že rozhovory probíhali s oběma jednotlici z páru najednou, 

tudíž zde existuje možnost, že některé z odpovědí nebyly tolik upřímné, nebot dvojčata 

nebyla zvyklá otevřeně mluvit o vzájemném vztahu mezi sebou a o vztahu ke společnosti. 

Hranice intimity je křehká a každý  pár dvojčat ji má nastavenou jinak, což znamená, že ne 

vždy se oba jedinci otevřou tak, jak bych chtěla, tím spíš jak by chtěli oni sami. Od Kristýny 

mi přišla ještě týž den po našem společném rozhovoru s její sestrou Katkou sms zpráva, že 

moc děkuje za rozhovor, že poprvé se sestrou mohly pojmenovat určité skutečnosti a že to pro 

ni mělo terapeutické účinky, v což doufá i u své sestry. Další sms zpráva naznačovala, že by 

se ráda se mnou sešla sama a řekla mi víc o svých osobních pocitech toho být dvojčetem. 

Ačkoliv mě osobně to velmi zajímá, účelem mé diplomové práce není zmapovat osobní 

intimní pocity jednotlivců tvořících páry dvojčat.  

 

Pocity, které se vztahují k tomu, co to pro ně znamená být dvojčetem, jsou pro mě 

jako pro antropoložku i dvojče velmi důležité, má diplomová práce je ale zaměřena na 



sociokulturní stereotypy, které dvojčata obklopují a do jisté míry formují jejich vnímání sebe 

sama včetně fungování v běžném životě, což dobře popsala Lenka a Lada, když řekly hned 

v úvodu našeho rozhovoru, že být dvojčetem je boj. A právě tento boj nebo konflikt nebo 

životní téma, jakkoliv to chcete nazvat, se stal předmětem této práce, přičemž pevně věřím, že 

evokuje další otázky, a to nejen ohledně postojů, které ke dvojčatům jako společnost 

zaujímáme.  
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Příloha I  

Schéma polostrukturovaného rozhovoru  

TO1: Kolik je vám let?  

TO2: Jste jednovaječná, nebo dvouvaječná dvojčata? 

TO3: Máte ještě nějaké sourozence?  

TO4: Dovedete říct, kolik volného času spolu trávíte?  

TO5: Podle čeho vás v dětství rozeznávali?  

TO6: Vzpomenete si, kdy naposledy jste se oblékli/y úplně stejně? Kolik vám bylo?  

TO7: Měli/y jste nebo máte tendenci se jeden/na od druhého/hé vizuálně odlišit?  



TO8: Co vás od sebe odlišuje?  

TO9: Když jste každý/á zvlášť, máte tendenci zmiňovat, že máte dvojče a pokud ano, tak 

v jakém kontextu?  

TO10: Máte pocit, že se vnímání vás jako dvou samostatných jedinců s přibývajícím věkem 

nějak mění?  

TO11: Má někdo z vašich blízkých problém vás rozeznat?  

TO12: Mluví na vás stále rodiče souhrnně jako na „kluci/holky“ nebo „dvojčata“, než aby 

použili vaše křestní jména?  

TO13: Oslovovali vás na základní škole jmény nebo souhrnně jako dvojčata?  

TO14: Mohli/y byste charakterizovat svůj vztah? 

TO15: Dovedete každý/á zvlášť říct, kdy u vás proběhl proces individuace, tedy kdy jste se 

jeden/a od druhé/ho „odtrhli/y“ ?  

TO16: Jaká jsou pro vás „pro“ a „proti“ toho být dvojčetem?  

TO17: Na co vás lidé nejčastěji ptají ve vztahu k tomu, že jste dvojčata?  

TO18: Ptal se vás někdy někdo na otázku, která z vás je starší? 

TO19: Ptal se vás někdy někdo na to, zda jste někdy sdílely nebo sdílíte jednoho partnera?  

TO20: Ptal se vás někdy někdo na to, zda se poznáte v zrcadle?  

TO21: Ptal se vás někdy někdo na to, zda lépe poznáte jiná dvojčata právě proto, že jste 

dvojčata?  

TO22: Byla na vás někdy mířena věta: Dvojčata se nehádají?  

TO23: Byla na vás někdy mířena otázka: Měnili/y jste se někdy ve škole?  

TO24: Narážíte na nějaké explicitně vyjádřené sexuální fantazie mužů/žen, které se vztahují 

k tomu, že jste dvojčata?  

TO25: Stalo se vám někdy, že někdo řekl jednu informaci jednomu z vás a pak byl 

překvapený, že to neví i ten druhý?  

TO26: Chtěl se s vámi někdo na ulici někdy vyfotit, protože jste dvojčata?  

TO27: Jsou lidé překvapeni vašimi odpověďmi?  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha II  

Ukázka z rozhovoru  

V: Když jste se rozhodovaly, že půjdete spolu na vysokou školu, nebály jste se, že vás lidi 

nadále budou spojovat k sobě a vnímat jako dvojčata?  

Lenka: Jo takhle, já jsem ještě chtěla říct s tou střední, že sice jsme se obě hlásily na výtvarnej 

obor, ale každá na jinej.  Já jsem se hlásila na grafiku, Lída na fotku… jak to bylo na ty 

talentovky, tak prostě ty první talentovky jako nevyšly, takže bysme se každá dostaly na jinej 

obor, ale dostaly jsme se na stejnej.  

Lada: My jsme ale nechtěly spolu na tu střední školu, víš… že jsme si říkaly, že nás baví stejný 

věci i zájmy, měly jsme je stejný a nikdy jsme se nelišily. Ale říkaly jsme si po tý základce: 



„Jo, prostě rozdělíme se a každá budem dělat něco jinýho.“ No a fakt jsme  se dostaly jen na 

tu grafiku prostě do tý Bechyně… a tam si myslím, že to podle mě jako vzniklo, že vlastně 

nějakým způsobem se… vlastně to bylo i tím, že jsme se jako odtrhly od rodiny, že jsme 

prostě… nebo jako bydlíme u Příbrami a sem do tý Bechyně jsme dojížděly třeba 60 

kilometrů, byly jsme na intru… ze začátku jako spolu, protože to bylo takový nejlepší, protože 

bydlíš s někým, koho jako znáš, a tam si myslím, že jakoby to přešlo ty hádky a to pouto, že 

jsme si jako začaly pomáhat… že v tu chvíli... 

Lenka: … to máš pravdu... 

Lada: … nemáš tu rodinu, takže máš prostě jakoby tu druhou aspoň. A tehdy, si myslím, že na 

tý střední jsme se začaly jakoby tak nějak respektovat a začaly jsme i vnímat i to, že to není 

jenom špatný, když je někdo stejnej jako ty.  

V: Do té doby jste to vnímaly jako něco negativního?  

Lada: No, asi jo, no… nebo jako… ne asi úplně negativní, ale...  

Leka: … spíš se snažíš jako odlišit... 

Lada: … no jasně… ale přes tu spolupráci… přestala jsem si barvit ty vlasy a všechno tohle 

najednou zmizelo. A mě osobně potom přestalo tolik vadit, když si nás lidi tolik pletli. Že už 

jsem si říkala: „No, tak si nás prostě pletou a ten, kdo to chce, ten to prostě pozná.“  

Lenka: No, to si myslím taky, že jak jsme jako trošku už dospěly, že jsme nebyly už jako ty 

děti, tak jsme začly potkávat ty lidi, který nás prostě poznaly, tak jsme je začly potkávat… 

prostě pár lidí, kterým řekneš: „Čau, já jsem Lada a já jsem Lenka.“ A oni prostě ví a ani se 

tě skoro neptaj: 

 „Jo, vy jste ségry?“ 

 „Jo, dvojčata“ 

„Dvojčata, tak dobrý.“  

Ale jako nedělá mu to žádnej problém. Možná tam jako přišlo takový uvědomění, vlastně 

trochu víc, že prostě existuju jako jedna bytost.  

 

 


