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ANOTACE 

 
 Bakalářská práce se zabývá tématem sourozeneckých konstelací, přičemţ se 

zaměřuje blíţe na pozici nejstaršího sourozence. Daná problematika je nahlíţená jak 

z teoretického, tak z praktického hlediska. Teoretická část mapuje důleţité teoretické 

poznatky o rodině, sourozencích a sourozeneckých konstelacích. Empirická část se 

zaměřuje na subjektivní proţívání pozice nejstaršího sourozence v rodině. Výsledky 

jsou limitovány vzhledem k povaze výzkumu a individualitě jednotlivých participantů. 
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Rodina, Sourozenci, Sourozenecké konstelace (prvorozený, prostřední, nejmladší, 

jedináček) 

 

  



  

ABSTRACT  

 
 The Bachelor’s Thesis deals with the issueof sibling constellations, while 

focusing closely on the eldest sibling. Given issue is acknowledged from both a 

theoretical and practical point of view. The theoretical part discusses important 

theoretical knowledge about family, siblings and sibling constellation. The empirical 

part focuses on the subjective experienceof the eldest sibling in the family. The results 

are limited due to the nature of the research and the individuality of each participant. 
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ÚVOD 

Pořadí narození má dle teoretiků významný vliv na utváření lidské osobnosti a 

vlastností, které člověka provází celým ţivotem. Téma sourozeneckých konstelací se 

týká opravdu všech vzhledem k tomu, ţe kaţdý z nás se narodil do konkrétního 

rodinného uspořádání, coţ mimo jiné, více či méně ovlivňuje to, jací jsme, jak se 

chováme či jakým směrem se budeme v budoucnosti ubírat.  

Hlavním podnětem pro napsání této bakalářské práce byla snaha zmapovat 

dosavadní teoretické poznatky na dané témaa hlubší porozumění subjektivnímu vnímání 

pozice nejstaršího dítěte v rodině. 

Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou hlavních oblastí, teoretické a 

praktické. První část jsem dál dělila na dvě kapitoly. V první z nich se budu detailněji 

zabývat rodinou, která hraje nezastupitelnou roli v ţivotě kaţdého z nás. Uvedubliţší 

definici a hlavní charakteristiky rodiny, její základní funkce, dále pak rodinné vztahy a 

to, jak se rodina postupem času proměňovala.  

Druhá kapitolase jiţ věnuje sourozenectví. Zde podrobně popíšu sourozenecký 

vztah, který bývá nejdéle trvajícím vztahem v lidském ţivotě. Dále pak uvedu faktory, 

které ovlivňují sourozenectví a v neposlední řadě se budu zabývat právě 

sourozeneckými konstelacemi. Ty blíţe definuji a detailně popíšu jednotlivé pozice 

v konstelaci, tedy prvorozené, prostřední, nejmladší a jedináčky.  

V praktické části se budu věnovat vlastnímu kvalitativnímu šetření, které 

jsemzaměřila na prvorozené jedince. Data pro svůj výzkum jsem získávala formou 

rozhovoru s nápovědou, kterého se zúčastnilo 6 participantů. Za cíl výzkumu jsem si 

stanovila popsat subjektivní proţívání pozice nejstaršího sourozence v rodině, k čemuţ 

mi dopomohly následující výzkumné otázky:  

1. Jaké to je být nejstarším sourozencem? 

2. Jaká proţívá participant pozitiva a negativa této pozice? 

3. Jak participant subjektivně vnímal narození druhého, případně dalšího 

sourozence? 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Rodina 

První kapitola je věnovaná rodině, která má nezastupitelnou úlohu v ţivotě 

jedince a je tedy povaţována za nejvýznamnější sociální skupinu. Rodina má zásadní 

význam ve výchově a svým působením ovlivňuje své členy po celý ţivot.  

Rodina je vytvořenou formou společného souţití rodičů a dětí, která je dnes 

velmi obvyklá. Nebylo tomu tak však vţdy. Vznik rodiny je úzce spjat s vývojem 

lidského společenství, a stejně jako se mění způsob lidského ţivota, vyvstávají nové 

jevy v rodině, jako například niţší počet dětí, vyšší zaměstnanost matek či lepší hmotné 

zabezpečení rodin (Mojţíš a Sobota, 2013).  

„Rodina je základní sociální skupinou, je spojena výlučností svých vztahů, 

soužitím, sdílením přítomnosti, společné aktivity, ale i očekáváním a plánováním 

společné budoucnosti“ (Matějček, 1998 in Vágnerová, 2012, s. 18). Reichel (2004) 

uvádí, ţe rodina jako sociální útvar, je specifická především tím, ţe je jedinec její 

součástí od narození, rodina si své členy tzv. „vyrábí“. Dobře fungující rodina je 

prostředí, ve kterém dítě získává nejhlubší citové vazby, učí se mít rádo své okolí a 

porozumět mu (Mojţíš a Sobota, 2013). 

Jedná se o první sociální uskupení v ţivotě jedince, které významně ovlivňuje 

jeho psychický vývoj. Modifikuje postoj dítěte k okolnímu světu, participuje na vývoji 

schopností a základních návyků a tím jej směřuje do dalších etap ţivota (Kraus, 2008). 

Je pro člověka citovým prostředím, které by mu mělo poskytovat pocit bezpečí a jistoty 

skrze pozitivní vztahy. Důleţitý je pocit, ţe rodiče jsou ti, na které se můţe dítě 

spolehnout a má je nablízku. Právě tak je udrţovaná jistota (Schaefferová, 1995).  

Jedinec je ovlivňován rodinou z hlediska biologického i sociálního. Rodiče 

svým dětem předávají genetické dispozice a dle svých schopností je vychovávají. 

Zkušenosti a poznatky, které dítě získává v rodině, zobecňuje a očekává jejich platnost 

ve fungování okolního světa (Vágnerová, 2012). Události v rodině se opakují den za 

dnem, tedy ve stejném prostředí za stejných podmínek. V téměř kaţdé rodině se 

objevuje autorita, od které všichni členové přejímají všemoţné poznatky, hodnoty, 
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rolová schémata a další, a právě tím si je potvrzují a přijímají za své. Rodina tím tak 

hraje významnou roli ve výchově (Vančurová, 1987). Ačkoliv dochází v rodině 

k primární socializaci dítěte, nemá na ni monopol (Moţný, 1999). „Výchozím krokem 

k rozpadu rodičovského monopolu na socialisaci dítěte je jeho první svěření do péče 

jeslí či mateřské školky“ (Moţný, 1999, s. 144).  

Pro rodinu je příznačná stabilita, otevřenost a míra integrovanosti do okolního 

světa s tím, ţe působení těchto znaků, můţe být pro duševní vývoj dítěte důleţitější, neţ 

hmotné zabezpečení rodiny, či její vzdělanostní stupeň. Rodina, která nesplňuje tyto 

základní charakteristiky, nepůsobí na dítě pozitivně, tedy mu například nemůţe 

poskytnout bezpečí a jistotu, či mu neumoţní rozvoj samostatnosti (Vágnerová, 

2012).Důleţitou charakteristikou rodiny je míra otevřenosti či uzavřenosti vůči 

okolnímu světu. Pro uzavřené rodiny je typický nedostatek kontaktu s vnějším světem. 

Jejím členům není dopřán rozvoj, hůř snáší stres a krizové situace a nejsou dostatečně 

adaptabilní ke změnám. Otevřená rodina je naopak schopná přijímat a měnit nefunkční 

vzorce a plní funkci podpůrného systému (Sobotková, 2007). 

Rodina se skládá z dílčích systémů. Mezi nejdůleţitější patří manţelský, 

sourozenecký a subsystém rodič-dítě. Manţelský podsystém má hlavní roli ve všech 

vývojových fázích rodiny, to znamená, ţe úspěch rodiny závisí na schopnosti partnerů 

vytvořit fungující vztah. Druhým důleţitým subsystémem je vztah rodič-dítě, který 

signalizuje stabilitu, či labilitu rodiny. V sourozeneckém podsystému se dítě učí 

například vzájemné podpoře, spolupráci či soutěţení, coţ později uplatňuje i v jiných 

společenských situacích (Sobotková, 2007). 

Rodina je místo, kde jsou členové v neustálé interakci a musí spolu nutně 

komunikovat. Komunikační smysl mají jak verbální a neverbální projevy, tak i úplná 

absence akce (Matoušek, 1993). Vzájemné interakce jsou závislé na různých faktorech, 

například na kvalitě partnerského vztahu či na zpětné reakci dítěte na projevy rodičů. 

Dítě se učí souţití s druhými a přizpůsobování se jim (Vančurová-Fragnerová, 1987). 

„Interakce mezi členy rodiny jenejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje psychologické 

,well-being v rodině.Právě každodenní, opakující se interakční vzorce utvářejí celkovou, 

jedinečnou atmosféru rodiny“ (Sobotková, 2007, s. 46). 

Geist (1992) říká, ţe ačkoliv je rodina povaţovaná za základní jednotku lidské 

společnosti, je velmi obtíţné podat uspokojující definici, která by obsahovala veškeré 
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typické znaky pro tuto skupinu. Schaefferová (1975, s. 8) nazývá rodinu lidským 

uměleckým dílem, které „se vytváří roky, dokonce po několik generací, které však nikdy 

není hotové.“ Jednotliví členové se rozvíjí nebo upadají v různých oblastech, čímţ se 

neustále proměňuje rodina jako taková (Schaefferová, 1975). 

1.1 Funkce rodiny 

Rodina plní funkce, které jsou vysoce významné a nezbytné pro pozitivní vývoj 

jejích členů. Tak, jak se mění a vyvíjejí její členové, proměňuje se i rodina sama a s ní 

její funkce. Dle Sobotkové (2007) má rodina poskytovat ekonomickou podporu, 

pečovat a vychovávat, ochraňovat své členy (především ty zranitelné) a celkově 

poskytnout svým členům pocit, ţe do rodiny patří. Vančurová-Fragnerová (1966) říká, 

ţe změny, kterými dnešní rodina prošla, vyvolávají pochybnosti o významu rodiny 

v dnešní společnosti. O rodině se často mluví jako o přeţitku a zdůrazňuje se krize 

rodiny. Szczepański je přesvědčen, ţe rodina je schopná uzpůsobit svou strukturu, tedy i 

funkce, změnám okolního světa a „žádný vnější tlak ji nemůže ,likvidovat‘ jako 

instituci“ (cit. dle Reichel, 2004, s. 183). 

Za primární úlohu rodiny je povaţovanásocializační funkce. Rodina je 

prostředí, do kterého se jedinec rodí, vyrůstá a získává poznatky, díky kterým se 

začleňuje do okolního světa (Reichel, 2004). Procházka (2012) uvádí, ţe je tato funkce 

ovlivněná různými faktory, jako je materiální zabezpečení, kulturní rozmanitost a 

kvalita vztahů mezi osobami vyskytujícími se v rodině. Účinný proces socializace má 

umoţnit dítěti plynulý přechod z rodinné sféry do veřejného světa a napomoci mu 

orientovat se v něm. Dle Moţného (1999) existuje rozdíl v socializaci dle pohlaví dítěte. 

Očekávání rodičů naznačují dětem od narození, co se od nich bude na základě jejich 

pohlaví vyţadovat, a tím dochází k rozvíjení ţenského či muţského stereotypního 

chování.  

Biologická a reprodukční funkceumoţňuje dle Reichela (2004) manţelům 

naplnit rodičovské tuţby a zároveň dává prostor k realizaci jejich sexuálních potřeb 

legálním a sociálně akceptovaným způsobem. S tím nesouhlasí Moţný (1999), který 

uvádí, ţe monopol na legitimní sex měla rodina v křesťanské společnosti, s postupem 

času a novými technologiemi však o tento monopol přišla. Ačkoliv je dnes principiálně 

respektovaná monogamická párová rodina jako elementární reprodukční instituce, 
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dochází k odlišnému nahlíţení mimomanţelského sexu, o čemţ svědčí prudký nárůst 

počtu mimomanţelských dětí. Autor dál upozorňuje na všeobecnou dostupnost 

antikoncepčních prostředků, které umoţňují ţenám rozhodovat o vlastním mateřství a 

tím regulovat počet narozených dětí. Kraus (2008) se domnívá, ţe biologická a 

reprodukční funkce rodiny má velký smysl jak pro společnost, tak pro jedince. Zároveň 

mohou být děti v dnešní společnosti vnímány jako překáţka v kariéře a osobním ţivotě. 

Procházka (2012) poukazuje na pokles porodnosti v České republice a uvádí, ţe 

v dlouhodobém výhledu dochází k zvýšení počtu párů, které nechtějí potomka či 

rodičovství odkládají. Moţný (1999) dodává, ţe problém reprodukce populace není 

dnes zanedbatelným problémem, k poklesu dochází nejen u porodnosti, ale i u uzavírání 

sňatků.  

„Rodina je základní ekonomickou jednotkou společnosti“ (Mojţíš a Sobota, 

2013, s. 40). Další funkce je tedy ekonomická, neboli zabezpečovací. Rodina se 

pohybuje na trhu jako ekonomický subjekt, peníze zde slouţí k hmotnému zabezpečení 

jejích členů, nejčastěji se utrácí za stravu, povinné poplatky, oblečení a kulturní sféru 

(Mojţíš a Sobota, 2013). Procházka (2012) mluví o sociálně-ekonomické funkci, kdy je 

rodina jak konzumentem, tak tvůrcem ekonomických hodnot. S tím souhlasí Kraus 

(2008) a dodává, ţe poškození této funkce se projevuje například nedostatečným 

materiálním zabezpečením z důvodu nezaměstnanosti. Maříková (2000) poukazuje na 

různé finanční příjmy rodin, kdy udává, ţe s rostoucím počtem osob v rodině dochází ke 

sniţování příjmu a velké rodiny jsou tak finančně na stejné úrovni, jako rodiny neúplné. 

Pokud by zaloţení rodiny záviselo pouze na ekonomickém hledisku, byla by 

budoucnost rodiny v Čechách jistě velmi ohroţená, vzhledem k tomu, ţe nejpříznivěji 

jsou na tom domácnosti jednotlivců výdělečně činných a bezdětných. Výjimku zde tvoří 

důchodci.  

Moţný (1999) se zabývá otázkou sociální nerovnosti, která plyne z postavení 

rodiny ve společnosti. Uvádí, ţe pozice rodiny ve společnosti je ovlivněná například 

nerovným přístupem k ekonomickým zdrojům, stupněm vzdělání či prestiţí povolaní. 

Postavení rodiny významně ovlivňuje ţivotní šance jejích členů a to jak 

z ekonomického, tak ze sociálního hlediska. Autor se domnívá, ţe prvořadou roli hraje 

rozdíl v bydlení, kdy bohatší rodina můţe dětem dopřát vlastní pokoj, pomůcky a 

prostředí nutné ke školní přípravě. Ze sociálního hlediska existují rozdíly především 

v důleţitých konexích a výhodných známostech rodiny, coţ „zvyšuje velice přirozeným 
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způsobem šanci na výběr vlastního manželského partnera z kruhů rodin třídně si 

blízkých...“ (Moţný, 1999, s. 89-90). Maříková (2000) dodává, ţe rodiny se významně 

odlišují dle společensko-profesního zařazení partnerů do tří skupin dle výše příjmů, 

majetku a vybavenosti domácnosti. Do první skupiny patří, dle autorky, podnikatelé a 

vyšší odborníci, druhou skupinu tvoří rodiny ţivnostníků, úředníků a středních 

odborníků a poslední skupina se skládá z dělníků. Výrazné rozdíly jsou vidět ve výši 

příjmů muţů a ţen; platy ţen dosahují jen dvou třetin platů muţů. Samotné ţeny nejsou 

stratifikovány co se vzdělání týče a v České republice platí, ţe mezi ţenaminejsou 

rozdílyv zaměřenosti na kariéru bez ohledu na stupeň vzdělání. Oproti ţenám v jiných 

evropských zemích mají české ţeny více odpracovaných hodin, coţ je dáno charakterem 

práce v České republice – zpravidla plné pracovní úvazky, minimum neplaceného volna 

i méně dovolené. 

Rodiče mají skrze výchovnou funkcimoţnost vštípit svým potomkům způsoby 

chování, hodnoty, základní návyky, podle kterých se budou řídit v budoucím ţivotě 

(Kraus, 2008). Dle Procházky (2012) je výchova vysoce individuální a závisí především 

na emočním vztahu rodičů k sobě navzájem a k dětem. Reichel (2004) tvrdí, ţe se jedná 

o klasickou funkci, která jiţ však nehraje nejdůleţitější úlohu vzhledem k tomu, ţe 

rodinu zde nahrazují specializované instituce jako je například škola. Zároveň autor 

poukazuje na důleţitost kontinuální spolupráce rodiny a školy, popřípadě jiné výchovné 

instituce. Podle Štecha (2004) se i zde odráţejí výše zmiňované změny. Ty vedou 

k tomu, ţe rodiče pociťují stále větší zodpovědnost za výchovu svých dětí, zároveň se 

ale k ní cítí méně kompetentní. Ve vztahu ke škole je pak na ně kladen stále větší nárok, 

aby se ve školním vzdělávání svých dětí sami angaţovali. Kraus (2008) říká, ţe rodiče 

často přenechávají odpovědnost za výchovu na škole a předpokládají, ţe učitelé napraví 

potencionální chyby způsobené nesprávným výchovným přístupem. Moţný (1999) však 

dodává, ţe školní výkony dětí jsou závislé na jejich třídním původu, tedy i účinnost 

školy se odvíjí od třídní příslušnosti rodiny. 

Zásadní a nenahraditelnou je dle Krause (2008) emocionální funkce. Pouze 

rodina je schopná vytvořit bezpečné prostředí, kde se jedinci dostává pocitu jistoty a 

lásky. Autor však upozorňuje, ţe na základě změn, kterými rodina prošla, se stává 

naplnění tohoto úkolu náročnější a počet rodin, který tuto funkci kvůli nedostatku času, 

rozvodům atd. téměř nesplňuje, roste. S tím souhlasí Procházka (2012) a dodává, ţe 

nejdůleţitější je vytvoření časného citového pouta matky a dítěte. Pokud se tento vztah 
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nevytvoří, můţe dojít aţ k sociální deprivaci. Matějček a Dytrych (1994) mluví o tvorbě 

tzv. specifického citového vztahu, kdy dítě získává pocity jistoty a důvěry k blízké 

osobě. Pro uspokojení primárních psychických potřeb a zajištění zdravého vývoje 

osobnosti definují autoři 5 základních potřeb: potřeba mnoţství a proměnlivosti 

podnětů, potřeba stálosti a smyslu v podnětech, potřeba sociálních a emočních vztahů, 

potřeba uspokojení společenských hodnot, ze kterých vychází uvědomění vlastní 

identity a potřeba „otevřené budoucnosti“. 

Ochranná funkce je zaloţená na opatření ţivotních potřeb členů rodiny. 

Zatímco dříve ji zčásti plnil stát, dnes se od rodiny očekává větší účast (Kraus, 2008). 

Zaopatřující funkce funguje na principu spoluúčasti. Lidé se finančně víc podílí na 

zdravotní péči, rodiny pečují o členy mající speciální zdravotní potřeby, mladší 

generace zaopatřují prarodiče atd. Rodina je tedy prostor, kde má kaţdý své místo, cítí 

se bezpečně a je přijímán druhými (Procházka, 2012). 

1.2 Proměna rodiny a rodinné vztahy 

Štech (2004) upozorňuje na změnu rodiny, která je odrazem změn 

společenských, jeţ můţeme sledovat jiţ od konce 19. století. Spolu s nástupem 

individualismu nastává příklon k tzv. vztahové rodině, v níţ jde primárně o rozvoj 

osobnosti kaţdého jejího člena. Tyto změny pak mají dalekosáhlé důsledky jak pro 

manţelský vztah (právě zdůrazňování osobních potřeb a zvýšení nároků na partnery 

bývají často povaţovány za příčinu destabilizace rodiny v současnosti), tak pro vztah 

mezi rodiči a dětmi.  

Sociodemografické změny vedly i k proměně podoby moderní rodiny. 

Nejčastější formou rodiny dnes je tzv. nukleární rodina, kterou tvoří manţelé/rodiče a 

jejich potomci (Hartl a Hartlová, 2010). Jedná se o malou skupinu tvořenou jak 

pokrevními vztahy, tak nepokrevními (manţelé) (Reichel, 2004). Menší rodiny jsou 

soudrţnější, neţ ty početnější, atmosféra je víc intimní a vztahy hlubší. Malá rodina je 

charakteristická plánováním, např. plánování jak bude rodina velká, kolik budou mít 

rodiče dětí a jak je budou vychovávat, kde budou bydlet a kam budou děti chodit do 

školy (Vančurová-Fragnerová, 1966). 

Ačkoliv je nukleární rodina veřejností běţně přijímaná jako nejčastější forma 

rodiny dnes, Matoušek (1993) uvádí, ţe v populaci se objevuje menšinově, je 
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zastoupená jen asi třetinou rodin. Většinu tvoří lidé, kteří ţijí sami nebo s dětmi, avšak 

bez partnera. S tím souhlasí Reichel (2004), který mluví o tzv. neúplné rodině, jakoţto 

formě nukleární rodiny, která dnes vůbec není neobvyklá, a ve které chybí jeden 

z rodičů z důvodu rozvodu, rozchodu či úmrtí. Kraus (2008) uvádí, ţe dochází ke 

zvýšení počtu matek samoţivitelek a narůstá mnoţství jednočlenných domácností.  

De Singly (1999) popisuje proměny rodiny od šedesátých let 20. století, které 

probíhaly ve Francii a většině zemí západní Evropy a odpovídají více či méně i situaci 

české rodiny s tím, ţe některé změny proběhly dříve a jiné později. Autor je shrnuje do 

šesti bodů: 

 sníţení počtu sňatků (ať uţ prvních, nebo dalších sňatků) a zvýšení počtu 

nesezdaných svazků (nebo spoluţití) 

 nárůst počtu rozvodů a rozchodů 

 nárůst neúplných rodin s jedním rodičem (tj. domácností s jedním 

rodičem a jedním nebo více dětmi); dále rodin nově sloţených nebo 

obnovených (domácnost tvořená párem, jehoţ alespoň jeden člen má jiţ 

za sebou nějakou manţelskou zkušenost a stará se o jedno ze svých dětí 

z prvního manţelství) 

 sníţení počtu porodů 

 nárůst mimomanţelských porodů 

 nárůst námezdní práce ţen, převáţně matek, a následně i párů, kde jsou 

oba manţelé zaměstnáni (de Singly, 1999, s. 87). 

„Snižuje se stabilita manželství a také byl zákonem umožněn rozvod vzájemnou 

dohodou. Rozvíjí se soužití mimo manželství. Instituce manželství a sexuální role sice 

nezanikají...ovšem větší část své legitimity už tato instituce ztratila“ (de Singly, 1999, s. 

90). Moţný (1999) se zabývá otázkou rozvodovosti a definuje následující prediktory 

rozvodu: socioekonomický status, věk vstupu do manţelství, etnicita a rasa, děti, doba 

trvání manţelství, náboţenství, dědičnost rozvodovosti a opakované manţelství. Vliv 

socioekonomického statusu je úzce spojen s rostoucí zaměstnaností ţen s tím, ţe 

zaměstnané ţeny se rozvádějí více. 

S fenoménem rozvodovosti souvisí i problematika nevlastních či doplněných 

rodin. Tato s sebou nese specifické problémy v rodinných vztazích. Dle Sobotkové 

(2007) se vztah manţelů v nevlastních rodinách nedá porovnávat se vztahem v prvním 
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manţelství, neboť manţelé často nemají po svatbě tolik času na upevňování 

manţelského svazku. Dále je jejich manţelství silně ovlivňováno přítomností dětí, kdy 

mladší děti můţou ţárlit a cítit se odstrčeně, zatímco adolescentům vadí erotické 

náznaky rodičů. Leman (1997, s. 38) vnímá nevlastní rodiny jako komplikaci a říká, ţe 

„nové děti nejen že nebudou své nevlastní rodiče okamžitě milovat, ale téměř jistě jim 

budou okamžitě dělat problémy“. Pro děti bývá přirozené, ţe chtějí,aby se nové 

manţelství rozpadlo (Leman, 1997). Dle Vágnerové (2012) můţe být pro dítě obtíţné 

přijmout nevlastního rodiče, především pokud do rodiny přichází v předškolním a 

školním věku dítěte, bezprostředně po odchodu vlastního rodiče. Starší dítě má jiţ 

vytvořený vztah s vlastním rodičem a nového příchozího můţe vnímat jako původce 

rozpadu rodiny. Moţný (1999) však na základě vlastního výzkumu říká, ţe děti 

prosperují lépe v opakovaném manţelství, neţ v neúplné rodině. Dodává, ţe se toto 

tvrzení dá vztáhnout plně pouze na dívky, vzhledem k tomu, ţe chlapci se v pubertě 

adaptují na opakované manţelství matky obtíţněji. Sobotková (2007) říká, ţe důleţité je 

minimalizovat boj o rodičovskou autoritu s tím, ţe nevlastní rodič by měl vystupovat 

spíše jako rádce či přítel. Leman (1997) uvádí, ţe důleţitým faktorem pro vytvoření 

dobrých vztahů v nevlastní rodině je věk dětí při jejím vytvoření, čím mladší děti jsou, 

tím lépe. V neposlední řadě platí to, co platí v kaţdé rodině – základem je kvalitní vztah 

rodičů mezi sebou.  

Sobotková (2007) se zabývá problematikou rodin s jedním rodičem a uvádí, ţe 

v 90% jde o matky s jedním či více dětmi. Rodina s jedním rodičem vzniká nejčastěji 

z důvodu rozvodu, ale zároveň dnes dochází k nárůstu počtu svobodných ţen, které mají 

dítě mimo manţelství.Kozlová a Tomanová (2005) poukazují na sníţení společenské 

stigmatizace svobodných matek, která byla patrná v minulosti. Autorky rozdělují 

osamělé matky do tří skupin: první tvoří vdovy s dětmi, druhou rozvedené matky a do 

třetí skupiny patří ţeny, které si zvolily zůstat svobodné. Hlavními motivy pro takové 

rozhodnutí jsou, dle autorek, špatné zkušenosti s muţi, budování kariéry a potřeba 

nezávislosti. 

Jasně zaznamenatelným trendem současné společnosti je odklad mateřství a 

vstupu do manţelství na pozdější věk, coţ vede ke sníţení úplných rodin a změněné 

skladbě domácností (Maříková, 2000). Sobotková (2007) uvádí, ţe na rozhodování o 

rodičovství má velký vliv moţný dopad na manţelský vztah, moţné finanční 

znevýhodnění rodiny, nutnost odloţení kariéry matky a omezení její osobní svobody. 
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Kromě úmyslného odkládání mateřství, mluví autorka o nedobrovolné bezdětnosti a 

uvádí, ţe v České republice je 15-20% párů, kteří jsou nuceni vyhledat lékařskou 

pomoc. Novák (2007) se domnívá, ţe úmyslná bezdětnost je dnes ojedinělý jev a 

většinou se k němu hlásí ţeny, které nemají děti ze zdravotních důvodů, či nemohou 

najít partnera. Dalším důvodem můţe být péče o rodinného příslušníka, coţ znemoţňuje 

hledání protějšku se zájmem o děti. Autor však dle mého názoru naprosto opomíjí ţeny, 

které si bezdětnost úmyslně volí.  

Sociodemografické změny (především odklad rodičovství) s sebou přinesly i 

nový jev, pro nějţ se vţil název "sendvičová generace". Tu tvoří lidé (ze tří čtvrtin 

ţeny) v pozdním produktivním věku, kteří kombinují povinnosti spojené s péči o 

stárnoucí rodiče s péčí o své dospívající děti. Tato péče jim zabírá v průměru 20 hodin 

týdně (Kotková a Švarcbachová, 2014). 

Kaţdým rokem dochází ke zvýšení počtu starších matek (ţena rodící po 

dosaţení 35 let), coţ je podmiňováno mnohými faktory. Starší ţeny jsou na tom 

pravděpodobně lépe po fyzické stránce neţ dřív, mají vyšší vzdělání a jsou zaměstnané, 

mají moţnost kontrolovat porodnost a celkově existuje větší rozmanitost forem 

rodinného ţivota. (Sobotková, 2007). Moţný (1999) zastává názor, ţe ţeny nejčastěji 

odkládají narození dítěte kvůli budování kariéry, coţ ovšem výrazně sniţuje porodnost. 

Díky vyšším příjmům si pak ţeny mohou dovolit zaplatit kvalitní pomoc při péči o 

potomky. Sobotková (2007) dodává, ţe narození prvního dítěte častěji odkládají ţeny 

s vyšším vzděláním, zároveň si však mnohdy odloţení mateřství nevysvětlují 

profesními důvody. Přestoţe dnes mohou ţeny kontrolovat porodnost antikoncepčními 

prostředky, rodí se dle autorky víceneţ jedna třetina dětí starších ţen neplánovaně. Je to 

způsobené nejspíš tím, ţe ţeny nad 35 let často nepovaţují těhotenství za příliš 

pravděpodobné. 

Dle Vančurové-Fragnerové (1966) existuje rozdíl mezi vztahy v rodině s jedním 

dítětem, více dětmi nebo tam, kde ţije široké příbuzenstvo pospolu. Z následujícího 

grafického vyjádření vztahů v rodině je patrné, ţe příchod nového člena do rodiny mění 

její strukturu i vztahy: 

A) mezi muţem a ţenou  

       (2 osoby, 1 vztah) 

 

B) mezi muţem, ţenou a dítětem 

      (3 osoby, 3 moţné vztahy) 
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C) mezi muţem, ţenou a dvěma dětmi 

        (4 osoby, 6 moţných vztahů) 

 

 

D) mezi muţem, ţenou a třemi dětmi 

         (5 osob, 10 moţných vztahů) 

 

(Vančurová- Fragnerová, 1966, s. 19) 

 

Autorka dál popisuje dvě proměnné: počet členů rodiny (velikost) a počet 

osobních vztahů mezi jejími členy. Novák (2007) dodává, ţe s kaţdou novou osobou 

roste výrazně počet vztahů. Vztahy jsou dle autora dvojstranné, coţ ovšem neznamená, 

ţe musí být oboustranně totoţné, například osoba A miluje osobu B, zatímco osoba B 

nenávidí osobu A. Kromě rodin se třemi dětmi existují i velké sourozenecké skupiny, 

které se skládají z 4 a více sourozenců. Tyto větší skupiny jsou často charakteristické 

soudrţností, vlastními způsoby komunikace a dorozumívání. Ačkoliv nejstarší 

sourozenec má obvykle jistou autoritu, hierarchie větších sourozeneckých skupin 

nemusí být dána pouze věkem. Starší děti mívají ovšem moc odměňovat a trestat, dále 

se pak předpokládá, ţe toho víc ví a ostatní se jim chtějí podobat.  

De Singly (1999) rozlišuje rodinu manţelskou a orientační. Ty jsou od sebe 

v dnešní době a v našem kulturním prostředí zpravidla odděleny. Manţelská vzniká 

sňatkem dvou lidí, orientační je ta, do které se tito lidé narodili. Typicky ţijí členové 

manţelské rodiny v odděleném domě a nejsou ekonomicky závislí na orientační rodině, 

za ideální se povaţuje „nežít s nimi, ale blízko nich“ (de Singly, 1999, s. 57). 
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2 Sourozenectví 

Rodina zahrnuje síť mnoha vztahů, primárně vztah partnerský, dále pak vztah 

rodičů a dětí a vztah mezi sourozenci. Vzhledem k tématu této práce se budu v druhé 

kapitole podrobněji věnovat vztahu sourozeneckému a moţným sourozeneckým 

konstelacím. Sourozenci na sebe působí jiţ od útlého věku a jejich vztah bývá nejdéle 

trvajícím vztahem v ţivotě člověka. 

Narození sourozence je pro dítě velkou událostí a představuje změny v jeho 

dosavadním ţivotě a v rodině. Sourozenci mají velký vliv na psychický vývoj dítěte, 

jsou součástí rodiny a dané dítě tak získává za běţných okolností neměnnou pozici: 

nejstarší, prostřední, nejmladší či jedináček (Vágnerová, 2012). Prekopová (2015) 

uvádí, ţe sourozenci se od raného věku učí různým způsobům vzájemného sociálního 

chování a tím jsou ve velké výhodě oproti jedináčkům. Od útlého věkuse učí souţití 

s druhými lidmi, kompromisu, dělení se, vyjednávání a řešení problémů, čemuţ 

napomáhá fakt, ţe od konfliktu nemůţou odejít jako v jiné vrstevnické skupině, ale 

musí jej rozřešit. 

Dle Vančurové (1987)je sourozenecký vztah výjimečný především dobou, 

kterou spolu sourozenci tráví, vzhledem k tomu, ţe jsou spolu daleko častěji neţ 

například jejich rodiče. S tímto tvrzením souhlasí i výzkumy, (např. Eckstein a 

Kaufman, 2012) [vlastní předklad autorky práce]které ukazují, ţe děti a adolescenti se 

účastní více aktivit a stráví více času se svými sourozenci, neţ s rodiči či vrstevníky. 

Starší sourozenci často plní funkci poradců a ochránců vůči svým mladším sestrám a 

bratrům a jsou jim mnohdy socializačními prostředníky. 

Vančurová-Fragnerová (1966) říká, ţe sourozenecký vztah je charakterizovaný 

důvěrností a pravdivostí. Sourozenci spolu sdílejí jak čas a prostor tak i oblečení, jídlo, 

hračky a další. „Znají se do posledních detailů...Žijí spolu bez obalu –‚nazí‘“. Autorka 

ve své další publikaci uvádí, ţe děti mají schopnost shlédnout se ve svém sourozenci a 

skrze častá přirovnání jejich osoby k sourozencům mají moţnost vidět sebesama. Tato 

schopnost se nazývá „funkce zrcadel“. Zároveň autorka zdůrazňuje, ţe „děti jedné 

rodiny nelze chápat jako produkty jedné série výrobního pásu, které přicházejí navlas 

stejné a mění se až později podle toho, jak se s nimi zachází“ (Vančurová, 1987).S tím 

souhlasí Leman (1997), který uvádí, ţe pořadí narození vytváříu kaţdého jedinečnou 
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individualitu a tvrdí, ţe výchova a přístup rodičů by měl být odlišný vzhledem k pořadí 

narození jejich potomků, protoţe kaţdé dítě je jiné a vyţaduje odlišný přístup. „Je 

důležité, aby rodič porozuměl vlastní logice dítěte a zároveň mu umožnil získat 

zkušenosti s rodinnou spoluprací“ (Dreikursová-Fergusonová,1993, s. 30). 

Ačkoliv je pořadí narození velmi důleţité, nepředurčuje dle Adlera (cit. dle 

Čapek a Čapková, 2010, s. 9) typ osobnosti dítěte a významnou roli tak hraje i styl 

výchovy a celkové klima v rodině. Čapek a Čapková (2010) dodávají, ţe výchovný styl 

je často intuitivní a rodiče jej přebírají nevědomky od svých rodičů. Atmosféra rodiny 

se dle Lemana (1997) mění s příchodem kaţdého nového člena a jednání rodičů 

s novým dítětem ovlivňuje do jisté míry jeho budoucí osud. 

Vančurová-Fragnerová (1966) zdůrazňuje, ţe kaţdé dítě je jiné a proto bude mít 

odlišné vztahy se svými sourozenci a různý vliv na ně. Sourozenecké vztahy jsou 

ovlivněné celkovou situací v rodině a jejím uspořádáním. Je důleţité, aby mělo kaţdé 

dítě svůj osobní prostor, své věci, o něţ se nemusí dělit. Dále autorka zdůrazňuje 

nebezpečí upřednostňování jednoho ze sourozenců někým z rodičů, které můţe vést 

k vytvoření nezdravého základu vyvíjejícího se sourozeneckého vztahu.  

Vágnerová (2012) uvádí, ţe vztah sourozenců je významný po citové stránce. 

Dítě se učí rozpoznávat city a potřeby druhých a současně se vůči sourozenci vymezuje 

a tím si s ohledem na něho vytváří představu o sobě sama. O vymezování se vůči svému 

sourozenci mluvil uţ Adler v roce 1928 (cit. dle Eckstein a Kaufman, 2012) [vlastní 

překlad autorky práce], který tvrdil, ţe to, jak na sebe sourozenci působí, můţe vést 

k vzájemnému odlišování se. Tento proces nazval sourozenecká de-identifikace. 

Pojem de-identifikace Adler vysvětluje jako vědomé či nevědomé tendence sourozenců 

odlišovat se od toho druhého, s cílem vytvořit si vlastní identitu a pozici v rodině. 

Během procesu de-identifikace dochází k vývoji odlišných vlastností, sourozenci se 

jinak chovají a zapojují se do rozdílných aktivit. Obecně platí, ţe čím víc si jsou 

sourozenci podobní, tím víc se snaţí odlišit se. 
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2.1 Faktory ovlivňující sourozenecký vztah 

Vančurová-Fragnerová (1966) uvádí, ţe rodina se dnes často plánuje a většina 

rodičů usiluje o nastolení co nejvhodnějších podmínek pro vývoj svých dětí. Leman 

(1997) přichází s výčtem odlišností, které výrazně působí a ovlivňují vztahy mezi 

sourozenci v jednotlivých rodinách, a těmi jsou: 

 věkový odstup mezi sourozenci 

 pohlaví dětí 

  tělesné rozdíly 

 pořadí narození rodičů 

 spojení více rodin na základě rozvodu či úmrtí rodičů  

 vztah mezi rodiči. 

Věkové rozdíly mezi sourozencilze dle Vančurové-Fragnerové (1966) 

naplánovat poměrně spolehlivě. Čím věkově blíţ si sourozenci jsou, tím intenzivnější a 

hlubší budou jejich kontakty. To však neznamená, ţe půjde jednoznačně o přátelské 

kontakty.Čapek a Čapková (2010) tvrdí, ţe velká část rodičů chce mít děti brzy po sobě, 

aby si spolu mohly hrát a sdílet společné záliby, neberou však v potaz fakt, ţe čím blíţ 

si narozené děti jsou, tím silnější je mezi nimi rivalita a ţárlivost. Za nejvhodnější 

věkový rozdíl povaţují alespoň dva a půl roku, vzhledem k tomu, ţe starší dítě by mělo 

projít obdobím vzdoru ještě před narozením sourozence.Leman (1997) varuje před 

vytvořením tzv. „druhé rodiny“, která vzniká, pokud se mezi dětmi objeví mezera 5 a 

více let. Viz vzorec rodiny A dle Lemana (1997, s. 29): 

 

       Rodina A 

       Chlapec – 14 let 

       Dívka – 13 

-------------------------- 

       Chlapec – 6 let 

       Dívka – 5 let 

„Přerušovaná čára označuje nevyhnutelné rozdělení v této sourozenecké 

konstelaci. Mezera sedmi let mezi druhorozeným a třetím narozeným dítětem vytváří 

situaci, kterámůţe snadno vést k tomu, ţe se u třetího narozeného chlapce projeví 

tendence prvorozeného“ (Leman, 1997, s. 29). Autor však nevylučuje ani moţnost, ţe 

by měl chlapec, narozený jako třetí, rysy prostředního dítěte. Čapek a Čapková (2010) 

uvádí, ţe jestliţe je mezi dětmi věkový rozdíl 5 a více let, vychovávají rodiče vlastně 
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jedináčka.Dalloz (2002) se zabývá vlivem věkového rozdílu a ţárlivosti a zdůrazňuje, 

ţe určité soupeření a řevnivost se mezi sourozenci objeví, ať je věkový odstup 

jakýkoliv, je tedy zbytečné všemoţné vypočítávání ideálního věkového rozdílu. Dle 

Nováka (2007) akceptuje druhorozené dítě dalšího sourozence lépe, neţ nejstarší 

přijímá narození druhého dítěte. Nutno podotknout, ţe i u dětí s větším věkovým 

rozestupem lze vybudovat harmonický vztah, velmi záleţí na výchově rodičů 

(Vančurová-Fragnerová, 1966). 

Rozdílnost v pohlaví sourozenců je dalším faktorem, který na sourozence 

působí. Dle Lemana (1997, s. 32) platí, ţe „jakmile odlišnost pohlaví vyzvedne jedno 

z dětí do popředí, má to zásadní vliv na dítě věkově těsně před ním, případně těsně po 

něm“. Čapek a Čapková (2010) vidí moţnou problematickou situaci,pokud rodiče touţí 

po jednom pohlaví u dítěte vícneţ po tom druhém. Na takové dítě mohou být později 

kladena přehnaná očekávání a tlak k jejich naplnění, nebo můţe být dítě rozmazlované. 

Novák (2007) upozorňuje na problematiku tzv. výsadního postavení, coţ jest například 

narození jediné dcery mezi syny a naopak. Dalloz (2002) tvrdí, ţe tato očekávání rodičů 

můţou u dítěte vyvolat zmatek a obavy o svou pozici v rodině. Zdůrazňuje, ţe je 

důleţité, aby rodiče se svými dětmi promluvili a vysvětlili jim výhody jejich pohlaví. 

Dle Čapka a Čapkové (2010) touţí dnes rodiče po dvou dětech odlišného pohlaví, 

vzhledem k tomu, ţe kaţdé pohlaví má trochu jinou roli a tak je tato kombinace méně 

problematická. Oproti sourozencům stejného pohlaví, však někdy vyrůstají kaţdý ve 

svém světě, tedy jako jedináčci. Svou roli ovšem můţe dle mého názoru hrát i vztah 

rodiče k vlastnímu muţství resp. ţenství, který se následně promítá i do vztahu k dítěti 

stejného pohlaví. 

Sourozenecké vztahy mohou být dále ovlivňovány tělesnými odlišnostmi 

jednotlivých dětí. Přítomnost postiţeného dítěte má výrazný vliv na rodinu a její ţivotní 

styl. Role zdravého sourozence můţe být velmi obtíţná, dochází ke změně jeho 

postavení v rodině. Je důleţité zdravému sourozenci vysvětlit, proč je jeho sourozenec 

určitým způsobem protěţovaný, a ţe se od obou nemůţe očekávat to stejné, aby se 

předešlo moţným konfliktním situacím (Vágnerová, 2012). Dle Nováka (2007) zaujímá 

handicapované dítě pozici nejmladšího, coţ na jeho sourozence působí buď 

obohacujícím nebo odrazujícím způsobem. Dalloz (2002) uvádí, ţe je důleţité mluvit se 

zdravým dítětem o postiţení jeho sourozence a případně jim dát prostor, aby o tom 

mluvili společně. Zároveň se snaţit, aby se od sebe děti co nejméně odlišovaly a 
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nepodceňovat výsledky zdravého dítěte oproti postiţenému.Husová (2013) se ve své 

diplomové práci zaměřila na psychosociální situaci sourozenců postiţených dětí, ze 

které mimo jiné vyplynulo, ţe všichni účastníci výzkumu se museli podílet na péči o 

svého sourozence, ke kterému pociťovali ambivalentní pocity. Autorka zdůrazňuje 

důleţitost komunikace v rodině, z jejího výzkumu ovšem vyplývá, ţe otevřená 

komunikace o nemocném sourozenci bývá spíše na úrovni přání, neţ ţe by se skutečně 

realizovala. Dále autorka uvádí, ţe u všech zdravýchsourozencůbyla patrná frustrace 

zapříčiněnápotlačováním vlastních pocitů s tím, ţe často nechtějí přidělávat starosti 

rodičům.Vágnerová (2012) tvrdí, ţe sourozenci postiţeného dítěte jsou často více 

tolerantní k odlišnostem u lidí a jsou citlivější k potřebám ostatních. Zároveň však 

autorka hovoří i o záporných stránkách tohoto typu sourozeneckého vztahu, například 

absence soupeření sourozenců s tím, ţe bývá projev takového chování u zdravého dítěte 

hodnocen negativně. Husová (2013) dodává, ţe zdraví sourozenci mají uţší sociální 

vztahy neţ jejich vrstevníci. Dle Lemana (1997) můţe dojít k tzv. „výměně rolí“, pokud 

je postiţený starší neţ jeho sourozenec. Děti si tak role vymění a z mladšího, zdravého 

sourozence se tak stává starší. Tělesná odlišnost však nemusí být pouze v rodině 

s postiţeným dítětem. Můţe se jednat i o vzhledové rozdíly, jako je odlišná výška či 

krása jednoho ze sourozenců. Autor kromě tělesných rozdílů poukazuje i na pořadí 

narození rodičů, kteří mají často tendenci ztotoţňovat se s dítětem narozeným na stejné 

příčce, nebo majícím stejné osobnostní vlastnosti. 

2.2 Sourozenecké konstelace 

Hartl a Hartlová (2010, s. 264) definují sourozeneckou konstelaci jako 

„výkladpořadí, v jakém se dítě narodí do rodiny, jakou v ní hraje roli a co z toho 

vyplývá pro utváření jeho povahy“.Dle Nováka (2007) nelze jednoznačně předpovědět 

typ osobnosti na základě pořadí narození, existuje však jistá pravděpodobnost, ţe bude 

mít daný člověk určité osobnostní sklony či tendence. Na základě svého výzkumu tvrdí 

Dostál (2007), ţe pořadí narození ovlivňuje emoční inteligenci a uvádí, ţe prvorození 

dosahují výrazně niţších výsledků v oblastech empatie, celkové a interpersonální 

emoční inteligence oproti nejmladším, dále pak skórovali níţ ve srovnání s jedináčky na 

škále řešení problémů.Leman (1997) se domnívá, ţe pořadí narození má velký vliv na 

utváření osobnosti člověka, výběr partnera a kariéry a zároveň na budoucích 

rodičovských schopnostech. Novák (2007) dodává, ţe pořadí narození zákonitě 
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ovlivňuje představy kaţdého o rodině a manţelství, kdy jiná očekávání bude mít ten, 

kdo je zvyklý nést odpovědnost a rozhodovat za druhé, neţ ten kdo vyţaduje větší péči 

a ochranu od druhých. Na základě review 200 výzkumů zaměřujících se na pořadí 

narození, tvrdí Eckstein (2010) [vlastní překlad autorky práce], ţe lidé 

navazujípřátelství a partnerský vztah spíše s těmi, kteří jsou narození na stejné příčce 

v sourozenecké konstelaci.  

Alfred Adler, který je pokládán za zakladatele teorie o sourozeneckých vztazích, 

zdůrazňoval pořadí narození dítěte, díky kterému dítě získává jedinečnou pozici 

v rodině. Kaţdá rodina podléhá kultuře, ve které ţije, coţ můţe ovlivňovat vzory 

chování rodinných příslušníků. Například dívka, byť narozená jako nejstarší, můţe být 

podceňována a poniţována, zatímco nejmladší chlapec je protěţován a má značnou 

volnost (Dreikursová-Fergusonová, 1993). Adler (cit. dle Croake a Olson, 1977)[vlastní 

překlad autorky práce] tvrdí, ţe kaţdý člověk jedná s okolním prostředím na základě 

vlastních předpokladů a úsudků, které jsou obvykle ovlivněny pořadím narození 

jedince. To znamená, ţe postavení jedince v rodině významně ovlivňuje jeho přístup ke 

světu. Dreikursová-Fergusonová (1993) ovšem zdůrazňuje, ţe dle Adlera nelze vrozené 

rysy u dítěte a typy zkušeností vyvozovatz pořadí narození s naprostou jistotou, jde 

spíše o pravděpodobnostní předpoklady. 

Dle Adlera (1999) je důleţité uvědomit si, ţe ţádné dítě nevyrůstá ve stejné 

situaci ani za stejných podmínek, ačkoliv se jedná o děti z téţe rodiny. S tím souhlasí 

Novák (2007, s. 24), který říká, ţe „žádné dítě se nenarodí do stejné rodiny“. Adler 

(1999) dále uvádí, ţe kaţdý člen rodiny je jedinečný a má své rodinné zkušenosti, které 

nemusí být nutně stejné jako ty druhých. Hned po narození se dítě pohybuje ve zcela 

jedinečné atmosféře. Stav v rodině se s příchodem nového dítěte mění a tím působí na 

dítě. Novák (2007) shrnuje dopady sourozeneckých konstelací a říká, ţe: 

 Dítě se většinou neangaţuje v oblastech, ve kterých vyniká jeho 

sourozenec, naopak chce vynikat tam, kde druhý selhal. 

 Pro prvorozeného a druhorozeného je typické, ţe směřují v ţivotě 

opačným směrem, především pokud jsou stejného pohlaví. 

 Velký úspěch sourozence můţe být pro ostatní výzvou, stejně jako 

zdrojem stresu. 

 Čím víc je rodina zaměřená na výkon a soutěţivost, tím jsou účinky 

sourozenecké konstelace výraznější. 
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Adler (cit. dle Ashby et al., 2003)[vlastní překlad autorky práce] definuje čtyři 

osobnostní vzorce, které jsou typicképro jednotlivá pořadí narození. Pořadí narození má 

vliv na to, jak jedinec vnímá svou pozici v rodině, coţ zvyšuje pravděpodobnost, ţe se 

bude chovat v souladu s touto subjektivně vnímanou pozicí. Toman (cit. dle Croake a 

Olson, 1977) [vlastní překlad autorky práce]vnímá pořadí narození jako zásadní 

ukazatel osobnostních vzorců a předpokládá, ţe pro pochopení těchto osobností jsou 

klíčové aspekty rodinné struktury. Ashby (cit. dle Ashby et al., 2003)[vlastní překlad 

autorky práce] se domnívá, ţe to jak jedinec vnímá svou pozici v rodině, je silně 

ovlivněno osobnostními rysy, především pak perfekcionismem. Jako příklad uvádí, ţe 

pokud je prvorozené dítě perfekcionista, nedopustí, aby bylo zbaveno své pozice 

s příchodem dalších sourozenců, ať to stojí, co to stojí.  

Důleţitější neţ samotné pořadí narození je dle Adlera situace, do které se narodí 

a subjektivní interpretace své pozice dítětem. Jedná se o tzv. psychologické pořadí 

narození, které se obecně definuje jako způsob, kterým jedinec vnímá a interpretuje 

svou pozici v rodinné konstelaci (Eckstein et al., 2010) [vlastní překlad autorky práce]. 

2.2.1 Prvorozené dítě 

Prvorozené dítě ţije zpočátku jako jedináček, je tedy středem pozornosti. Jeho 

pozice se ovšem mění s příchodem druhého sourozence (Adler, 1999). Vančurová 

(1987) mluví o jedinečných zkušenostech prvního narozeného dítěte, které se po určitou 

dobu musí přizpůsobovat pouze dospělým. „Prvorození jsou symbolem dalšího života 

rodiny a příbuzenstva a novou generací se rozmanitě slaví prasíla stvoření“ 

(Prekopová, 2015, s. 56). 

Prvorozené děti se cítí dobře, kdyţ je jim věnovaná velká pozornost, vzhledem 

k tomu, ţe jsou na ni zvyklí po celou dobu, co vyrůstají jako jedináčci. Rodiče bývají 

pro tyto děti velkým vzorem, ke kterému se chtějí přiblíţit tím, ţe bývají poslušní a 

snaţí se chovat podle principů nastolených rodiči (Čapek a Čapková, 2010). 

Prvorozený zaujímá vţdy výjimečnou roli, a to buď v pozitivním či negativním 

slova smyslu. Dítě se narodí buď jako splněné přání rodičů a dovrší tak jejich štěstí, 

nebo se můţe naopak octnout na rozhraní mezi matkou a otcem a můţe být i příčinou 

rozpadu manţelství. Vzhledem k mimořádnosti postavení prvorozeného nelze zaujmout 

neutrální postoj (Prekopová, 2015). 
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Dle Nováka (2007) bývá u nejstarších dětí zakořeněný smysl pro zodpovědnost 

a mají větší tendence kontrolovat jak sebe, tak okolí. Leman (1997) dodává, ţe se často 

jedná o perfekcionistu zaměřeného na výkon a cíl, který je spíše konzervativní a 

upřednostňuje řád. Čapek a Čapková (2010) upozorňují na situaci, kdy se narodí mladší 

sourozenec a s jeho příchodem se z prvorozeného stává automaticky „ten velký“. 

Majoritní část prvorozených přebírá roli staršího, spolehlivějšího a šikovnějšího. Autoři 

zdůrazňují, ţe pro nejstaršího je velmi důleţité zaţít si pocit bezpodmínečné lásky 

rodičů, ačkoliv dělá chyby a nevytvořit si pocit, ţe pro rodiče má cenu pouze, kdyţ 

nezlobí a je rozumný.  

Vančurová (1987) uvádí, ţe se prvorozeným dostává více podnětů a pozornosti 

od okolí, coţ zapříčiňuje větší podporu rozumového vývoje. Prvorození skórují tím 

pádem výš v různých testech, především ve verbálních úlohách. Dle Ecksteina (cit. dle 

Eckstein et al., 2012)[vlastní překlad autorky práce] dosahují prvorozené děti nejlepších 

akademických výsledků s minimálními obtíţemi. Pro prvorozené bývá charakteristická 

vysoká motivace ke studiu a touha po úspěchu a uplatnění. Zároveň dokáţí být 

produktivnější a výkonnější, kdyţ pracují pod stresem neţ druhorození či nejmladší. To 

však nepotvrzuje výzkum studentů v Malajsii (Ha a Tam, 2011) [vlastní překlad autorky 

práce], ze kterého vyplývá, ţe pořadí narození výrazně nepůsobí na osobnost jedince a 

jeho akademické výkony. 

Cílevědomost a snaţivost, aţ neurotičnost, jsou dle Lemana (1997) zapříčiněny 

matkou a otcem dítěte. Ke svému prvnímu dítěti se chovají na jednu stranu velmi 

opatrně aţ úzkostlivě, na druhou stranu bývají často přísní a od svého dítěte čekají ty 

nejlepší výkony. „Prvorození jsou jako pokusní králíci, na nichž se rodiče učí 

vychovávat děti...U prvorozeného je všechno mimořádně důležité a začíná to dlouho 

předtím, než přijde na svět. Už když je matka těhotná, je vzduch naplněn očekáváním“ 

(Leman, 1997, s. 49). Často si kladou vysoké cíle, jsou zvyklí soutěţit a vzhledem ke 

své pozici i vyhrávat. Čím víc si však navyknou, ţe je nutné vyhrát, tím hůř budou 

snášet do budoucna prohru (Čapek a Čapková, 2010). 

Rodiče často popisují své prvorozené děti jako více poslušné, společenské a 

nesobecké neţ nejmladší sourozence. Dále z výzkumu vyplývá, ţe jsou nejstarší děti 

povaţovány za nejméně kreativní a emocionální, naopak jsou brány za poměrně stabilní 

a nejvíc inteligentní (Eckstein a Kaufman, 2012) [vlastní překlad autorky práce]. Leman 
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(1997) dodává, ţe prvorození touţí po jistotě a bezchybnosti, rádi organizují a chtějí 

vědět přesně, co se bude dít a kdy.  

Dle Lemana (1997) je pro prvorozené charakteristická tendence být úspěšným 

studentem či pracovníkem a mají silnou potřebu být pochváleni. Eckstein (cit. dle 

Eckstein et al., 2012)[vlastní překlad autorky práce] doplňuje, ţe nejstarší děti se 

většinou stávají skupinovým vůdcem a celkově bývají často členy ve skupinách, 

například vysokoškolských studentů.  

Leman (2011) uvádí, ţe prvorození vyţadují řád a mají potřebu ovládat. Jsou 

velmi výkonní a uvaţují logicky. Zároveň však mají sklon ke konzervatismu a v praxi 

se spíše zabývají prohlubováním toho, co uţ je známé, na rozdíl od svých sourozenců, 

kteří více riskují a mají tendenci vyvracet známé teorie. Dle Ecksteina a Kaufmana 

(2012)[vlastní překlad autorky práce] podléhá pořadí narození jistým stereotypům 

týkajícím se budoucího zaměstnání. Tyto stereotypy vychází především z předpokladu, 

ţe osobnostní rysy jako jsou inteligence, iniciativa a vůdcovství, jsou úzce spjaty s tím, 

na jaké příčce v sourozenecké konstelaci se daný jedinec narodil.  

Sulloway (cit. dle Eckstein et al., 2010) [vlastní překlad autorky práce] říká, ţe 

prvorození jsou typicky úzkostnější, neurotičtější, asertivnější, spořádanější a 

orientovaní víc na výkon neţ jejich sourozenci. Dále je pak typická jejich identifikace 

se s rodiči, extraverze, ţárlivost a sebevědomí. Mladší sourozenci bývají oproti nim 

obecně víc dobrodruţní a otevření novým věcem, dále jsou pak empatičtí, schopni větší 

spolupráce a celkově společenštější. 

Čapek a Čapková (2010) upozorňují na schopnost rodičů uvědomit si,jaké mají 

na své děti nároky, konkrétně zda jsou pro dětizvládnutelné a nezpůsobují jim přílišný 

stres. Autoři se domnívají, ţe se jedná o očekávání, která plynou z nenaplněných přání 

rodičů. Dle Lemana (2011) mohou prvorození pociťovat příliš mnoho odpovědnosti, je 

pro ně obtíţné odmítnout druhé a přijmout fakt, ţe něco nebude hotové. 

Leman (1997) se domnívá, ţe pozice prvorozeného má i své nevýhody. Celá 

zvýšená pozornost, která je jim věnovaná, a odpovědnost, která se od nich očekává, 

vede ke vzniku stresu. Nejstarší děti musí dodrţovat nejvíc pravidel s tím, ţe platí, ţe s 

narozením nového dítěte, dochází k oslabování disciplíny v rodině. Novák (2007) 
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dodává, ţe je na nejstarší dítě delegováno víc práce jak pro rodinu, tak v péči o 

sourozence.  

Baer et al. (2005) [vlastní překlad autorky práce] tvrdí, ţe nejen ţe rodiče 

mnohdy od prvorozených očekávají, ţe zaujmou pozici náhradního rodiče jejich 

sourozenců, ale sami nejstarší děti se do této pozice staví v naději, ţe si udrţí přízeň 

rodičů. Tlak spojený s rolí náhradního rodiče mnohdy vyústí v přijetí dospělého chování 

a potlačení důleţitých aspektů dětských zkušeností. To vede k zrychlenému vývoji 

svědomí, odpovědnosti a zralosti.Leman (1997) navíc říká, ţe na prvorozené je vyvíjen 

tlak vzhledem k jejich pohlaví. Z prvorozeného syna se tak stává „korunní princ“, který 

je úspěšný ve škole a očekává se od něj, ţe převezme rodinnou firmu, coţ můţe vést ke 

konfliktům. Na prvorozenou dceru je zas delegováno hodně úkolů, bývají spolehlivé a 

puntičkářské, čehoţ mohou ostatní zneuţívat. 

Prvorození mají po určitou dobu rodiče jen pro sebe. Pro rodiče se s narozením 

prvního potomka mění dosavadní ţivot, kdy zaţívají radost, pýchu a naplnění, zároveň 

však i úzkost, obavy a pocit neznáma, který vyţaduje neustálou adaptaci na novou 

situaci. Narození druhého dítěte bývá pak pro rodiče menší výzvou, co se péče týče. Na 

druhou stranu je však důleţité zajistit, aby ani jedno dítě nebylo opomíjené a dostávalo 

se mu takové péče, jakou potřebuje. S příchodem sourozence se začíná objevovat také 

ţárlivost, rivalita a konflikty (Eckstein a Kaufman, 2012) [vlastní překlad autorky 

práce]. 

Ve chvíli kdy se prvorozenému narodí sourozenec, přestává být jedináčkem a 

dochází k tzv. sesazení z trůnu, kdy se mění dosavadní ţivot dítěte a ztrácí svou 

existující moc (Adler, 1999).„Trůnem je myšlen výlučný post nejstaršího dítěte 

v rodině“ (Novák, 2007, s. 42). Prvorozený se ocitá na vedlejší koleji a vzhledem 

k identifikaci s jedním z rodičů jakoby přichází o část sebe sama (Novák, 2007). Adler 

(cit. dle Eckstein et al., 2010)[vlastní překlad autorky práce] uvádí příklad dospělého 

muţe, který trpěl problémy s polykáním. V terapii došlo ke zjištění, ţe muţ začal mít 

v dětství zdravotní problémy, díky kterým dosáhl zvýšené péče a pozornosti od rodičů 

přesně ve věku, kdy se mu narodil mladší sourozenec. 

Prekopová (2015) se domnívá, ţe narození druhého sourozence, tedy přechod od 

jedináčka k prvorozenému, je pro dítě drastickou zkušeností a první ţivotní zkouškou, 
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kterou je nucené zvládnout. Autorka dále poukazuje na to, ţe dítě je vyloučené ze světa 

dospělých, kterého bylo do té doby součástí. 

Příchod nového sourozence narušuje vše, na co se mohl do té doby prvorozený 

spoléhat. Nejen ţe se musí začít dělit o své věci či dětský pokoj, ale vnímá i změnu 

v chování rodičů (Prekopová, 2015). Konkurence mladšího sourozence prvorozeného 

děsí a není schopen v ní obstát. Vnímá, ţe rodiče zaujímají k jeho výkonům kritičtější 

stanovisko a stále víc vyzdvihují nového sourozence (Adler, 1999). Je moţné, ţe si dítě 

vytvoří pocit, ţe nebylo pro své rodiče dostatečně dobré (Čapek a Čapková, 2010). 

Dalloz (2002) upozorňuje na důleţitost otevřené komunikace v rodině, přičemţ 

je nezbytné, aby rodiče mluvili o matčině těhotenství a, stále ještě jedináčka, připravili 

na změny. Prvorození se často zajímají o to, jak se dítě narodí a můţe si představovat, 

ţe ho nový člen vytlačí z rodiny. Je tedy nutné dítě uklidnit a ujistit, ţe je nadále členem 

rodiny. Dle Čapka a Čapkové (2010) by mělo dítě zaţít pocit, ţe se na sourozence těší. 

Rodiče jej mají zahrnout do příprav na nového člena, například při nákupu vybavení. 

U prvorozeného, který ţije do narození sourozence jako hýčkaný jedináček, se 

můţe po příchodu druhorozeného objevit agrese a vzpurnost, které existují tam, kde je 

slabší protivník. Pocity ze ztráty své pozice v rodině si pouze potvrzuje svůj názor o 

nově příchozím dítěti. Nejčastěji viní za negativní změny matku, proto útočí především 

proti ní (Adler, 1999). 

Ţárlivost je po narození druhého dítěte u prvorozeného naprosto přirozená a 

zaţije ji kaţdý nejstarší sourozenec. Dítě se obává, ţe přijde o lásku rodičů a své zájmy 

hájí různými způsoby (Dalloz, 2002). Reakce rodičů na změněnou situaci bývají 

rozlišné. Problém nastává, pokud rodiče ţárlivost prvorozeného trestajítím, ţe se o něj 

přestanou dostatečně zajímat. Ačkoliv nemusí mít sesazení z trůnu nijak mimořádný a 

dramatický průběh, jedná se vţdy o subjektivně významný záţitek prvorozeného 

(Novák, 2007). Rodiče by se měli snaţit zapojit prvorozeného do péče o mladšího 

sourozence, zároveň si najít čas, který stráví pouze s nejstarším dítětem, aby vědělo, ţe 

je stále důleţité a rodiči milované (Čapek a Čapková, 2010).  
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2.2.2 Prostřední dítě 

„Narodilo se příliš pozdě a příliš brzy“ (Leman, 1997, s. 87). Prostřední pozici 

sourozenecké konstelace bývá nejobtíţnější blíţe definovat, vzhledem k tomu, ţe se 

proměňuje podle toho, kolik je v rodině dohromady dětí. Existuje totiţ rozdíl, zda je 

prostřední ze tří, čtyř nebo i více dětí (Leman, 1997). S tímto tvrzením souhlasí 

McGowan a Beck (2009) [vlastní překlad autorky práce], kteří tvrdí, ţe role 

prostředního dítěte v rodině a s tím související vývoj jeho osobnosti je ovlivňováno 

nejen nálepkou „prostřední“, ale i velikostí rodiny a počtem sourozenců. 

Vančurová (1987) upozorňuje na rozdíl mezi druhorozeným a prostředním 

dítětem. Druhorozený v rodině dvou sourozenců má roli benjamínka. Prostřední dítě 

vyrůstá jako nejmladší pouze po dobu, neţ se narodí mladší sourozenec a připraví jej o 

tuto pozici. „Stále má tedy před sebou alespoň jedno dítě, které nemůže dohonit. A zase 

na druhé straně má alespoň jedno dítě mladší, menší, bezmocnější – a tedy 

ochraňovanější“ (Vančurová, 1987, s. 101). 

Adler (1999) uvádí, ţe druhorozený má v rodině specifickou roli a postavení. 

Nikdy není první a vţdy má před sebou sourozence, který udává tempo, nastavuje laťku, 

které se snaţí dosáhnout. Pokud prostřední sourozenec překoná staršího, bývá to spíše 

proto, ţe prvorozený je ochromen existencí konkurenta, na kterého nebyl do té doby 

zvyklý.   

Dle Vančurové (1987) neudává nejstarší tempo pouze v rodině, ale i ve škole. 

Druhorozený pak nevystupuje jako jednotlivec, pohlíţí se na něj jako na sestru či bratra 

prvorozeného a jeho výkony a chování jsou neustále srovnávány s jeho sourozencem. 

Autorka uvádí, ţe častá záměna jmen sourozenců působí negativně na identitu a vlastní 

totoţnost druhého v pořadí.  

„Často má pocit, že jsou na ně kladeny nároky, ale zároveň nemá téměř žádná 

privilegia“ (Čapek a Čapková, 2010, s. 43). Prostřednímu dítěti se nedostává 

výsostného postavení jako prvorozenému, nemůţe ještě dělat to co on, ale uţ je moc 

velké, aby mu prošlo všechno jako nejmladšímu sourozenci (Čapek a Čapková, 

2010).Uprostřed narozené děti mívají často pocit, ţe je jejich pozice nevýhodná. 

Sourozenci jsou na tom lépe a prostřední má zábrany v uţívání si a ţití vlastního ţivota 

(Dalloz, 2002). 
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Ashby et al. (2003) [vlastní překlad autorky práce] uvádí, ţe prostřední děti se 

mohou cítit vtlačené mezi starší a mladší sourozence a vnímat svou situaci jako 

obklopení konkurenty. Leman (1997) dodává, ţe děti narozené uprostřed často suţuje 

pocit, ţe si jich nikdo neváţí a v rodině nemají své místo.McGowan a Beck 

(2009)[vlastní překlad autorky práce] naopak na základě své kvalitativní studie tvrdí, ţe 

prostřední děti bývají většinou se svou pozicí v rodině spokojení. 

Eckstein (cit. dle Eckstein et al., 2012)[vlastní překlad autorky 

práce]charakterizuje prostřední děti jako sociabilní, s dobrými vztahy jak se staršími, 

tak s mladšími lidmi. Leman (1997) doplňuje, ţe se obklopují vrstevníky, díky kterým 

pociťují, ţe někam patří a dostává se jim uznání, které jim v rodině chybí. Ve 

vrstevnické skupině mají své jasné postavení. 

Eckstein (cit. dle Eckstein et al., 2012) dál zmiňuje, ţe zpravidla mají prostřední 

děti nejmenší problémy s vystupováním na veřejnosti. Mají sklony k soutěţivosti a 

konkurence schopnosti především v oblastech, kde nevynikají jejich starší sourozenci a 

bývají velmi úspěšní v týmových sportech. Z výzkumů dál vyplývá, ţe prostřední 

sourozenci mívají nejdůraznější pocity, ţe nikam nepatří a v budoucích vztazích bývají 

věrní a upřednostňují monogamii.  

Zatímco prvorozený má hlavní vzor v rodičích, osobnost prostředního se vyvíjí 

v závislosti na prvorozeném. Pokud vnímá staršího sourozence jako poddajného, bude 

mu konkurovat. Pokud jej subjektivně vnímá jako silnějšího, bude většinou směřovat 

naprosto opačným směrem (Leman, 1997).  

Pro prostřední děti je důleţitá vrstevnická skupina. Často přijímá její pravidla a 

vzdává se rodinných hodnot spíš, neţ jeho starší sourozenec. Riziko vyvstává v období 

puberty, kdy můţe prostřední přijmout hodnoty rizikové skupiny a je tak velmi důleţité, 

aby měli rodiče na druhorozeného dostatek času pro vytvoření bezpečného pouta a dítě 

nemělo tendence hledat toto pouto mimo rodinu (Čapek a Čapková, 2010). 

Ashby et al. (2003)[vlastní překlad autorky práce] uvádí, ţe z prostředních dětí 

se často stávají dobří vyjednavači a soudci sporů mezi druhými. Novák (2007) dodává, 

ţe se umí přizpůsobit a navrhnout kompromis. Oproti prvorozeným jsou víc 

provokativní, současně však přemýšlí nad svým jednáním a nepřekračují meze zákona. 

Dle Lemana (1997) můţou druhorození svým vyjednavačským přístupem skrytě ovládat 
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rodinu, zároveň se tato jejich schopnost můţe obrátit proti nim. Rodiče charakterizují 

prostřední děti, dle Ecksteina a Kaufmana (2012)[vlastní překlad autorky práce], jako 

nejzávistivější a nejméně upovídané. 

2.2.3 Nejmladší dítě 

Nejmladší bývají často snadno rozpoznatelní. Jen málokdy jsou klidné a tiché 

povahy, charakteristické je pro ně spíše extrovertní chování. Často jsou označováni za 

roztomilé děti, coţ jim napomáhá při manipulování druhých (Čapek a Čapková, 2010). 

Leman (1997) uvádí, ţe poslední narození bývají srdeční, bezstarostní a veselí. Touţí 

být středem pozornosti a jsou velmi společenští. Kromě těchto pozitivních charakteristik 

však autor dodává, ţe pro benjamínky můţe být typická nedočkavost, svéhlavost či 

rozmazlenost.  

Podle Lemana (1997) jsou benjamínci zpravidla rodinnými baviči, kteří se často 

předvádějí a to nejen v mládí. Zároveň mnohdy závidí svým starším sourozencům jejich 

úspěchy a mají pocit, ţe je jejich okolí nebere váţně. Tyto pocity zaţívají jak 

v rodinném prostředí, tak v okolním světě. „Ve skutečnosti se benjamínci vyznačují 

‚spalující touhou udělat něco důležitého, aby si jich druzí všimli‘“ (Leman, 1997, s. 

102). 

Dle Nováka (2007) se nejmladší děti rodí do rodiny ve chvíli, kdy uţ mají rodiče 

alespoň část kariéry za sebou. Autor mluví o rodinách, ve kterých došlo k naplnění 

kariérních a majetkových cílů na základě čehoţ můţe dojít k jisté prázdnotě, kterou 

mohou naplnit právě nejmladší děti, tzv. „děti pro radost“. 

Čapek a Čapková (2010) se domnívají, ţe rodiče nejsou k nejmladším dětem 

často důslední a nekladou na ně příliš velké nároky, coţ můţe vést k tomu, ţe se děti 

stanou nezodpovědnými. Autoři zmiňují, ţe rodiče mohou na pokroky nejmladšího 

reagovat lhostejně vzhledem k tomu, ţe stejné výkony jiţ zaţili s jeho sourozenci. 

Novák (2007) uvádí, ţe problém můţe nastat, pokud má benjamínek starší rodiče, kteří 

nemají dostatek energie se mu dostatečně věnovat a zároveň o hodně starší sourozence, 

kdy se pak můţe dostat do situace jedináčka. 

Leman (1997) upozorňuje, ţe je důleţité, aby rodiče poslední narozené děti 

přehnaně nerozmazlovali, ale zároveň je nesmí přehlíţet či k nim být přehnaně přísní, 

vzhledem k tomu, ţe u nejmladších pak můţedojít k pocitům méněcennosti. Hlavním 
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úkolem rodičů je pomoci nejmladším potomkům dospět. Čapek a Čapková (2010) 

dodávají, ţe rodiče mají dbát na dodrţování pravidel s tím, ţe to, co vyţadovali po 

starších sourozencích, mají chtít i po benjamínkovi.  

Pokud k nejmladšímu dítěti přistupují rodiče a sourozenci jako k „malému“, je 

riziko, ţe se nenaučí nést odpovědnost za vlastní činy a být samostatné (Čapek a 

Čapková, 2010). Dle Ecksteina (cit. dle Eckstein et al., 2012)[vlastní překlad autorky 

práce]jsou nejmladší nejvíc empatičtí, přívětivý a společenští, tedy i oblíbení 

v kolektivu. Z review dál vyplývá, ţe nejmladší děti mají spíš sklony k alkoholismu a 

pokud jsou z malé rodiny, existuje největší pravděpodobnost, ţe se u nich projeví 

psychiatrická porucha.  

2.2.4 Jedináček 

Čapek a Čapková (2010) uvádí, ţe jedináčky lze dělit na dva typy. Prvním 

typem jsou děti, které si jejich rodiče přáli a dlouho očekávali. Dostávají se do středu 

pozornosti, rodiče se jim plně věnují a často je rozmazlují. Autoři se domnívají, ţe můţe 

dojít aţ k přehnané péči ze strany rodičů, kdy je dětem dopřáno vše, na co si pomyslí, 

aniţ by musely o něco příliš usilovat. Ashby et al. (2003) [vlastní překlad autorky 

práce] uvádí, ţe jedináčci velmi často vyrůstají v rodinách, kde panuje úzkostlivá 

atmosféra ze strany rodičů. Leman (1997) mluví o fenoménu „jedinečné perly“, čímţ 

odkazuje na děti, které se často rodí rodičům starším 30 let. Takové děti pak vyrůstají 

s pocitem, ţe jsou jedineční a soustředí se především samy na sebe. Druhým typem jsou 

dle Čapka a Čapkové (2010) děti, na které jsou ze strany rodičů kladena nadměrná 

očekávání a poţadavky. Z takových dětí můţou později vyrůst perfekcionisti, kteří si 

dávají vysoké cíle a stále touţí po úspěchu. 

Osobnost jedináčka se můţe skládat z prvků nejstaršího a nejmladšího dítěte. 

Tito jsou pak například navenek velmi schopní, samostatní a dokáţí řešit situace 

dospělých, uvnitř jsou však naopak ustrašení či naštvaní, protoţe ve skutečnosti cítí, ţe 

nejsou výkonní tak, jak se prezentují (Leman, 1997).  

Jedináčci jsou dle Ecksteina (cit. dle Eckstein et al., 2012)[vlastní překlad 

autorky práce] společně s prvorozenými nejvíc orientovaní na výkon, proto je u nich 

také nejvyšší pravděpodobnost, ţe půjdou studovat vysokou školu. Kromě toho bývají 
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dle studií nejsobečtější a mívají sklony k problémům s chováním. Leman (1997) 

dodává, ţe pro jedináčky je typická kritičnost, svědomitost, systematičnost a váţnost. 

Čapek a Čapková (2010) uvádí, ţe jedináčci mívají problémy se svými 

vrstevníky a naopak nejlepší vztahy mají se staršími či mladšími lidmi. Pokud se 

jedináčci pohybují pouze v dospělém prostředí, můţou získat pocit, ţe vlastně nezaţili 

dětství. Leman (1997) se domnívá, ţe tyto děti zaţívají silné pocity méněcennosti, 

vzhledem k tomu, ţe ve světě dospělých musejí neustále něco dokazovat a nikdy nejsou 

dostatečně dobří.  

Autoři Falbo a Polit (1986)[vlastní překlad autorky práce] ve své meta-

analytické studii dokazují, ţe jedináčci nejsou unikátní či deprivovaní, jak tomu 

nasvědčuje teorie. Naopak z výzkumu vyplývá, ţe jedináčci se výrazně neodlišují od 

prvorozených a lidí s jedním sourozencem. Oproti dětem vyrůstajícím se sourozenci 

vynikají jedináčci především inteligencí, charakterem a zaměřením na výkon.  
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

3 Výzkumné šetření 

V této části popíši jednotlivé části výzkumného šetření. Nejdřív blíţe uvedu cíl 

výzkumu, výzkumný vzorek a pouţitou metodiku, nakonec pak výsledky a shrnutí 

šetření. 

3.1 Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo popsat subjektivní proţívání pozice nejstaršího 

sourozence v rodině. K dosaţení daného cíle jsem si stanovila tři výzkumné otázky: 

1. Jaké to je být nejstarším sourozencem? 

2. Jaká proţívá participant pozitiva a negativa této pozice? 

3. Jak participant subjektivně vnímal narození druhého, případně dalšího 

sourozence? 

3.2 Výzkumný vzorek 

Cílovou skupinou výzkumu byli prvorození ve věku mezi 20 – 26 lety. Věkovou 

kategorii jsem zvolila úmyslně, protoţe se domnívám, ţe participanti mají v tomto věku 

stále blízko ke svým sourozencům, ale jiţ získali jistý odstup a jsou schopni se 

ohlédnout do minulosti a popsat, jak vnímali svou pozici dřív a jak ji vnímají dnes, tedy 

zda se proměňovala s časem nebo ne.Celkově se výzkumu účastnilo 6 prvorozených, 3 

ţeny a 3 muţi. Nejmladšímu participantovi bylo 21 let a nejstaršímu bylo 26 let. Hlavní 

podmínkou bylo, aby měl participant minimálně jednoho sourozence, tedy byl 

prvorozeným. Vzhledem k tomu, ţe cílem výzkumu bylo popsat subjektivní proţívání 

pozice prvorozeného, nebylo důleţité, zda má participant vlastní nebo nevlastní 

sourozence, primární bylo, aby se participant subjektivně cítil jako nejstarší sourozenec. 
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Tabulka č. 1: Základní údaje o participantech 

Iniciály Pohlaví Věk Vzdělání Počet sourozenců a věk 

A.K. Ţena 26 Mgr. 2 sestry (23let, 17let) 

E.S. Ţena 22 Student VŠ 2 bratři (19let, 13let) 

M.T. Ţena 23 Student VŠ 2 bratři (20let, 12let) 

F.H. Muţ 22 Student VŠ Sestra (19 let), bratr (12 let) 

A.B Muţ 21 Student VŠ 1 bratr (12 let) 

M.B. Muţ  23 Student VŠ 1 bratr (17 let) 

3.3 Etika výzkumu 

Všichni účastníci výzkumu byli na začátku obeznámeni o průběhu a okolnostech 

výzkumu. Kromě toho byli ubezpečeni, ţe mohou od rozhovoru kdykoliv odstoupit. 

Rozhovory probíhaly vţdy v soukromí, aby se participanti cítili příjemně a měli 

moţnost mluvit o svých pocitech a záţitcích, aniţ by byli rušeni okolními vlivy. Všichni 

participanti souhlasili s nahráváním rozhovorů na diktafon, ovšem byli ujištěni, ţe 

získaná data budou pouţitá pouze pro účely tohoto výzkumu a nebudou zveřejněná, coţ 

je také důvod, proč nebudou přepisy rozhovorů přiloţené jako příloha k této bakalářské 

práci. Pro maximální zachování anonymity participantůnebylapouţitá jejich pravá 

jména, ale pouze iniciály.  

3.4 Metodika výzkumu 

Pro výzkum byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, který nelze 

jednoznačně vymezit, vzhledem k absenci obecných pravidel, která by jej blíţe 

specifikovala (Hendl, 2008). „V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na 

začátku výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky“ (Hendl, 2008, s. 48). Tyto 

otázky lze v průběhu obměňovat a tím měnit strukturu výzkumného šetření. Proto bývá 

kvalitativní výzkum označován za pruţný (Hendl, 2008). 

Výzkumník pracuje přímo v terénu, kde získává potřebná data a následně je 

analyzuje. Výhodou kvalitativního šetření je moţnost dostat se více do hloubky, získat 

vhled do dané problematiky a popsat ji do posledního detailu. Zároveň je pak analýza 

výsledků velmi náročná na čas a můţe spíš dojít k subjektivnímu ovlivnění výsledků 
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výzkumníkem. Problematické je také získaná data generalizovat na širší populaci 

(Hendl, 2008). 

Do klíčových kvalitativních metod patří pozorování, rozhovor, analýza textů a 

dokumentů a audio či video záznamy (Hendl, 2008). 

3.4.1 Rozhovor pomocí návodu 

Kvalitativní rozhovor vyţaduje dle Hendla (2008, s. 166) „dovednost, citlivost, 

koncentraci, interpersonální porozumění a disciplínu“. Velmi důleţitá je formulace a  

pořadí otázek, stejně jako moţná délka interview. Pro výzkumníka je zásadní schopnost 

navodit příjemnou a důvěrnou atmosféru hned na začátku rozhovoru a tím prolomit 

moţné psychické bariéry. Stejně tak není dobré podceňovat zakončení rozhovoru, 

vzhledem k tomu, ţe i tady je moţné získat ještě další důleţité informace (Hendl, 2008).  

Primární sloţkou v kvalitativním rozhovoru jsou otázky. Ty by měly být 

otevřené a neutrální, aby výzkumník neovlivňoval participantovu odpověď, a zároveň 

musí být dostatečně jasné, aby respondent věděl, na co má vlastně odpovědět (Hendl, 

2008). 

„Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci 

interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro 

tazatele zajímavá témata“ (Hendl, 2008, s. 174). Výhodou tohoto typu rozhovoru je, ţe 

si tazatel organizuje průběh rozhovoru a sám se rozhoduje, kdy poloţí kterou otázku, na 

základě jaké získá potřebnou informaci. Dále má pak moţnost přizpůsobit si formulaci 

předpřipravených otázek podle situace (Hendl, 2008). 

3.5 Sběr dat a jejich zpracování 

Data pro tuto práci byla zjišťována prostřednictvím zmíněného rozhovoru 

pomocí návodu. Nejdřív bylo nutné sehnat všech šest participantů. Jednu část tvořili 

spoluţáci a přátelé, druhou část utvořili lidé, kteří se ozvali sami na základě e-mailu, 

který jsem rozeslala na třídní e-maily všech ročníků Praţské vysoké školy 

psychosociálních studií během února 2016. Samotné rozhovory s participanty pak 

probíhaly během měsíce března 2016. Na základě předchozí domluvy jsem se sešla 

vţdy s jedním participantem, v úvodu vysvětlila k čemu získaná data poslouţí, ujistila 

participanty o anonymitě (více viz. etika výzkumu) a získala souhlas (pouze verbální) 
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s pořízením audio záznamu, který je dle Hendla (2008) v kvalitativním šetření stále více 

uţívaný.  

Rozhovor byl pomyslně rozdělený na dvě oblasti, které vţdy uváděla jedna 

otevřená otázka s tím, ţe jsem měla připravené doplňující otázky, na které jsem se 

ovšem ptala, pouze pokud jsem měla dojem, ţe na ně participant ještě sám neodpověděl. 

Kromě toho jsem se intuitivně doptávala na to, o čem participant aktuálně mluvil. 

Jednotlivé rozhovory se tak od sebe můţou lišit jak obsahem, tak časem. Nejkratší 

rozhovor trval 20 minut, nejdelší 45 min.Pokládala jsem následující otázky: 

1. Řekni mi něco o tom, jaké to je být z tvojí vlastní zkušenosti nejstarším 

sourozencem v rodině? 

 Jaké výhody má podle tebe pozice prvorozeného (pokud nějaké)? 

 Jaké nevýhody má podle tebe pozice prvorozeného (pokud nějaké)? 

 Pokud bychom se na to podívali/y z hlediska času, měnilo se nějak tvoje bytí 

nejstarším sourozencem od toho, co si pamatuješ, po dnešek? 

 Popiš mi nějaký vrcholný záţitek nebo nejniţší moment. 

2. Popiš mi jak jsi prožíval/a příchod svých mladších sourozenců? 

 Vnímal/a jsi nějaké změny v rodině po příchodu sourozenců? 

Pro zpracování získaných dat jsem zvolila tematickou analýzu, která je prý první 

kvalitativní metodou analýzy, jakou by se měli výzkumníci naučit vhledem k tomu, ţe 

se díky ní získají základní dovednosti, které vyuţijí při dalších formách kvalitativní 

analýzy (Braun a Clarke, 2006). Jedná se o metodu, kdy dochází k identifikaci, analýze 

a odkazování se k tématům v datovém souboru. K hlavním výhodám patří flexibilita 

analýzy (Braun a Clarke, 2006) [vlastní překlad autorky práce].  

Po sesbírání jednotlivých rozhovorů jsem si je co nejdříve pustila a na základě 

poslechu si začala dělat první poznámky. Následoval doslovný přepis všech rozhovorů, 

u kterého jsem si opět vypisovala poznámky a myšlenky. Přepsané rozhovory jsem si 

vytiskla a jeden po druhém jsem několikrát přečetla a opět jsem si vypisovala předběţné 

kódy, citace a důleţité pasáţe. Pro jednotlivé kódy jsem vybrala barevnou tuţku a 

vyznačila si je v textu. Kódy jsem začala následně uskupovat pod společná témata a 

texty jsem znovu přečetla, abych se ujistila, ţe mi něco neuniklo. V tomto kroku mi 

velmi pomohly kognitivní mapy, ve kterých se spojovala jednotlivé kódy a z nich 

tvořila sítě témat. Poté jsem si rozloţila přepisy všech rozhovorů vedle sebe a témata 



 40 

jsem začala porovnávat mezi sebou s tím, ţe jsem zjistila, ţe zatímco některé z nich se 

objevují u více participantů, jiné jsou dominantní pouze u někoho.  

3.6 Výsledky výzkumného šetření 

Na základě výše zmíněné analýzy rozhovorů jsem získala témata, která v této 

kapitole vypíši a blíţe rozeberu. Vzhledem k zaměření výzkumu a jeho hlavnímu cíli, se 

nebudu snaţit výsledky nijak generalizovat, naopak bych ráda dopředu poukázala na 

fakt, ţe některá témata se objevovala u většiny participantů, jiná však byla dominantně 

zastoupená pouze u jednotlivců. Vzhledem k různosti výpovědí jsem pomocí tematické 

analýzy identifikovala 18 témat, která se ukázala být participanty společná. Ovšem 

vzhledem k pestrosti subjektivního líčení kaţdého jedince, jsem témata ještě dělila na 

subtémata, abych byla schopná postihnout výjimečnost kaţdého prvorozeného, která 

vyplývala z rozhovorů. Pro lepší orientaci jsem vytvořila následující přehlednou tabulku 

témat a podtémat, kterými se budu následně podrobněji zabývat. 

Tabulka č. 2: Témata a subtémata rozhovorů s prvorozenými 
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3.6.1 Věk 

Z výzkumu vyplynulo, ţe všichni prvorození účastnící se výzkumu, měli 

alespoň jednoho sourozence mladšího o 6 a více let. V teoretické části jsem se zabývala 

faktory, které ovlivňují dle teoretiků sourozenecké vztahy a jedním ze zmiňovaných 

faktorů byl právě věkový odstup mezi sourozenci. Leman (1997) dokonce varuje před 

vytvořením tzv. „druhé rodiny“, která vzniká, pokud se mezi dětmi objeví mezera 5 a 

více let. Prvním zjištěním, které plynulo ze sesbíraných rozhovorů, tedy bylo, ţe víc jak 

polovina participantů zmiňovala problematiku věkových rozdílů mezi nimi a jejich 

sourozenci. „Těch 6 let si myslím, že je takovej kámen úrazu...Muselo se to dostat až do 

tý fáze, kdy je mu 17, aby se to začalo vyrovnávat.“ (M.B.) 

Velký věkový rozdíl (minimálně více jak 3 roky) vnímali participanti spíše jako 

negativum: „Tyjo oni jak jsou fakt ještě děti a já už stárnu, já už jsem stará proti 

nim...To je spíš o tom, že jsme o tolik od sebe.“ (M.T.) 

Kromě toho, ţe participanti reflektovali věkový odstup jako oddálení se od sebe, 

všechny tři ţeny, které se výzkumného šetření zúčastnily, zmiňovaly, ţe k nejmladšímu 

sourozenci, tedy tomu věkově nejvíc vzdálenému, mají trochu odlišný vztah neţ jasně 

sourozenecký. Bylo patrné, ţe rozlišovaly mezi typem vztahu s druhorozeným a 

nejmladším dítětem. 

„Samozřejmě s nejmladší je to jiný, protože ta je o hodně mladší, takže tu já 

vlastně beru, já jsem jí tak vždycky brala, že je to takovej můj baby sourozenec. Je to 

zas hroznej rozdíl. Takže ten čas je tam hodně důležitej. Těch 9 let, to si vždycky říkám, 

že to je jak, kdyby ona byla zas další nejstarší nebo jedináček.“ (A.K.) Coţ mě opět nutí 

vrátit se k teoretické části, kde autoři Čapek a Čapková (2010) uvádí, ţe jestliţe je mezi 

dětmi věkový rozdíl 5 a více let, vychovávají rodiče vlastně jedináčka. 

Dvě zbylé participantky charakterizovaly svůj vztah k výrazně mladšímu 

sourozenci termíny „mateřský“ a „pečovatelský“. „Tak zrovna třeba s tím nejmenším, 

tak mi přijde, že spíš než sourozeneckej, tak mám ten pečovatelskej, mateřskej pud 

k němu“.(M.T.) 

„S tím co mu teďka bude 13, tak tam to máme tak, že jsem se o něj starala od 

malinka...Takže to máme ten vztah tak jakoby napůl. Že sice je to brácha, ale z části je 

ten vztah takovej mateřskej“.(E.S.) 
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3.6.2 Srovnání na jednu úroveň 

Téma, které se hojně objevovalo téměř ve všech rozhovorech, úzce souvisí 

spředchozími věkovými rozdíly.Kromě toho, ţe participanti zmiňovali nesouměrnost 

vztahu se sourozenci danou větším věkovým odstupem, či inklinaci k mateřskému typu 

vztahu, mluvili o vzájemném přibliţování se k sourozencům a vyrovnávání se na jednu 

pomyslnou úroveň. Zmiňovali, ţes postupem času přestávali tolikpociťovatrozdíly 

mezipozicí prvorozeného a druhorozeného, jako tomu bylo, kdyţ byli mladší. Téma se 

často objevovalo v odpovědích na otázku:„Pokud bychom se na to podívali/y z hlediska 

času, měnilo se nějak tvoje bytí nejstarším sourozencem od toho, co si pamatuješ po 

dnešek?“ Participanti v této souvislosti mluvili vţdy o druhém sourozenci, který jim byl 

blíţe věkově. Často reflektovali, ţe sourozenecký vztah byl výrazně jiný a často 

nesouměrný, kdyţ byli mladší oproti dnešku. Hlavním uváděným důvodem tohoto 

vyrovnávání se na jednu úroveň, byl celkově vývoj a stárnutí prvorozeného a jeho 

sourozence. 

„Mám pocit, že se to vyvíjí podle toho, jak rostu a stárnu. A hlavně moji mladší 

sourozenci. Sice jsme tři roky od sebe, ale prostě když je 6tiletý a 3letý dítě, tak je to 

hroznej rozdíl, ale teď mám pocit, že jsme se tak jako srovnaly, takže třeba co se tohohle 

týče, tak vím, že jsem nejstarší, ale vnímám to, že jsme rovnocenný nebo bych řekla, že 

už tak silně nevnímám tu pozici, že jsem nejstarší.“ (A.K.) 

„...teď už jak mu je 20 tak mi přijde, že když si jdeme sednout do hospody třeba, 

tak jsme takový rovnocenný partneři...Už jako dospěl, už to není takovej puberťák a dá 

se sním normálně bavit.“(M.T.)  

Z rozhovorů vyplývalo i to, ţe jak sourozenci rostou, jsou víc schopni řešit si 

společné spory sami, bez rodičů či prostředníků:„Já bych řekl, že v dnešní době si 

většinu sporů co spolu s bráchou máme, tak si vyřešíme spolu. Že už i v tom věku, že už 

je takovej rozumnější no. Že se s nim dá bavit na nějaký, nechci říct dospělý, ale 

dospělácký úrovni.“ (A.B.) 

Důvody přibliţování však nesouvisely pouze s věkem. Zatímco v ostatních 

případech se dá hovořit o vzájemném přibliţování, v jednom případě šlo o postupné 

vyrovnávání iniciované pouze ze strany mladšího. 
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„Teďka se to nějak ustáluje, teďka se spolu teda moc nebavíme, nebo vůbec 

spíš...Že jakoby mě přijde, že on chce ten vztah nějakým způsobem restartovat. Založit 

to na nějaký dospělý a rovnocenný úrovni. Takže zahodit ten předchozí vztah...“ (M.B.) 

Zajímavé bylo zjištění, ţe v tomto případě necítil prvorozený vůbec potřebu 

vztah měnit, ale velmi radikální změna, v podobě téměř úplně přerušené komunikace, 

přišla ze strany sourozence. Zároveň ovšem podotknul, ţe s postupem času by začal brát 

bratra „...víc jako parťáka než jako dítě, ale takhle rázně jak to pojal on, tak bych to 

určitě neudělal.“(M.B.) 

3.6.3 Pomoc 

Vzhledem k různosti výpovědí participantů jsem téma rozdělila na 3subtémata, 

aby bylo jasné, ţe pomoc jako takovou vnímali prvorození odlišně.  

Pomoc sourozenci 

Z rozhovorů vyplývá, ţe prvorození se často cítí povoláni k pomoci svému 

sourozenci. Tento pocit povolanosti často vycházel z nich samých, nevznikal na základě 

příkazů a proseb rodičů. A.B. zmínil, ţe si váţil toho, kdyţ se na něj obrátil mladší bratr 

s prosbou o pomoc v nějaké problematické situaci: „To je pro mě vždycky silnej 

moment, kterýho si vážím, že ten mladší brácha jde za mnou...“ 

Téma pomoci sourozenci se objevilo také v souvislosti se zmíněným věkových 

rozdílem, kdy z rozhovoru s A.K. vyplynulo, ţe pomoc „na tom nejstarším je, asi se 

těžko dá očekávat od mladšího... v našem současným věku...Že já jsem ještě stále ten, 

kdo to musí poskytnout, když je to nutný.“ 

Vzájemná pomoc 

Toto podtéma se objevovalo především u těch, kteří mezi sebou neměli příliš 

velký věkový rozdíl. F.H. například uvedl, ţe jde o něco, co dřív se sestrou nebylo 

absolutně moţné a o to víc si té moţnosti cení. 

„...když ji o něco požádám, tak je normálně ochotná mi pomoct, což nikdy 

nebyla. Takže já v tý podpoře pokračuju. Takže se s ní teďka připravuju na vejšku...Asi 

hlavně se ten vztah prohloubil timhlectim, že si vyloženě pomáháme.“(F.H.) 

I zde jsem zaznamenala vliv věkového rozdílu a času: „...za ní [nejmladší 

sestra]bych nešla a nesvěřovala bych se jí s nějakejma partnerskejma věcma třeba. 

Kdyžto za prostřední bych už šla.“ (A.K.) 
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Pomoc doma a starání se o sourozence 

Téma pomoci v domácnosti se objevilo uţ v teoretické části, kde Novák (2007), 

zmínil, ţe od prvorozeného je vyţadováno nejvíc pomoci se sourozenci a s domácností. 

M.T. toto vnímala spíše negativně a uvedla, ţe má pocit, ţe musela rychle dospět, aby 

byla schopná pomoci, například uvedla, ţe musela „... uklidit svůj pokoj a i jeho [mladší 

bratr], protože on je přece ještě malej a nezvládne to.“A.B. naopak vnímal to, ţe se na 

něj rodiče obrátili s ţádostí o pomoc v domácnosti či o sourozence spíše jako projev 

důvěry.  

Podobně jako u jiných témat, měli participanti různé názory na starání se o 

sourozence. Někdo to vnímal spíše negativně, někdo zase pozitivně a jako něco 

naprosto přirozeného.  

„...jako nejstarší, jsem musela rychle dospět, abych byla právě schopná se 

postarat o ty mladší...Že vlastně o ty mladší sourozence se vlastně pořád staráš, a že 

člověk je jako taková náhradní máma, ještě když jsou ty sourozenci vlastně bráchové.“ 

(M.T.) 

„Pro mě je to něco automatickýho...Nikdy jsem to necejtila, že bych si řekla, tyjo 

to je hrozný, že se musím o ty smráďata starat. Nikdy jsem necejtila, že by to bylo něco 

navíc, nebo něco co mě nějak omezuje, ale brala jsem to jako automaticky a dokonce 

s tímhle, co jsme jako jen o ty 3 roky, tak tam mě to podle mě i dost bavilo mít toho 

mladšího bráchu.“ (E.S.) 

3.6.4 Výsostná pozice prvorozeného 

Autoři se v teoretické části shodovali, ţe prvorození ţijí nejdřív jako jedináčci, 

jsou tedy středem pozornosti a často mají moc. Z části sesbíraných rozhovorů bylo 

přesně toto tvrzení velmi patrné. „První dítě je ten opravdovej dar.“(M.B.)  

Jako základní výhodu vnímali participanti skutečnost, ţe byli středem pozornosti 

a rodiče na ně opravdu měli čas a věnovali se jim. Tuto skutečnost zmiňovali i ti, u 

kterých se druhý sourozenec narodil tři roky po nich, ikdyţ uváděli, ţe si to příliš 

nepamatují. 

„...že oni se těšej na to miminko a pak máš tu dobu, než se narodí ten druhej 

sourozenec, kdy se fakt všechno točí jenom kolem tebe..., že to bylo vlastně hrozně 

hezký, že se mi fakt ty rodiče věnovali...“ (E.S.) 
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Důleţitost své pozice nevnímali prvorození pouze u rodičů, ale i u prarodičů, 

pro které představuje prvorozený první vnouče. „Jsem byl jako ten prvorozenej vždycky 

ten mazánek...Takže to druhý dítě nemá vlastně už takovou hodnotu, jestli to tak můžu 

říct. U rodičů ani ne, ty byli vždycky hodně férový no, ale stejně si myslím, že to tam 

určitě bylo no. Jako hlavně třeba ze strany prarodičů. Jsem měl ty rodiče sám pro sebe 

šest let v podstatě, že vlastně jsem byl pánem všeho...“ (M.B.) 

Napříč rozhovory se velmi lišilo vnímání pozice prvorozeného. Někteří 

participanti říkali, ţe svou pozici vnímají jako naprostou výhodu, a neměnili by, jiní zas 

zmínili, ţe si přáli staršího sourozence. 

„Ale já jako vnímám svou pozici kladně a nikdy bych asi ani nechtěla být na jiný 

pozici. Já jsem nikdy nechtěla žádného staršího sourozence třeba.“ (A.K.) 

„Já jako jsem ráda starší ségra. Já jsem vždycky chtěla staršího bráchu, to jako 

jo, to by se mi líbilo, ale jako jinak mi to vlastně nevadí bejt ta starší.“ (E.S.) 

3.6.5 Těšení se na sourozence 

V teoretické části jsem zmínila názor Čapka a Čapkové (2010), ţe by 

prvorozený měl zaţít pocit, ţe se na svého sourozence těší. Právě to zaznělo téměř u 

všech participantů, u kaţdého to všakbylo jinak patrné. Těšení se na nový přírůstek do 

rodiny záviselo na mnoha faktorech. M.T. se extrémně těšila na svého nejmladšího 

sourozence a jeho narození dokonce označila za vrcholný záţitek. To, co výrazně 

ovlivňovalo její těšení, byl fakt, ţe se do poslední chvíle měla narodit mladší sestra. „A 

on to byl zase kluk.Takže to bylo takový jakoby zklamání..., ale ne že bych ho nechtěla 

vidět...I přesto jsem se na něj, na to miminko, do porodnice těšila.“ 

A.B. uvedl, ţe protoţe si přál dlouho psa, byl zpočátku zklamaný, ţe se mu 

narodí bratr a tím bylo téma vysněného psa zavrţené. Zároveň se vţdy cítil být starším 

bratrem a na sourozence se začal těšit: „...byl jsem u babičky a dědy na chalupě...a 

druhej tejden přijeli rodiče s bráchou. A já vím, že jsem seděl na stromě a čekal až 

přijedou a uvidím bráchu. Já jsem to vnímal docela pozitivně.“ 

Někteří participanti rozlišovali mezi radostným očekáváním druhorozeného a 

dalšího sourozence. Zmíněn byl například věkový rozdíl mezi dětmi, kdy u nejmladšího 

sourozence, který byl často věkově hodně vzdálený, uţ prvorození věděli, co můţou 

očekávat a opravdu se těšili.  
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E.S. se na nejmladšího těšila opravdu moc a vyjádřila, ţe zatímco její mladší 

bratr to nesl špatně, ona to vnímala jako:„Dobrý další dítě v pohodě, já si to 

užívám.“Očekávání druhorozeného popisovala jako období, kdy se jí dostávalo hodně 

pozornosti ze strany rodičů, především otce, se kterým hojně probírali, co a jak se bude 

dít. Právě na tuto otevřenou komunikaci a přípravu jedináčka na sourozence 

upozorňovala Dalloz (2002), coţ jsem uvedla v teoretické části.  

Z některých rozhovorů zároveň vyplynulo, ţe ačkoliv si prvorození sourozence 

přáli a těšili se na něj, po narození bratra či sestry u mnohých začaly vznikat problémy, 

ţárlivost či změny v dosavadním ţivotě. 

3.6.6 Rodiče 

To, ţe se téma rodičů v rozhovorech nějakým způsobem objeví jsem 

předpokládala. Subtémata, která jsem identifikovala v tomto tématu jsou „asymetrická 

výchova sourozenců“ a „asymetrické vztahování se rodičů k dětem“. První zmíněné 

podtéma se objevovalo dominantně napříč téměř všemi rozhovory, naproti tomu druhé 

subtéma bylo dominantní pouze v jednom případě. Podrobně se jimi budu zabývat níţe. 

Velká část respondentů uvedla, ţe neţ se jim narodil sourozenec, měli veškerou 

pozornost rodičů a ti se jim hodně věnovali.  

Vnímání rodičů a jejich přístupu po narození sourozence se poměrně lišilo 

rozhovor od rozhovoru. V čem se ale mnozí shodovali, bylo, ţe vnímali snahu rodičů 

dělit svou pozornost a přízeň mezi sourozence spravedlivě. Mimo jiné se v jednom 

rozhovoru objevilo i téma peněz, kde participantka ocenila schopnost rodičů 

rozdistribuovat spravedlivě finance mezi své děti. 

„...ale zas naši si tohle snažili hlídat. Vždycky tam byla taková ta záklopka, hele 

nemůžeš dělat všechno, protože prostě ještě máš nějaký sourozence...Protože já jsem to 

vždycky měla tak, že kdybych byla já ten mladší, tak by mě asi taky štvalo, kdyby prostě 

za ségru támhle zaplatili něco...no a mě pak vlastně nedali nic. Že já už jsem pak jako 

chápala tu spravedlnost, že jsem nebyla naštvaná.“ (E.S.) 

Asymetrická výchova sourozenců 

V teoretické části jsem zmínila, ţe v ţivotě rodičů dochází k velkým změnám po 

narození prvního potomka. Tyto změny jsou jak pozitivní, například radost a pocit 

naplnění, tak negativní vzhledem k moţným pocitům obav a úzkosti z nové situace. 
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Po narození druhého dítěte uţ vědí, co a jak mohou očekávat a výchova s péčí jsou pro 

ně menší výzvou (Eckstein a Kaufman, 2012). Téměř všichni prvorození se dotkli toho, 

ţe pociťovali odlišný přístup ve výchově u sebe a svých sourozenců. 

„...když jsem byla malinká, tak jsem byla první dítě a je to takovej prostě trochu 

pokus-omyl jo, udělali víc věcí a víc věci hrotili a zbytečně kvůli tomu byly scény a 

zbytečně jsem třeba dostala nějakej šílenej trest...kvůli nějaký blbosti, kterou už by 

teďko vlastně nehrotili, se kterejma jsou teďka víc v pohodě.“ (E.S.) 

Participanti popisovali, ţe na ně, jako na první dítě, byly kladeny vysoké nároky 

od rodičů a vnímali, ţe byli rodiči tlačeni víc směrem na výkon. M.T. uvedla:„K tomu 

nejstaršímu bylo přistupováno jako k tomu, ty to zvládneš, ty už seš velká, takže ty to 

prostě zvládneš. Taková ta samozřejmost, že tam ani nebyla taková ta přípustná 

varianta B, že bych to třeba nezvládla jako jo.“ Tento pocit v ní přetrvává do dnešní 

doby a dodala, ţe „...táta, mě má tak jako odškrtnutou, prostě že už to všechno 

zvládnu...“ 

Někteří uváděli, ţe vysoké nároky, které byly téměř nereálné, kladli rodiče 

pouze na ně, vzhledem k tomu, ţe neměli zkušenosti a nemohli s nikým srovnávat. 

Oproti vysokým nárokům a tlaku vůči prvnímu dítěti stálo postupné sniţování 

poţadavků a zvětšující se benevolence u mladších sourozenců.  

„...ty rodiče můžou bejt takový vystresovanější, že nevěděj, nemaj s tím moc 

zkušenosti, tak můžou mít větší nároky, do něčeho víc tlačit to dítě...Já to tak vnímám, že 

ten brácha jak je o 6 let mladší, tak rodiče byli takový, že už to moc neřešili.“ (M.B.) 

To, co bylo od prvorozených vyţadováno, se mnohdy od dalších dětí 

neočekávalo. Právě to tvrdil Leman (1997), který se domníval, ţe nevýhodou bytí 

prvorozeným je nutnost dodrţovat nejvíc pravidel, kdy platí, ţe tato jsou oslabována 

s narozením kaţdého nového dítěte. Participanti nejčastěji zmiňovali nároky ve školní 

oblasti. 

„...protože to byly vždycky nároky ohledně školy. Ohledně úspěšnosti ve škole 

nebo různých nějakých cílů, koníčků...Abych pořád šla za nějakým vyšším 

cílem...očekávalo se ode mě, že budu ty jedničky mít, a když jsem měla jinou známku, 

tak jako jo dobrý, ale mohlo to bejt lepší. Kdežto u toho prostředního, jsem už vnímala 

to, že tam to bylo spíš jako, no to je dobrý, že má trojku, hlavně že prolejzá.“ (M.T.) 
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Téma benevolence se však neobjevovalo pouze vzhledem k mladším 

sourozencům. A.B. uvedl, ţe po narození bratra začali být rodiče víc shovívaví k němu 

jako prvorozenému a víc mu důvěřovali. „...ale vím, že co se týče třeba chození ven, tak 

rodiče byli takoví přísnější a řekl bych, že když si uvědomili, že já jsem ten starší a je tu 

nějakej mladší sourozenec, tak byli i více ohleduplní a řekl bych, i více ne ulevili ze 

svých nároků, ale něco na ten způsob. Že přestali víc hlídat a začali víc důvěřovat...“ 

Asymetrické vztahování se rodičů k dětem 

Jak jsem jiţ zmínila výše, objevilo se toto subtéma pouze v jednom případě a 

jednalo se konkrétně o odlišný způsob výchovy a celkově vztahu otce k prvorozené a 

k její mladší sestře.  

„Jako máme dva rodiče no...U mámy to vnímám tak, že se vážně snaží ze všech 

sil rozdistribuovat tu svojí pozornost spravedlivě...A u táty, to jsem vnímala negativně, 

že jsem měla pocit, že nadržuje víc tomu mladšímu..., ten táta v mých očích toho 

mladšího nějakým způsobem zvýhodňoval.“(A.K.) 

Prvorozená pak měla negativní pocity ţárlivosti směrem k mladší sestře, protoţe 

měla pocit, ţe jí otec věnuje více pozornosti neţ jí samotné. Participantka však 

zdůraznila, ţe si není jistá, zda problémy způsobené chováním otce, byly ovlivněné tím, 

ţe se narodila jako prvorozená a ne pouze její povahou a osobnostními rysy.  

Dotyčná uvedla, ţe cítila matčinu snahu vyrovnávat asymetrický vztah otce a 

dcer, „...takže často to mohlo bejt tak, že máma zas trochu nadržovala mě.“ (A.K.) 

3.6.7 Sourozenecké unikátní pouto 

Další téma, které bylo opravdu patrné téměř ve všech rozhovorech. Nejenţe 

prvorození zmiňovali, ţe se na své sourozence těšili, ale i přes různé konflikty a 

nevýhody plynoucí z jejich pozice popisovali unikátní sourozenecký vztah, který často 

důrazně odlišovali od táboru rodičů. 

„Já to vnímám jako dva tábory. Jsme my, ty děti a ty sourozenci a my mezi 

sebou máme nějaký unikátní pouto a pak máme každej jednotlivě pouto k těm rodičům. 

Který mám pocit, že by mělo bejt stejný, a i mezi náma. Jakože, když se mě někdo zeptá, 

kterou ze svých sester mám radši, tak nejsem schopná říct.“ (A.K.) 
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M.T. zmínila, ţe komunikace mezi sourozenci je otevřenější neţ například 

s rodiči. „Přeci jenom ty sourozenci mi přijde, že se baví mezi sebou jinak, než to dítě 

s tím rodičem...“ (M.T.) 

Někteří participanti přímo oceňovali, ţe mají sourozence a nezůstali jedináčky. 

„Já jsem ráda, že nejsem jedináček, to jsem ráda, to bych nechtěla být, ale jsem zároveň 

i ráda, že jsem nejstarší z těch všech dětí.“ (A.K.)  

„... je to lepší než bejt jedináček, není to taková nuda, když už potom to dítě 

vyroste, tak se s ním dá normálně bavit a třeba s ním něco hrát nebo jít ven nebo 

cokoliv společně podniknout.“ (A.B.) 

Z rozhovorů dále vyplynulo, ţe prvorození si cení a pokládají za normální, kdyţ 

se na ně mladší sourozenci obrací s radou či s nimi chtějí probrat své záleţitosti spíš, 

neţ s rodiči. M.T. dokonce označila sourozenecký vztah jako „koalici proti rodičům“. 

„...my si teda pravidelně voláme, nebo on mi volá tak dvakrát týdně a řeší se 

mnou ty věci... Jako já tam mám takovou pozici, že mě poslechne spíš než rodiče 

samozřejmě.“ (E.S.) 

3.6.8 Žárlivost 

Ţárlivost nejstaršího sourozence je přirozená a objevuje se u kaţdého dítěte 

(Dalloz, 2002). Přesto byla přímo zmíněná pouze ve dvou rozhovorech. Oba prvorození 

uvedli, ţe se na sourozence velmi těšili, ale dokud se druhé dítě nenarodilo, byli zvyklí 

na pozornost ze strany rodičů, která se s novým dítětem změnila a sníţila. Oba 

popisovali negativní a ţárlivé pocity směrem k novému sourozenci. 

„Já jsem byla nadšená, chtěla jsem mít sourozence, to určitě jo...Já jsem byla 3 

roky jedináček, dost komplikovanej, náročný dítě na pozornost atd. A pak přišel do 

mýho života malý vetřelec...Začala jsem žárlit, ale zase vůči těm rodičům, já jsem 

nevnímala negativně tu osobu toho novýho dítěte v tý rodině, ale jakmile do toho byli 

zamotaný ty rodiče, to jsem někdy neunášela.“(A.K.) 

V teoretické části jsem zmínila tvrzení Adlera o tzv. sesazení z trůnu, kdy se 

mění jedináčkův dosavadní svět a přichází o svou moc. Právě o tom mluvil M. B., který 

ovšem zdůraznil, ţe zásadní změny a negativní pocity směrem k mladšímu bratrovi 

pociťoval nikoliv ihned po jeho narození, ale aţ po nějaké době. 
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„Já jsem si ho hrozně dlouho přál, a byl jsem hrozně štastnej, když se narodil, 

ale když jsem zjistil, že to obnáší i to, že už nebudu středem pozornosti, tak jsem byl 

občas třeba naštvanej na něj...,že prostě on mi bere mámu třeba. Že on mi bere tu 

pozornost, kterou já jsem předtím měl nedělenou.“(M.B.) 

3.6.9 Konflikty a rivalita 

Téměř všichni participanti zmínili toto téma, ať uţ přímo či nepřímo. Ačkoliv 

mluvili všichni participanti o konfliktech a soupeření vţdy pouze v kontextu s 

druhorozenými sourozenci, nehledě na pohlaví či věku, znovu musím upozornit na 

různost odpovědí a individualitu kaţdého z účastníků výzkumného šetření. 

„Na začátku byly větší konflikty..., protože sestra byla hodně v odporu a nelíbilo 

se jí, když jsem jí řekl ať něco udělá a na druhou stranu, ona mě taky dost hecovala, 

takže to bylo dost vostrý...“ (F.H.) 

A.K. vyjádřila, ţe dnes je hodně nápomocné, ţe se se sestrou pohybují kaţdá 

v úplně jiných odvětvích a kaţdá má jiné zájmy.Domnívá se totiţ, ţe pokud by 

například studovaly stejnou školu, byla by hodně soutěţivá a chtěla by být lepší, nebo 

alespoň na stejné úrovni. 

Někteří participanti hovořiliv rámci tohoto tématu o dřívějšíchpocitech 

nespravedlnosti, které plynuly ze vstupování rodičů do sourozeneckých konfliktů, na 

základě čehoţ byli nejstarší děti vţdy nucené ustoupit mladšímu nehledě na 

okolnostech. M.T. dokonce vnímala tyto nespravedlivé zásahy rodičů jako křivdy a 

označila je za nejniţší momenty. 

„... kdy jsme měli nějaký sourozenecký rozepře, nebo něco takovýho a odnesla 

jsem to já, protože jsem byla nejstarší. Takový to utnutí, že ty seš prosimtě nejstarší, tak 

mu to dej, nebo tak to neřeš, udělej tadyto...ať je to prostě v klidu.“ (M.T.) 

Faktorem nespravedlnosti byla také větší důvěra rodičů mladšímu dítěti. „...ten 

mladší sourozenec, je takovej mamánek...Když je třeba nějakej rozpor, to už teď 

nebejvá, ale když jsme byli mladší a nějak se zlobili, tak většinou ty rodiče pak věřili 

tomu mladšímu, že já jsem si začal nebo jsem ho nějak vyprovokoval.“ (A.B.)  

Téma konfliktů a rivality se objevovalo v souvislosti s různými situacemi a 

důvody. Pro A.K. bylo hlavním zdrojem konfliktů, podobně jako u ţárlivosti, 

nevyrovnané vztahování se otce k ní a její mladší sestře. Zmínila, ţe s nejmladší sestrou 
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nikdy ţádné velké konflikty či rivalitu nezaţila, ovšem soutěţivost se objevila mezi ní a 

prostřední sestrou, kdy si kaţdá přála odlišné pohlaví nejmladšího sourozence. 

„...pamatuju si, že tam byla soutěživost, že já jsem hrozně chtěla, aby to byla 

holčička a prostřední ségra chtěla kluka. A já jsem pak byla ráda, že jsem vyhrála, že to 

byla holčička, přitom jsem to nemohla nijak ovlivnit.“ (A.K.) 

Konflikty v některých případech vznikaly také kvůli hádkám rodičů. Například 

F.H. uvedl jako jeden z důvodů konfliktů se sestrou to, ţe „tam byl spor, mezi rodičema 

a my jsme byli každej na jedný straně.“ 

3.6.10 Životní změny 

V rámci tohoto tématu jsem identifikovala tři podtémata, která buď 

představovala změny v dosavadním ţivotě jedináčka narozením sourozence, nebo 

změny v rodině, které ovlivnily sourozenecký vztah. Podtémata jsem nazvala „životní 

změny kvůli sourozenci“, „přizpůsobování se“ a „vliv externíchzměnna 

sourozenecký vztah“. Následně je blíţe představím. 

Životní změny kvůli sourozenci 

Ze všech rozhovorů bylo patrné, ţe příchod nového sourozence sebou přinesl 

nějaké změny, minimálně přechod od jedináčka k nejstaršímu dítěti. Participanti tyto 

změny vnímali velmi různě.Téma se dominantně objevovalo u zúčastněných muţů, a to 

v souvislosti se sourozenci vzdálenými víc jak 6 let.  

M.B. uvedl, ţe do narození bratra ţil jako jedináček, který měl veškerou 

pozornost rodiny, coţ se s narozením bratra změnilo. Najednou se musel dělit o matku, 

coţ nesnášel moc dobře a měl negativní pocity směrem k bratrovi. 

Nově narozený sourozenec sebou v jednom případě nesl kromě obměny 

postavení v rodině také celkové změny v ţivotě prvorozeného, které zahrnovaly 

stěhování, změnu školy a přátel: „Jsem byl jedináček a najednou jsme byli dva. A i co 

se týče bydlení...Kvůli bráchovi jsme se vlastně přestěhovali, protože nám ten byt, co 

jsme bydleli, nestačil...jsem třeba vystřídal školu, takže noví kamarádi, nové prostředí a 

tak.“ (A.B.)  

Přizpůsobování se 

To, ţe se museli starší děti přizpůsobit mladším se objevilo napříč několika 

rozhovory. Prvorození toto podřízení se vnímali zpravidla negativně.„Že jsem třeba 
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bejvala naštvaná v situacích, že mi přišlo, že to nebylo moudrý, aby se to točilo...Kuba 

[druhorozený] prostě něco prohlásil a celá rodina ho poslouchala a on uměl řídit tu 

rodinu.“ (E.S.) 

E.S. zdůraznila, ţe přizpůsobování se rodiny nejmladšímu vnímala negativně a 

přiznala, ţe se k němu pak uměla chovat nehezky a zpětně mu svou naštvanost vracet i 

v situacích, kde to nebylo nutné. 

Někteří uvedli, ţe měli v rodině nějaké zaběhlé systémy, na které byli zvyklí, ale 

které se museli uzpůsobit malému sourozenci, coţ bylo opět vnímané negativně. „Já 

mám do určitý míry rád ve věcech stereotyp...,když jsou věci tak jak většinou jsou. Takže 

třeba role v rodině, byly dost nastavený a teďka se to najednou změní, což byl pro mě 

trochu problém. Protože se najednou museli dělat jiný věci, omezovat svůj pobyt 

v určitých místnostech...“ (F.H.) 

Vliv externích změn na sourozenecký vztah 

Do tohoto subtématu jsem zařadila takové změny vztahu, které byly zapříčiněné 

externími vlivy. Prvorození totiţ nemluvili pouze o změnách v rodině na základě 

narození nového dítěte. Zmiňovali externí vlivy, jako rozvod rodičů, odstěhování se 

z domu a další, které měly nějaký dopad na sourozenecký vztah.F.H. zmínil, ţe kvůli 

sporům rodičů došlo k narušení jeho vztahu se sestrou, protoţe kaţdý byl na straně 

jednoho z rodičů. M.T. uvedla, ţe vztah s bratrem prošel výraznou proměnou po tom, co 

se rodiče rozvedli a on se odstěhoval k otci do jiného města.  

„...my jsme s tím prostředním bráchou vždycky byli dva na ty problémy, na ty 

starosti jako těch dospělějch...my jsme byli taková koalice proti těm rodičům, no a ta 

koalice se najednou jako narušila.“ (M.T.) 

S tématem odstěhování měl zase zkušenost F.H., který řekl: „S tím bráchou, tam 

je to trošku...on byl vlastně dítě... třebas mu bylo 6, 7 a v tu dobu jsem se odstěhoval, 

takže tam to bylo spíš takový, že jsem se samozřejmě staral, ale že bychom měli spolu 

vyloženě nějaký interakce, to asi úplně ne.“  

3.6.11 Vzor 

Ačkoliv se někteří participanti snaţili slovu vzor vyhnout, shodovali se, ţe jako 

prvorození cítí, ţe mají na své sourozence vliv a uváděli, ţe mají tendence jít dobrým 

příkladem, protoţe je jejich sourozenci často následují a dají na jejich rady.„...ten menší 
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ve mě vidí nějakej vzor, takže chce bejt svým způsobem jako já...Nebo to si aspoň 

myslím, takže by asi nebylo dobrý dělat nějaký špatný věci, a být dobrým příkladem pro 

toho mladšího sourozence co se týče všeho.“ (A.B.) 

To, ţe vystupují jako vzor, cítili účastníci výzkumného šetření vesměs pozitivně, 

ačkoliv uváděli, ţe je to jistá odpovědnost a určitý tlak, protoţe sourozenci je nemusí 

vţdy následovat jen ve správných a pozitivních věcech. 

„Prostě bych byla nerada, kdyby najednou přišly moje sestry a řekly, že tohle 

dělá A.K. a bylo by to něco příšernýho, a já to teda budu dělat taky, protože to je 

super.“ (A.K.) 

„...když člověk udělá něco špatnýho, tak ten mladší si to od něho může převzít a 

říct, že to není vlastně tak špatný, ale přitom to špatný je. Třeba sprostý nadávání.“ 

(A.B.) 

Shodovali se, ţe jít příkladem je pocit, který v sobě mají automaticky, aniţ by 

jim to někdo říkal nebo je do toho nutil. Vnímají, ţe k nim sourozenci více či méně 

vzhlíţí a napodobují to, co dělají.  

„Asi to neříká nikdo, ale já to tak cejtim no...Nějak těm mladším sourozencům 

ukázat, jak by to asi mělo bejt... že je normální chodit do školy, ikdyž nás to všechny 

nebaví...ale že je to potřeba.“ (M.T.) 

Ačkoliv z rozhovorů vyplývalo, ţe se participanti necítili jako ikona, která udává 

jak má vše být, objevovala se domněnka, ţe jsou schopni své sourozence nasměrovat 

správným směrem. F.H. například řekl:„...sestra je hodně lehkovážná, takže 

v tomhlenctom je lepší, že jsem schopen ji nějakým způsobem umírnit.“ 

Dle Lemana (1997) má prvorozený hlavní vzor v rodičích, zatímco prostřední se 

uţ rozvíjí v závislosti na prvorozeném. Přesně to se objevilo v jednom rozhovoru, kdy 

participantka řekla: „... můžu vzhlížet buď k rodičům a nebo prostě k lidem, co se mnou 

ale nejsou v tak přímé vazbě jako je rodina. Jako můžeš mít vzor, třeba nějakou známou 

osobnost..., ale to je něco úplně jinýho než ten sourozenec, se kterým seš v denním 

kontaktu.“ (A.K.) 

E.S. vyjádřila sympatie nad tím, ţe je sourozenci vnímaná jako „modla“, 

protoţe je pak často schopná se s nimi domluvit v oblastech, kde rodiče uţ selhávají. 

Zároveň ovšem vyjádřila obavy, ţe by to jiţ mohlo přesahovat sourozenecký vztah. 
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3.6.12 Pokusný králík 

Být tím prvním, který vyšlapává cestičku mladším vnímali participanti různě. 

A.K. právě toto udala jako hlavní výhodu bytí prvorozeným: „...to jsem na tom měla 

vždycky nejradši“. Zmínila, ţe v jejím případě jde o to, ţe si obvykle vším prochází 

jako první, coţ znamená, ţe má i první různé záţitky a udává směr a tempo. 

Téma pokusného králíka zároveň souvisí s tím, co jsem blíţe popsala v tématu 

rodiče (3. 6. 6), vzhledem k tomu, ţe je nejstarší prvním dítětem, na kterém si rodiče vše 

zkouší, protoţe není nikdo, s kým by jej mohli srovnávat. 

Výpovědi participantů se od sebe ovšem v tomto tématu dosti lišily. Někteří 

označili roli pokusného králíka spíše za nevýhodu. M.B. dokonce označil bytí 

průkopníkem za nejniţší okamţik. Uvedl, ţe není nikdo, kdo uţ tím vším prošel a mohl 

by mu poradit, být pro něj vzorem. 

Podobný názor měla i E.S., která řekla, ţe prvorozený si musí věci řešit sám a 

ačkoliv byla ráda prvním dítětem, vţdy si přála staršího sourozence. „Ten starší 

sourozenec je taková dobrá opora no. Když ho nemáš, tak máš smůlu no...My jsme šli 

z malý školy, tak to pro nás byl docela šok. A tak jsem mu [prostřední bratr] řekla jak to 

na tý škole funguje... A když jsem šla já, tak nikdo nebyl takovej, kdo by řekl bude to 

takhle a takhle. Prostě mě postavili...a poraď si.“ (E.S.) 

3.6.13 Porovnávání 

Dle Vančurové (1987) udává prvorozený tempo jak v rodině, tak i ve škole. To 

má dle autorky vliv na druhorozené dítě, které je se svým sourozencem neustále 

srovnávané.  

„A taky to, že mě nemohli s nikým porovnávat...My s Jakubem [druhorozený] 

jsme asi tolik nebyli, ikdyž taky poslouchal, co jako dělám a tak, a že vlastně já jsem 

neměla před sebou nikoho, s kým by mě mohli porovnat a říct, hele ale podívej se tenhle 

se učil tak a tak a jak to, že ty máš špatný známky.“ (E.S.) 

Téma porovnávání se objevilo napříč několika rozhovory a participanti se 

shodovali, ţe srovnávání se sourozenci ze strany okolí pociťovali a spekulovali, jak by 

se cítili na místě mladších. 

„Možná, že kdybych byla mladší, tak bych měla pocit, že musím ne 

napodobovat, ale že ten starší už to nějakým způsobem udělal...A já ve svý pozici 
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vlastně tenhle bič nemám. Kdybych si musela říkat, tak ten můj starší sourozenec udělal 

tohle...a já bych se mu chtěla vyrovnat...To bych asi nechtěla, protože nevim, jestli by 

mi to třeba neubíralo na sebevědomí...“ (A.K.) 

Participanti celkově vnímali porovnávání jako něco negativního a na rozdíl od 

zmíněného tvrzení Vančurové uváděli, ţe stejně jako můţe být první dítě srovnávané 

s mladším sourozencem, můţe tomu být i naopak, coţ participanti vnímali záporně.  

„Já jsem byl vždycky průserář, co nosil čtyřky a pětky a ségra byla vždycky 

jedničkářka a byla mi pokládaná za vzor. A to já jsem špatně nesl, že já jsem ten starší a 

za vzor mi byla pokládaná o tři roky mladší sestra.“ (F.H.) 

Neustálé srovnávání dětí můţe mít vliv na jejich vztah a můţe být důvodem pro 

rivalitu. Někteří prvorození uvedli, ţe byli na své mladší sourozence naštvaní, kdyţ jim 

je rodiče dávali za vzor, protoţe normálně byli zvyklí, ţe oni jsou ti starší a schopnější. 

„...od malinka jsem špatně spala a měla jsem noční můry...a nechtěla jsem bejt 

sama v pokojíčku. A že tam bylo takovýto porovnávání zpětně, a to mě vlastně docela 

žralo na tom vztahu k tomu mladšímu bráchovi...normálně si to nepamatuju, protože 

v jiných věcech...jsem já byla ta schopnější, žejo. Ve všem, ale jako jakmile se našla 

nějaká slabina a vím, že mi to bylo hrozně nepříjemný...“ (E.S.) 

Z rozhovoru s M.T. vyplynulo, ţe vzhledem k sniţování nároků na mladší 

sourozence, se doteď občas přistihne, jak srovnává sebe se svým mladším sourozencem, 

protoţe cítí, ţe se přístup k němu liší od přístupu k ní. „Ale občas se přistihnu...tak 

občas se k tomu vrátím a říkám si, no tyjo on tady dostane pětku a vy to vůbec neřešíte a 

u mě už by byl doma bugr.“  

3.6.14 Zodpovědnost 

Dle Nováka (2007) mívají prvorození smysl pro zodpovědnost. Autor však jiţ 

neuvádí v jakém slova smyslu je k zodpovědnosti přistupováno. V rozhovorech se toto 

téma objevilo asi v polovině případů, nicméně participanti sdíleli různé názory, 

převáţně však inklinovali k negativnímu hodnocení. 

„Mě přijde, že trochu tou nevýhodou je ta zodpovědnost, která jakoby tam nějak 

je a otázka je, jestli já jsem si jí třeba vzala a ne každej sourozenec to tak musí mít. Ale 

že vlastně furt máš pocit, nebo já teda, že mám za ně zodpovědnost...“ (E.S.) 
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Prvorození se shodovali, ţe zodpovědnost nějak patří k tomu být prvorozeným a 

nezávisle na tom jak ji vnímali, uváděli, ţe se jedná o něco daného a automatického, do 

čeho je nikdo nenabádá, ale sami to tak cítí. Například na moji první otázku ohledně 

subjektivního vnímání bytí prvorozeného mi A.B. odpověděl: „No tak svým způsobem 

je to i nějaká zodpovědnost...“  

Dle E.S. je výraznou nevýhodou totální zodpovědnost, kterou jako prvorozená 

cítila v souvislosti s řešením konfliktů, kde měla dojem, ţe kdyby nebyla nejstarší, 

řešila by se situace úplně jinak.  

Téma odpovědnosti se objevilo i v souvislosti s rodiči a nespravedlivým řešením 

problémů. M.T. zmínila, ţe z přístupu rodičů mívala pocit, ţe kdyţ je nejstarší, tak musí 

být odpovědnější a proto například ustoupit mladšímu v konfliktu, ikdyţ byla v právu. 

Ačkoliv popsala E.S. zodpovědnost za mladší jako něco naprosto 

automatického, uvedla, ţe pociťovala i jisté nevýhody: „...člověk tak nějak řeší ty jejich 

věci a tak nějak se jim snaží pomoct a vlastně jakoby nemá tolik času si řešit svoje 

věci.“ 

3.6.15 Péče a ochrana 

Jde o téma, které se objevovalo v různých podobách u několika účastníků 

rozhovorů, především ţenského pohlaví. Některé participantky zmiňovaly, ţe 

k mladším sourozencům cítily téměř mateřské pouto a přistupovaly k nim napůl jako ke 

svému dítěti. 

„...že jsem se o něj vždycky starala od malinka, těšila se na něj a měla ho tak 

napůl jako miminko, jako svoje.“ (E.S.)  

V rámci opečovávaní sourozence se objevovaly i ochranitelské prvky, kdy 

prvorozené cítily, ţe nad svým mladším sourozencem musí drţet ochrannou ruku. Ve 

dvou případech participantky zmiňovaly téma péče a ochrany v kontextu, kdy se 

obávaly, ţe by se jejich sourozenci mohlo něco stát, nebo uţ i přímo stalo, a ony cítily 

nutnost pomoci mu, ochránit jej, být mu nablízku.  

„...a prostřední ségra se tam řítila z nějakýho kopce a neuměla zabrzdit kolo a 

já jsem byla ten starší sourozenec, rodiče to nějak nestihli jí zachránit, a já vím, že jsem 

to zastavila, a vím, že jsem na sebe byla tenkrát hrozně pyšná, že jako jsem ta starší 

ségra co tu mladší jako v uvozovkách zachránila.“ (A.K.) 
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3.6.16 Prvorozený jako rodič 

Téma, které do jisté míry souvisí s předchozí péčí a ochranou, jsem 

identifikovala u dvou participantek. Obě ve svých rozhovorech zmínily, ţe pociťují aţ 

mateřské pouto ke svým mladším sourozencům, konkrétně k nejmladším bratrům. „Ne 

že bych ho vychovávala, ale občas mi to tam sklouzne no.“ (M.T.) 

Uvedly, ţe mají pocit, ţe sourozenci spíš poslechnou je, neţ rodiče, čehoţ si 

v některých případech všímají i rodiče a leckdy toho vyuţijí. To, ţe se z prvorozené 

můţe stát prostředník mezi mladšími dětmi a rodiči, však nemusí být vţdy branné 

dotyčnou pozitivně, dokonce z jednoho rozhovoru vyplynulo, ţe měla pocit, ţe to můţe 

kazit sourozenecký vztah. Ne vţdy je tedy prvorozený v roli rodiče úplně dobrovolně a 

spokojený. 

„Že na jednu stranu vím, že je to docela potřeba, že ta rodina by to jako ocenila, 

protože teda oni jako teda...jim to s ním moc nejde a já tam mám tu možnost, takže to 

většinou udělám, ale vlastně mi to i z části vadí, protože prostě je škoda si tím takhle 

kazit ten vztah, aby on na mě pak byl nějakej naprdlej no.“ (E.S.) 

3.6.17 Respekt 

Pro lepší orientaci jsem téma rozdělila na dvě podtémata: „respekt od 

mladšího“ a „nerespektování mladšího“. Níţe je představím detailněji. 

Respekt od mladšího 

Zatímco předchozí téma se týkalo ţenské poloviny participantů, toto téma 

dominovalo u muţské části. Participanti uváděli, ţe cítí potřebu jít mladším 

sourozencům příkladem a ukazovat jim, jak by to asi mělo být. Zároveň bylo 

v některých případech patrné, ţe pokud mladší sourozenec právě toto neocenil, vnímal 

to starší jako něco negativního.  

„Tak vrcholný zážitek byl asi, když sestra poprvé vyjádřila úctu, nebo alespoň 

sebemenší...já si myslím, že to asi bylo uznání nějakejch větších znalostí...A vždycky to 

bylo vnímaný jako tak si plácej cokoliv chceš, stejně je to blbost, tak to asi bylo takový 

zadostiučinění.“ (F.H.) 
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Nerespektování mladšího 

Toto subtéma se dominantně objevilo u jednoho prvorozeného, který uvedl, ţe 

se ke svému bratrovi nikdy nechoval jako k sobě rovnému. Řekl, ţe vzhledem 

k věkovému odstupu nikdy nepociťoval nutnost brát bratra váţně a ţe by bylo těţké 

srovnat se na jednu úroveň, kde by byli rovnocenní.  

„Že já bych měl tendenci si z něj pořád nějak utahovat...ho jakoby zmenšovat 

nebo jak to říct.“ (M.B.) 

3.6.18 Nadvláda 

Poslední téma, které jsem v rozhovorech identifikovala jsem pojmenovala 

nadvláda. Ačkoliv se objevilo výrazně pouze v jednom rozhovoru, bylo natolik 

dominantní, ţe jsem jej zařadila jako samostatné téma, nikoliv jako subtéma. 

V rozhovoru zaznělo, ţe participant, který ţil prvních 6 let ţivota jako jedináček 

a byl vţdy středem pozornosti, svého bratra nebral jako sobě rovného. „Jsem byl jako 

ten prvorozenej vždycky ten mazánek...Takže to druhý dítě nemá vlastně už takovou 

hodnotu, jestli to tak můžu vůbec říct.“ (M.B.) 

Zmínil, ţe kromě omezení pozornosti rodičů, nevnímal velké změny po 

příchodu sourozence, vzhledem k tomu, ţe v rodině uţ byly zaběhlé systémy, kterým se 

musel bratr přizpůsobit.  

Z rozhovoru vyplynulo, ţe participant cítil důleţitost a moc své pozice, kterou 

zneuţíval pro dosaţení toho, co chtěl. „Prostě já jsem přišel, řekl jsem, že něco chci a 

když on byl malej, tak to přijmul, tak nemohl nic dělat...“ (M.B.) 

Ukázalo se, ţe jak bratr rostl, začal se vymezovat coţ M.B. řešil agresí: „ne 

nějakou brutální, ale třeba i slovní...ale to, že se proti mě snažil bojovat...tak jsem to na 

začátku řešil tak, že jsem bojoval taky, chtěl jsem ho udržet v tý jeho pozici.“ 

3.7 Závěr a shrnutí výzkumného šetření 

Z rozhovorů jsem vyvodila 18 témat, která jsem podrobně rozvedla v předchozí 

části. Jiţ zmíněným cílem výzkumného šetření bylo popsat subjektivní proţívání pozice 

nejstaršího sourozence, od začátku jsem tedy předpokládala, ţe výsledky nebude moţné 

nijak generalizovat, vzhledem k individualitě zúčastněných. Tato domněnka se mi 

potvrdila, vzhledem k tomu, ţe zatímco některá témata se objevila u téměř všech 
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participantů, jiná dominovala pouze u jednotlivců. Navíc i ta témata, která vyvstávala u 

většiny, nebyla všemi vnímaná stejně a velká část participantů si v daném tématu našla 

jak něco pozitivního, tak něco negativního. Na základě předcházející části se nyní 

pokusím stručně odpovědět na své výzkumné otázky. 

1. Jaké to je být nejstarším sourozencem? 

Participanti se vesměs shodovali, ţe dokud byli jedináčky, nacházeli se ve středu 

pozornosti rodičů, coţ hodnotili kladně. Shodovali se, ţe bytí prvorozeným v nich 

vyvolává automatický pocit, ţe jsou nejstaršími dětmi a měli by tedy mít kladný vliv na 

své mladší sourozence. Zároveň část účastníků zmiňovala, ţe je pro ně přirozené 

pomáhat mladším, do jisté míry o ně pečovat a ochraňovat je. Uváděli, ţe tyto tendence 

mají nějakým způsobem v sobě a necítí se k tomu být nuceni ze strany rodičů. Dvě ze 

tří participantek uvedly, ţe k nejmladším sourozencům mají spíše mateřský vztah a 

občas se tak dostanou do role rodiče. Někteří vysloveně vyjádřili radost a spokojenost 

s tím, ţe jsou prvorození, zároveň se objevovali tací, kteří viděli v prvenství výrazné 

nevýhody, uváděli, ţe si občas přáli být mladšími a mít staršího sourozence, který by 

jim šel vzorem a tzv. vyšlapával cestičku.   

Bytí prvorozeným sourozencem sebou přináší výhody i nevýhody. Jde o status, 

který je dítěti přiřazen po narození mladšího sourozence, jeţ vnímá kaţdý trochu 

odlišně. Ve všech rozhovorech zaznělo, ţe z hlediska času docházelo k vývoji této 

pozice, především pak tím, ţe se participanti vyvíjeli a stárli, stejně jako jejich 

sourozenci, coţ mnohdy vedlo k vzájemnému přiblíţení. 

2. Jaká prožívá participant pozitiva a negativa této pozice? 

To, co jeden vnímal jako výhodu, mohl brát druhý jako nevýhodu. Obecně se 

však participanti shodli, ţe za výhodu povaţují, ţe si alespoň na chvíli uţili nedělenou 

pozornost rodičů, ačkoliv si to, vzhledem k věku, ne všichni pamatují. Někdo vnímal 

moţnost dělat vše první, mít jako první záţitky a být průkopníkem jako největší 

výhodu, jiní se naopak vyjádřili, ţe právě to je nevýhoda a ocenili by staršího 

sourozence, kterého by mohli následovat. Téměř všichni však uvedli, ţe jako nevýhodu 

brali, ţe si na nich rodiče zkoušeli různé výchovné prostředky a očekávalo se od nich 

víc, neţ od mladších sourozenců, kdy s kaţdým dítětem klesaly nároky v rodině. Tlak 

na výkon někteří ovšem nahlíţeli i kladně a uvedli, ţe v dnešní době jim to pomáhá při 

stanovení cílů. Ač byla zodpovědnost zmiňovaná jako automatický proces, byla 
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některými nahlíţená negativně. Jako další výhody uváděli prvorození moţnost 

ukázat,„jak se to dělá“, tedy jít příkladem, opět však zmiňovali, ţe existují i stinné 

stránky, například obava, aby svého sourozence nenaučili něco negativního. Jasně tedy 

vyplývá, ţe vše má dvě strany a je na kaţdém jedinci, jak ze zkušenosti konkrétní téma 

nahlíţí. 

3. Jak participant subjektivně vnímal narození druhého, případně dalšího 

sourozence? 

Skoro všichni prvorození uváděli, ţe se na sourozence těšili a v některých 

případech si ho i přáli. Dále popisovali, ţe do té doby byli zvyklí na nedělenou 

pozornost rodičů, coţ se po narození nového dítěte změnilo. Nové situaci se tedy museli 

přizpůsobit, někdy to znamenalo výraznější změny i v podobě stěhování, či změny 

školy. Z téměř všech rozhovorů jsem však měla dojem, ţe jsou prvorození rádi, ţe 

nezůstali jedináčky a v sourozencích vidí partnery, se kterými mohou sdílet a pomáhat 

jim. Z rozhovorů vyplynulo, ţe pokud měl nějaký participant se sourozencem problém, 

objevil se aţ s postupem času, nikoliv ihned po narození. Nutno podotknout, ţe jsem se 

zaměřila na subjektivní vnímání, tím pádem stejnou věc reflektovali jednotlivci odlišně. 

V několika případech se objevilo téma rodičů, jejich výchovy a vztahování se k dětem 

jako moţný základ pro rivalitu, ţárlivost a pocity nespravedlnosti. Někteří nejstarší 

uváděli, ţe v takových případech byli jejich negativní pocity směřované k rodičům, jiní 

přiznali, ţe naštvanost cítili vůči sourozencům, ikdyţ si dnes uvědomují, ţe ti za to 

nemohli. Participanti, kteří měli víc neţ jednoho sourozence, rozlišovali mezi 

narozením druhého a třetího dítěte, kdy poslední narozené bylo vţdy věkově hodně 

vzdálené a prvorození zmiňovali, ţe na něj uţ neţárlili, těšili se na něj a případně si 

k němu vybudovali aţ mateřský vztah. Mít sourozence pro některé znamenalo vytvořit 

koalici proti rodičům, kdy rozdělovali na tábor sourozenců a tábor rodičů s tím, ţe na 

moţné problémy jich bylo vţdy víc.   
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4 Diskuze 

Pro své výzkumné šetření jsem zvolila rozhovor s nápovědou, který mi 

vyhovoval především tím, ţe jsem měla předběţnou strukturu a vymezené oblasti, které 

chci v rámci interview postihnout, zároveň jsem však mohla otázky různě uzpůsobovat, 

vzhledem ke kaţdému participantovi. Uznávám, ţe právě tato výhoda v sobě mohla 

skrývat i záporné prvky. Protoţe se jedná o první výzkumné šetření, které jsem 

prováděla, je moţné, ţe doplňující otázky, které jsem participantům kladla, mohly 

v některých případech ovlivnit jejich výpověď, tedy i výsledky.  

Uvědomuji si i další limity svého výzkumného šetření. Vzhledem k povaze 

výzkumu nelze výsledky nijak generalizovat na širší populaci, uţ jen proto, ţe počet 

participantů byl omezený a z výzkumu jasně vyplynulo, ţe ačkoliv se některá témata 

objevovala dominantě, byla participanty nahlíţena odlišně a jiná byla důleţitá pouze pro 

konkrétního jedince. Domnívám se, ţe tento problém by nebyl vyřešen ani rozšířením 

výzkumného vzorku, vzhledem k tomu, ţe cílem bylo popsat subjektivní proţívání 

jedince a vzhledem k jinakosti kaţdého z nás, bych očekávala podobně rozmanité 

výsledky, nehledě na počtu účastníků.  

V empirické části jsem průběţně odkazovala na teoretické poznatky a dávala je 

do souvislosti s mnou získanými daty. Na základě výsledků, které byly vzhledem 

k povaze výzkumu velmi různorodé, si dovoluji odkázat na tvrzení Adlera, který tvrdil, 

ţe důleţitější neţ to, kdy se jedinec narodil, je, jak tuto pozici subjektivně interpretuje, 

coţ je dle mého názoru, z výzkumného šetření jasně patrné.  

Výzkumů na téma sourozeneckých konstelací existuje jiţ poměrně dost, ačkoliv 

nelze jasně říci, ţe závěry z nich jsou aplikovatelné na celou populaci bez výjimek. 

Myslím si, ţe však chybí výzkumná šetření, která by se blíţe zabývala právě 

subjektivním vnímáním pozice jedinců v rámci sourozenecké konstelace. Právě proto, 

bych svůj výzkum ráda rozšířila v diplomové práci, kde bych se chtěla zaměřit na větší 

výzkumný vzorek. Myslím si, ţe by bylo zajímavé vybrat rodiny se dvěma či více 

dětmi, uskutečnit rozhovory s jednotlivci, zjistit jak nahlíţí svou pozici a pozici svých 

sourozenců a následně tyto výpovědi porovnat. Domnívám se, ţe by to umoţnilo blíţe 

poznat jednotlivé pozice v konstelaci a to nejen z pohledu konkrétního jedince, ale 

z různých úhlů pohledů sourozenců.  
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ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce se zabývala problematikou sourozenectví a 

sourozeneckých konstelací, se zaměřením na pozici prvorozeného dítěte.  

V teoretické části jsem se zabývala blíţe rodinou, kterou jsem charakterizovala, 

uvedla její funkce a to jakými změnami procházela. Dále jsem přiblíţila téma 

sourozenectví a sourozeneckých konstelací a detailně jsem popsala jednotlivé pozice 

konstelace, tedy prvorozené, prostřední, nejmladší a jedináčky. Pracovala jsem jak se 

základní literaturou pro danou problematiku, tak s domácími a zahraničními články a 

výzkumy.  

Praktická část byla orientovaná na prvorozené jedince, kdy za cíl výzkumného 

šetření jsem si stanovila popsat subjektivní proţívání pozice nejstaršího dítěte v rodině. 

Definovala jsem 18 hlavních témat, které jsem identifikovala na základě kvalitativních 

rozhovorů se 6 participanty. Některá témata se objevovala většinově, jiná dominovala 

pouze u jednotlivců.  

V rámci výsledků výzkumného šetření jsem podrobně rozepsala jednotlivá 

témata a dbala jsem na to, abych své závěry demonstrovala na ukázkách ze samotných 

rozhovorů, vzhledem k tomu, ţe samotné přepisy rozhovorů jsem k bakalářské práci, 

z důvodů zachování anonymity participantů, nepřikládala. Pomocí identifikovaných 

témat jsem následně odpověděla na své výzkumné otázky, pomocí kterých jsem 

zjišťovala, jaké to je být nejstarším sourozencem, zda má tato pozice výhody a 

nevýhody a jak proţívali participanti příchod svých sourozenců. Mým cílem nebylo 

generalizovat výsledky na širší populaci, vzhledem k tomu, ţe z výzkumného šetření 

vyplynulo, ţe kaţdý prvorozený nahlíţel svou pozici trochu odlišně a i témata, která se 

objevovala u více participantů, nemusela být vnímána stejně. 

V diskuzi jsem následně probrala některé limity svého výzkumu a moţné zdroje 

zapříčiňující zkreslení výsledků. Dále jsem navrhla moţné budoucí kroky, které bych 

ráda podnikla ve své diplomové práci.   
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Praha: Návrat domů, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7255-250-4. 

10. LEMAN, Kevin. Sourozenecké konstelace: pořadí narození a jeho vliv na 
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