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Podpis

Anotace
Bakalářská práce se zabývá adaptací dvojčat při nástupu do mateřské školy. Zaměřila
jsem se na to, jestli rodiče preferují společný vstup do školní instituce (MŠ), zda učitelé
mateřských škol respektují individualitu dětí (dvojčat) a jestli jsou na sobě dvojčata
v mateřské škole závislá.
Klíčová slova: dítě předškolního věku, rodina, adaptace při nástupu do mateřské školy,
individualita dětí, výchova dvojčat

Annotation
Bachelor work deal with adaptation of twins takes place when entering kindergarten.
I focused on whether parents prefer joint entry into the school institution, whether
teachers respect the individuality of children and they are dependent on each other in
kindergarten.
Key words: child of preschool age, family, adaptation when entering kindergarten,
individuality of children, education of twins

5

OBSAH

ÚVOD ............................................................................................................................... 8
I.

TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................... 9

1

Příčiny vzniku jednovaječných a dvojvaječných dvojčat .......................................... 9

2

Dvojčata v historii ................................................................................................... 13

3

Kluby a srazy dvojčat .............................................................................................. 16
3.1 Sdružení TAMBA ............................................................................................................ 16
3.2 Kluby dvojčat a vícerčat v ČR ......................................................................................... 17

4

Výchova dvojčat od 3 do 6 (7) let ........................................................................... 19
4.1

Odlišnost dvojčat......................................................................................................... 19

4.2

Nástup a adaptace v mateřské škole ............................................................................ 21

4.3

Lateralita ..................................................................................................................... 23

4.4

Zápis do školy ............................................................................................................. 25
Odklad školní docházky ...................................................................................... 25

4.4.1

II. PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................... 27
1

Konkrétní cíle praktické části .................................................................................. 27

2

Výzkumné otázky .................................................................................................... 28

3

Výzkumné metody .................................................................................................. 29

4

Vlastní průzkum ...................................................................................................... 30
4. 1

Organizace výzkumného šetření ................................................................................. 30

4. 2

Respondenti ................................................................................................................. 31

4.3

Výsledky šetření .......................................................................................................... 31

6

Shrnutí výsledků a diskuse ............................................................................................. 43
Závěr ............................................................................................................................... 47
Seznam použité literatury a internetových zdrojů .......................................................... 49

7

ÚVOD
Téma bakalářské práce se zaměřuje na výchovu dvojčat v předškolním věku.
Podle mého názoru se jako učitelka v mateřské škole budu čím dál častěji setkávat
s dvojčaty, jelikož dnešní medicína umožňuje asistovanou reprodukci (umělé
oplodnění), která vede ke stále se zvyšujícímu počtu dvojčat, ať už jednovaječných
či dvojvaječných.
Domnívám se, že každý vnímá dvojčata více než jen jako sourozence a určitě
se s nimi musí někdy pracovat trochu jinak. Uvědomuji si, že to mají rodiče dvojčat
v něčem složitější, ale má to i své výhody. V tomto období mají možnost docházet
do mateřské školy. Pro dvojčata je to do jisté míry snadnější, jsou na to dva. Mohou
se navzájem podporovat a odloučení od rodičů není až tak obtížné, jako to mají ostatní
děti. Bohužel se asi neubrání srovnávání mezi sebou, i když toho by se měly
paní učitelky vyvarovat, neboť srovnávání se sourozencem je mnohem zranitelnější,
než kdyby docházelo k porovnávání s ostatními dětmi. Neměli bychom na dvojčata
pohlížet jako na jednotku nebo celek, ale jako na dvě různé děti. Každé dítě má právo
na splnění svých individuálních potřeb, z toho vyplývá, že potřeby dvojčat nemusí být
stejné.
Ve své práci se chci zaměřit na průběh adaptace dvojčat v mateřské škole,
jak se dvojčata chovají v kolektivu svých vrstevníků, jestli jim činí problémy navazovat
kontakty s dospělými nebo dětmi. Tím, že zjistím, jak se chovají v přirozeném prostředí,
dozvím se možná také to, do jaké míry jsou na sobě dvojčata v mateřské škole závislá.
Je velice důležité uvědomit si, jestli dáváme dětem (dvojčatům) dostatek prostoru
k projevení své individuality a zda ji rodiče a paní učitelky respektují.
Je možné, že by se mohla dvojčata rozdělit, aby spolu netrávila veškerý čas.
Mohla by mít odlišné zážitky, které by si navzájem sdělovala. Někteří rodiče mohou
uvažovat

i

nad

variantou,

že

by

každé

dítě

navštěvovalo

jinou

třídu

nebo alespoň zařídit, aby měly odlišné zájmové kroužky. Jednou z klíčových informací
pro mou práci bylo, jestli rodiče dávají přednost společnému vstupu do školních
institucí nebo dvojčata v jistých situacích záměrně rozdělují. Každý si alespoň někdy
v dětství přál, aby byl středem pozornosti pouze on sám. Proto bychom měli dvojčatům
umožnit tuto situaci také zažít, a k tomu nám pomůže individuální přístup ve výchově.
Myslím si, že pro mé budoucí povolání je nezbytné si toto uvědomit.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
Příčiny vzniku jednovaječných a dvojvaječných dvojčat
Už i u nás v České republice přestala být vícečetná těhotenství vzácností. Všechno
se to děje zejména v souvislosti s metodami asistované reprodukce. Pohlaví, podoba
i zdravotní stav závisí na vzniku a vývoji dvojčat. Častěji se dvojčata rodí matkám
starším 35 let, výskyt je až o 2% vyšší. Větší pravděpodobnost vícečetného těhotenství
je i u matek, plánující čtvrté a další dítě. Také genetické dispozice zvyšují šanci
na jejich početí, například že se v rodině rodí opakovaně. I etnické rozdíly hrají určitou
roli, nejvíce se jich rodí v Africe a nejméně v Asii.
Za zmínku stojí i rozložení pohlaví dvojčat. Jednovaječná dvojčata jsou vždy
stejného pohlaví, ale u dvojvaječných mírně převyšuje četnost ženského pohlaví.
Nejčastější kombinace je holka - holka, potom kluk - kluk a kombinace holka - kluk
je nejméně častá.
Vícečetná těhotenství ale přinášejí i jiná rizika, protože pro lidské tělo je přirozené
jednočetné těhotenství. Může dojít ke zvýšení krevního tlaku, předčasnému porodu
nebo k hypotrofii1. Poloha dvojčat rozhoduje o porodu. Ve většině případů jsou
dvojčata v děloze uložena v poloze podélné hlavičkou dolů. U třetiny žen je jedno
z dvojčat hlavičkou dolů a druhé koncem pánevním. Může ale nastat i situace, že jsou
oba plody v poloze příčné, tyto varianty jsou ukončovány císařským řezem.
Existuje základní dělení dvojčat - jednovaječná a dvojvaječná (viz. příloha č. 1).
JEDNOVAJEČNÁ DVOJČATA
Vznikají při špatném dělení zárodečné buňky (rozdělením jednoho vajíčka
oplodněného jednou spermií v různých stádiích jeho vývoje). Příčina špatného dělení je
neznámá. Dochází tedy ke vzniku dvou jedinců, kteří mají stejnou genetickou
informaci, jsou vždy stejného pohlaví. Mají podobné fyzické znaky – barva očí, vlasů,
rysy obličeje, výška. Čerstvě narozená jednovaječná dvojčata nemusí být ale stejná.
Podobnost se většinou objevuje až po druhém roce života. Také se říká, že se často

1

Opoždění růst jednoho nebo druhého plodu
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podobají i po stránce duševní. Vznik jednovaječných dvojčat není dědičná záležitost.
(Rulíková, K., 2008)

DVOJVAJEČNÁ DVOJČATA
Vznikají oplozením dvou zralých vajíček dvěma různými spermiemi. Každý
jedinec má svou placentu i obě plodové blány a nese si svou odlišnou genetickou
informaci. Z toho vyplývá, že tato dvojčata mohou být i různého pohlaví. Dvojčata se
vyvíjejí snadněji než dvojčata jednovaječná, protože každé z nich má svoji placentu
a nemohou si tak navzájem „krást“ živiny. Tato dvojčata se rodí při četnější ovulaci2,
která je způsobena používáním antikoncepce. Proto se také v dnešní době počet dvojčat
zvyšuje. (Rulíková, K., 2008)
„Vaječnost“ můžeme rozpoznat už od 8. měsíce pomocí sonografie3. Pokud mají
jeden vnější plodový obal, jsou to vždy jednovaječná dvojčata. Ale najdou se i výjimky,
kdy mohou mít dva vnější plodové obaly stejně jako dvojčata dvojvaječná. Dvojvaječná
dvojčata se dají rozpoznat na sonografii už v 6. měsíci, jednovaječná o něco později.
Spontánní početí dvojčat je celkem málo pravděpodobné. Na jedno dvojčetné
těhotenství připadne 85 těhotenství jednočetných. Vznik dvojvaječných dvojčat závisí
na věku matky, rase a počtu předešlých těhotenství, ale počet porodů dvojčat
jednovaječných, je celkem stálý a pohybuje se v poměru 1:250 porodů.

Kromě základních typů dvojčat (jednovaječná, dvojvaječná) existují i jiná.
Pro zajímavost bych je v této práci ráda uvedla.
SIAMSKÁ DVOJČATA
Jinak také řečeno dvojčata spojená. Jednovaječná dvojčata, která vznikla neúplným
rozdělením jednoho oplodněného vajíčka. Mohou být spojena částmi těla, mít společné
orgány nebo končetiny. Nejčastěji bývají spojena v oblasti hrudníku, vzácné bývá
spojení hlavami. Častěji bývají pohlaví ženského.

2
3

Uvolnění zralého vajíčka z vaječníku
Ultrazvukové vyšetření
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SAMOSTATNĚ POČATÁ DVOJČATA
Existují případy, kdy dojde k uvolnění dalšího zralého vajíčka, když už je žena
těhotná a mohou vzniknout dvojčata, která jsou počata v různou dobu (rozdíl v době
početí může být několik dnů ale někdy i týdnů).
DVOJČATA S RŮZNÝMI OTCI („SUPEROPLODNĚNÍ“)
U dvojvaječných dvojčat může dojít k tomu, že každé vajíčko oplodní spermie
různých mužů, pokud se matka stýká s více partnery.
CHLAPEC A DĚVČE – JEDNOVAJEČNÁ DVOJČATA
Jednovaječná dvojčata jsou vždy stejného pohlaví, protože vznikají rozdělením
zárodečné buňky, která má ženské chromozomy (XX) nebo mužské chromozomy (XY).
Může ale dojít ke genetické mutaci u dvojčat mužského pohlaví, kdy jedno z dvojčat
„ztratí“ chromozom Y. Pak mohou být jednovaječná dvojčata různého pohlaví. Dívka je
ale postižena Turnerovým syndromem, pro který je typický nižší vzrůst a zakrnění
pohlavních orgánů.
PARAZITICKÁ DVOJČATA
Jedná se o druh siamských dvojčat, která nejsou symetrická. Jedno z nich je málo
vyvinuté a závislé na druhém dvojčeti. Variantou parazitických dvojčat je
tzv. fetus in fetu („plod v plodu“), kdy se jedno dvojče vyvíjí uvnitř těla druhého
dvojčete. Přežívá během těhotenství a někdy i po porodu.
DVOJČATA S ROZDÍLNÝMI DATY NAROZENÍ
K tomuto úkazu může dojít, jestliže děti přichází na svět kolem půlnoci, jedno
se narodí před půlnocí a druhé po půlnoci. Může také dojít k tomu, že se děti narodí
i v rozdílném roce a to tehdy, pokud k porodu dojde na Silvestra.
Lékařům se podařilo, že se narodilo jedno dvojče a dokázali zastavit
nebo oddálit porod druhého dvojčete, aby mohlo dosáhnout optimální možnosti k přežití
a dokončilo svůj vývoj v děloze matky. Rozdíl v datu narození může být tedy i v řádu
dnů nebo týdnů.
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DVOJČATA ROZDÍLNÝCH RAS
Tento typ dvojčat je příkladem „superoplodnění“ otci, kteří jsou odlišné rasy.
Může se to také stát chybou lidského faktoru při laboratorní záměně v případě umělého
oplodnění.
(Rulíková, K., 2009)
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Dvojčata v historii
S dvojčaty se setkáváme často a v minulosti se objevila i významná dvojčata,
o kterých se mluví dodnes, aniž bychom tušili, že se jedná o dvojčata. Říká se,
že dvojčata znázorňují dva protipóly lidské bytosti. Jsou to dvě rozdílné osobnosti,
ale navzájem se doplňují. Prožívají smutek, konflikty, radost jako každý z nás.
Společnosti se jeví jako nerozlučný pár, které pojí silné neviditelné pouto. Možná to je
ten důvod, proč dvojčata vzbuzují sympatie ale hlavně zvědavost. (Rodina a škola SK,
1998)

Dvojčata se objevují i v bibli. Jákob a Ezau, synové Izáka a Rebeky, bojovali
po celý život o prvenství. Další biblická dvojčata jsou Perez a Zarach, Jákobova
vnoučata. I oni bojovali o právo prvorozeného. I v řecké a římské mytologii
se setkáváme s dvojčaty, např. dvojčata Apollón a Artemis (bůh hudby a bohyně lovu).
I Agamemnonovi a Kassandře se narodila dvojčata, Telemach a Pelop. Ve Spartě
se narodila dvojčata Kastor a Pollux (vystupovala v Homérských epopejích), která měla
různého otce. Otcem Polluxe byl Zeus a Kastor byl synem Tyndarea. Tato dvojčata byla
umístěna na nebeskou klenbu jako souhvězdí Blíženců. Dalšími dvojčaty, která mají
různého otce, jsou Herakles a Ifikles. Asi nejznámějšími dvojčaty byli Romulus
a Remus, které odchovala vlčice. Bratři založili společně Řím, ale nakonec Romulus
zabil Rema v souboji o moc. (Rulíková, K., 2008)
V 18. století byl pohled na matku a otce při narození dvojčat odlišný. Pro otce byla
dvojčata symbolem plodnosti, zatímco matka byla obviňována ze sexuální chtivosti.
Věřilo se, že dvojčata byla prokletá a objevil se problém prvorozeného. U dvojčat to
bylo obtížné, nevěděli, jestli mají považovat za prvorozeného toho, který se první
narodil nebo který byl první v děloze. Pravděpodobně nejznámějším příběhem dvojčat,
který se stal námětem mnoha literárních děl, je příběh muže se železnou maskou.
Předpokládá se, že byl dvojčetem Ludvíka XIV., kterého světu nikdy neukázali,
a většinu života byl zavřen ve vězení. (Rulíková, K., 2008)
Dodnes jsou dvojčata zajímavým objektem ke zkoumání. První seriózní výzkumy
o dvojčatech se objevily už v 18. století, kdy se začala rozvíjet anatomie, fyziologie
a embryologie. Ve druhé polovině 19. století dva vědci (Kleinwächter, Darest) objevili,
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že existují dva typy dvojčat, jednovaječná a dvojvaječná. Výzkumy dvojčat byly často
kritizovány. Kritizovali, že to co činí dvojčata tak podobná, nemusí být genetická
výbava, ale stejné sociální prostředí, ve kterém vyrůstala. Tímto tématem se zabýval
i Newman, Freeman a Holzinger. Zkoumali jednovaječná dvojčata, která byla krátce
po porodu od sebe oddělena. Zkoumáním těchto dvojčat došli výzkumníci k závěru,
že sociální prostředí, ve kterém vyrůstala, jejich podobnost ovlivňuje velmi málo.
Nejznámější ale i nejsmutnější jsou výzkumy německého lékaře, které probíhaly
v německých koncentračních táborech. V Osvětimi tomuto výzkumu bylo vystaveno
na 150 párů dvojčat, jen málo z nich přežilo. (Rulíková, K., 2008)
Pomocí výzkumů dvojčat se můžeme leccos dozvědět o problematice heredity4,
prostředí a interakcích ve vývoji osobnosti. Výzkumy byly opakovány různými badateli,
protože postupem času se zdokonalovaly různé metody výzkumu. Do dat z výzkumu
přiřadili i informace získané zkoumáním adoptivních dětí, o dvojčatech, které vyrůstají
odděleně (při adopci do různých rodin). Většinou ale i tato prostředí nejsou tak odlišná,
protože se dvojčata svěřují do péče rodin, které si jsou socioekonomicky podobná.
Rodiny mohou být i ve stejném městě, v některých případech se dvojčata
i nadále navštěvují. Zjistilo se, že pro kvalitnější výsledky nestačí přihlížet jen na to,
zda jsou dvojčata jednovaječná nebo dvojvaječná, jestli vyrůstají odděleně
nebo společně. Je potřeba brát v úvahu také: pohlaví (Viken, 1994; Finkel, McGue
1997), zda se dvojčata narodila v termínu nebo předčasně (Riese, 1992, 1994, 1996),
jestli není velký rozdíl mezi porodní váhou dvojčete A a dvojčete B (Riese, 1994; Lynn,
Hattori, 1990), pak je také důležité, v jakém věku byl s dvojčaty prováděn výzkum
a jak dlouho žila společně (Kaprio, Koskenvuo, Rose, 1990). Pokud by se k těmto
údajům nepřihlíželo, mohlo by dojít ke zkresleným závěrům nebo rozporným
výsledkům. Podobnost psychických vlastností jednovaječných dvojčat může být
ovlivněna hereditou, ale také společným prostředím, zejména tím, že nejbližší osoby
se k nim chovají velice podobným způsobem, který je podmíněn stejným vzhledem
i chováním dvojčat. H. Drábková zkoumala způsoby výchovy v rodinách s dvojčaty.
Zjistila, že jednovaječná dvojčata vnímají výrazně podobněji styl výchovy
než dvojvaječná. Kdežto D. C. Rowe přišel na to, že nebyl zjištěn výrazný rozdíl
mezi jednovaječnými a dvojvaječnými dvojčaty. Rozdíly mezi českým a americkým
4

dědičnost
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výzkumem mohly ovlivnit odlišné sociokulturní podmínky i odlišné nástroje
pro zjišťování stylů rodinné výchovy. Oba dva zastávají názor, že podobnost
jednovaječných dvojčat může směřovat k vyvolávání podobného zacházení ze strany
rodičů. Tím bychom také mohli vysvětlit podobnější vnímaní rodinné výchovy
u jednovaječných dvojčat. Je jisté, že vnímání stylu výchovy dítětem se může lišit
od objektivního chování rodičů, ale pro vývoj dítěte je velice důležité jeho prožívání
světa. Výsledky prokázaly, že je určitý rozdíl v problémovosti dítěte u jednovaječných
a dvojvaječných. Matky dvojvaječných dvojčat vždy jedno z nich označilo
za problémové (jen v jednom případě označila matka za problémové obě děti),
u jednovaječných tak učinila jen jedna matka ze šestnácti. Jelikož matky uvedly,
že s jedním dítětem byly problémy, mohlo to ovlivnit matčino chování k tomu dítěti,
matčin styl výchovy, který se odlišoval od stylu výchovy k druhému z dvojčat.
To nasvědčuje tomu, že rozdíly mezi jednovaječnými a dvojvaječnými dvojčaty
jsou dány hereditou, celkovou problémovostí (podle dotazníků matek), která je
ovlivněna ale i jinými podmínkami než hereditou. (Čáp, J., Drábková, H., 2001)
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Kluby a srazy dvojčat
Tato kapitola je zaměřena na jednotlivé asociace a organizace, které pomáhají
rodičům vícerčat zvládnout výchovu svých dětí. Zmiňuje se o britském sdružení
TAMBA, konkrétních aktivitách Klubu dvojčat a vícerčat.

3.1 Sdružení TAMBA
První český klub dvojčat a vícerčat vznikl za pomoci britského sdružení TAMBA.
Spolupracují spolu od roku 1993. Převzal od něho i některé cíle a myšlenky.
Některé cíle sdružení Tamba:
 Povzbuzovat a podporovat rodiče dvojčat, trojčat a vícerčat
 Poskytovat informace a publikace o vícerčatech
 Podporovat vzdělání a povzbuzovat výzkum potřeb rodin s dětmi s vícečetných
porodů
 Zvyšovat veřejné i odborné povědomí dopadu a speciálních potřeb dvojčat,
trojčat a vícerčat
 Udržovat

spojení

s ostatními

světovými

organizacemi

věnujícími

se

vícečetným porodům
Sdružení vydává třikrát za rok časopis, který slouží jako živá a poučná publikace
a je zasílám všem členům. Členem mohou být rodiče vícerčat i nastávající rodiče,
ale i prarodiče nebo dospělá dvojčata.
Tamba má 4 specializované skupiny:
 TAMBA Supertwins Group pro narůstající počet rodičů dvojčat, trojčat
a vícerčat
 TAMBA Special Needs Group pro rodiny, kde jedno nebo více dětí je nějak
zdravotně postiženo
 TAMBA Single Parents Group pro rodiče, kteří musí vychovávat své děti sami
 TAMBA Bereavement Support Group pro rodiny, které utrpěly ztrátu jednoho
nebo obou dvojčat nebo i jednoho či více dětí z vícečetného porodu
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Tamba má také přehled o adoptivních rodičích dvojčat, kterým by mohla
poskytnout pomoc. Po odborné stránce se o tuto asociaci stará Zdravotní a vzdělávací
skupina složena ze zdravotníků, sociálních pracovníků a učitelů. Většina z nich jsou
rodiče vícerčat.

3.2 Kluby dvojčat a vícerčat v ČR
Málo informací o této problematice vedlo k tomu, že roku 1995 vznikl v Praze
první Klub dvojčat a vícerčat v České republice. Hlavním zakladatelem Klubu dvojčat
a vícerčat v České republice je Klára Vítková Rulíková. Paní Rulíková je matkou
dvojčat a také autorkou několika publikací, více se dočtete v příloze č. 2.
Vznikl jako sdružení maminek dvojčat, kde si sdělovaly své zkušenosti a řešily
problémy. Dokonce přispíval i na tisk a distribuci materiálů pro budoucí maminky.
Klub dvojčat pomáhá rodinám s vícerčaty a reaguje na jejich potřeby. Služby,
které poskytuje, vyplývají z požadavků těchto rodin. Postupem času se začaly objevovat
další problémy, které vedly k tomu, že bylo zapotřebí profesionálního přístupu.
Proto se v lednu roku 2007 otevřelo Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných
porodů, které umožňuje sociální, odborné laktační, pedagogické i výchovné
poradenství. Klub pracuje s dvojčaty, vícerčaty, jejich sourozenci, rodiči i prarodiči.
Zabývají se problémy, které jsou spojené s výchovou a vývojem dětí, školním obdobím,
ale postavením těchto rodin ve společnosti a legislativou s tímto tématem spojenou.
(Rulíková, K., 2008)
Činnosti Klubu dvojčat a vícerčat:
 Pořádání pravidelných cyklů přednášek pro nastávající maminky i jejich
partnery a rodiče
 Pořádání tematických přednášek dle požadavků
 Zajištění individuální poradny laktační, výchovné, pedagogické aj.
 Zakládání a metodické vedení poboček klubu dvojčat po cele republice
 Společné víkendové i týdenní akce
 Provoz webových stránek, kde funguje bezplatně i internetová poradna, inzerce
pro rodiny vícerčat a diskuzní forum
 Vydávání publikací
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 Půjčování profesionálních odsávaček mateřského mléka
 Spolupráce na výzkumech s tématem dvojčat a vícerčat
Dále pak spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem,
s humanitárním sdružením C.I.D, s o.s. NEdoklubko (nedonošené děti), Domem dětí
a mládeže na Praze 5 a s místní radnicí.
Od roku 1997 se Kluby dvojčat rozšířily i do dalších velkých měst, vytvořilo se
na 45 poboček v celé republice a každý rok tento počet narůstá. Seznam poboček klubu
naleznete v příloze č. 3. Zástupci poboček založili v roce 2003 Českomoravskou
asociaci Klubů dvojčat a vícerčat.
Pokud některé maminky nemají možnost navštěvovat Klub dvojčat, vychází pro ně
dvakrát ročně Zpravodaj Klubu dvojčat a vícerčat, ve kterém mohou nalézt informace
o klubu, připravovaných akcích a samozřejmě o výchově vícerčat. Články píšou
maminky, které se chtějí podělit o své zkušenosti. Klub také pracuje od roku 2000
na webových stránkách www.dvojcata.cz , kde můžeme nalézt i diskusní fórum
i internetovou poradnu. Jak se stát členem Klubu dvojčat se dozvíte v příloze č. 4.
Mezi nejznámější a největší srazy dvojčat patří Twins Days in Twinsburg v Ohiu
v USA. Koná se vždy v srpnu od roku 1976. U nás se také konají srazy dvojčat.
První setkání proběhlo v Jirkově u Chomutova v roce 1997 a tak to trvá až doposud.
Pravidelný sraz, který pořádá Klub dvojčat a vícerčat, se koná v červnu ve westernovém
městečku Wild West u Boskovic.
Počet rodin s dvojčaty a vícerčaty v dnešní době stále stoupá. Bohužel každé
vícečetné těhotenství a porod je rizikový. Dvojčata se většinou rodí předčasně a dvojče
B (druhé porozené) je nejvíce ohrožen rizikem zdravotního postižení ze všech živě
narozených dětí. Z toho vyplývá, že se rodiče vícerčat dostávají do mnohem
odlišnějších a náročnějších situací, jak psychických, fyzických, tak i sociálních.
V současné době je v Klubu dvojčat a vícerčat evidováno přibližně 600 rodin,
které jsou ochotné podělit se o své zkušenosti s ostatními.
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Výchova dvojčat od 3 do 6 (7) let
Po překlenutí období, ve kterém na maminky čekají různá úskalí, jako je výběr
kočárku, kojení dvojčat, vysazování na nočník, nastává čas, který není už tak
problematický. Děti se učí základním pohybovým dovednostem jako je plavání, jízda
na kole, bruslení, a lyžování. Toto období je náročné, protože to musíme učit hned dvě
děti najednou. Ale o to je radost větší, když všechny tyto činnosti dvojčata zvládnou.
Je to také doba, kdy děti nastupují do mateřské školy. Dvojčata mají jistou výhodu,
nastupují do nového prostředí společně, mají v sobě určitou oporu. Maminka může být
klidnější, že jsou ve školce spolu. I přesto ale mohou nastat určité problémy,
na které bych se v této práci chtěla zaměřit. (Rulíková, K., 2008)

4.1 Odlišnost dvojčat
I když si většina dvojčat je alespoň něčím podobná, měli bychom se vyvarovat
názoru, že jsou to dvě stejné osoby. Stává se také to, že je lidé považují za jednovaječná
dvojčata, i když jsou opačného pohlaví. Možná mají stejné vlasy, oči, vzhled ale určitě
se budou něčím lišit. A je na nás, abychom “to“ u nich objevili, a zároveň podporovali.
Pokud by se stalo to, že budou dělat stejnou činnost, tomu se samozřejmě nevyhneme
ať už v mateřské škole nebo ve škole základní, nikdy bychom se neměli uchýlit
ke srovnávání mezi nimi. Mohlo by se objevit riziko, že ve „slabším“ dvojčeti vyvoláme
pocit, že je horší. Na to jsou dvojčata, zvláště jednovaječná, velice citlivá.
Měli bychom si uvědomit, že vývoj nemusí postupovat stejným tempem
nebo se mohou lišit povahovými rysy. Dochází také k tomu, že čím více si jsou děti
(dvojčata) podobné, tím více usilují o odlišení a může to vést až k dvojnásobnému
paradoxu. Tím, že se rodiče snaží vychovávat dvojčata úplně stejným způsobem,
se mohou projevit výrazné rozdíly. Například jedno dvojče bude extrémně uzavřené
a druhé nebude mít žádný problém s navazováním kontaktu s okolím. Pokud jim
budeme připisovat stejné vlastnosti a ve všem je porovnávat, ocitnou se tak
v začarovaném kruhu a bráníme jim úplnému osamostatnění.
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Měli bychom preferovat individuální přístup ve výchově. (Rulíková, K., 2009)
Obě děti oslovovat jejich jménem. Měli bychom se vyvarovat tomu, že je budeme
označovat jako jednotku. Je to výzva, která vyžaduje určité úsilí, ale tak vedeme i okolí
k tomu, aby je oslovovalo jejich jmény.
Děti oblékat rozdílně a nevnucovat jim stejný sestřih vlasů.
Další možnost podpory individuality je dvojčata rozdělit. Mohla by tak snadněji
navazovat přátelské vztahy s vrstevníky, děti by měly svoji paní učitelku a své
kamarády a odpoledne by měly bohaté zážitky, o které by se mohly navzájem podělit.
S každým dítětem zvlášť. Děti totiž touží mít rodiče jen pro sebe, proto si rodiče
musí sami vytvářet příležitost, jak trávit čas s dětmi. Mohou se třeba rozdělit
na procházku nebo s jedním dítětem jde maminka nakoupit, s druhým zůstane doma
tatínek. Umožní jim poznat každého z nich jako samostatného jedince, který není
ovlivňován svým dvojčetem.
Odměňovat i trestat individuálně. Je potřeba rozeznat kdo co v rámci jejich hrátek
spáchal, i když zlobí „v tandemu“. Ale pokud nebudete přítomni, nezbude nám nic
jiného než se přiklonit ke společnému trestu.
Zvolit samostatné činnosti. Je dobré podporovat a vést děti k hledání vlastních
zájmů a činností. Akorát je to časově trochu náročnější. Zkuste jim nabídnout odlišné
činnosti, než má druhé dvojče. Ale pokud mají stejné zájmy a chtějí spolu chodit
na stejný kroužek, nesnažte se je oddělovat násilím.
Zdůrazňovat a chválit jedinečnost povah. Často se lidé ptají, co mají dvojčata
společného a co odlišného. Proto byste měli této šance využít a poukázat na jedinečnost
povah dětí.
Označovat vlastnictví – jeho, její, naše. Každé z dvojčat by mělo mít něco, co je
jenom jeho (hračky, oblečení nebo knížky). Tato potřeba s přibývajícími léty sílí.
Oceňovat úspěchy dosažené jednotlivě. I když byste mohli zranit city nebo vyvolat
žárlivost u druhého dítěte, neměli byste se bránit pochvale druhého dítěte za dosažený
úspěch. To by mělo vést i k přirozené soutěživosti mezi dvojčaty.
Uchovávat vzpomínky jednotlivě. Spousta dospělých dvojčat si povzdechne
nad nedostatkem fotografií z dětství. Může se zde objevit i problém s identifikací,
kdo je na fotografii. Každé dvojče by mělo mít své vlastní album.
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Přizpůsobit měřítka a očekávání každému dítěti zvlášť. Je potřeba si uvědomit,
že jsou to různí lidé, s různými potřebami, silnými a slabými stránkami.
Podporovat jednotlivá přátelství a oddělené návštěvy kamarádů. Vícerčata si jsou
často navzájem nejlepšími kamarády, ale měli byste je povzbuzovat k tomu,
aby si vytvářela i svá vlastní přátelství. Domlouvejte návštěvy kamarádů zvlášť.
Jedno dvojče si pozve kamaráda domů a druhé půjde na návštěvu ke svému
kamarádovi.

4.2 Nástup a adaptace v mateřské škole
Dvojčata mají výhodu, že mohou chodit spolu do třídy. Samozřejmě do stejné třídy
mohou chodit i sourozenci, kteří nejsou stejně staří, ale vždy tam byl starší sourozenec,
který si musel adaptací projít sám. Dvojčata takový problém nemají. Musí si zvyknout
na čas trávený bez rodičů, ale ne bez rodiny.
Klára Vítková Rulíková je toho názoru, že nástup do mateřské školy je pro děti
z psychologického hlediska náročný a pokud bychom sourozence, kteří byli zvyklí
vyrůstat spolu, rozdělili, zvýšila by se v adaptačním období jejich zátěž a může to být
pro ně dvojnásobný šok. Ale najdou se i případy, kdy se dvojčata rozdělila,
např. z důvodu, že se dvojčata prala, v oddělených třídách byli chlapci hodní, o to horší
byla ale odpoledne situace doma. (Rulíková, K., 2008)
Mateřská škola jim umožní začlenit se do širšího kolektivu a přestanou být na sobě
příliš závislá. Pokud jsou dvojčata pár, může jim docházka do mateřské školy pomoci
v genderovém odlišení, začnou si více uvědomovat společenskou roli chlapce a dívky
a hrát si více s dětmi stejného pohlaví.
Asi tou nejhorší věcí pro dvojčata je, když je označují jako jeden celek. Proto
bychom se měli snažit o to, aby se nějak odlišovala. Vzájemné odlišení asi nejvíce
ztěžuje stejné oblečení dětí. Pro rodiče je sice praktičtější kupovat stejné věci a také to
vypadá na pohled hezky, ale měli by si uvědomit, že ve školce je nemusí hned na první
pohled rozlišit, pokud k tomu připočítáme ještě dalších 26 dětí. Je dobré se s rodiči
domluvit na nějaké odlišnosti, která identifikaci ulehčí. Holčičky mohou třeba nosit
různě barevné gumičky nebo sponky do vlasů, chlapci mohou nosit jiné bačkorky.
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Můžete argumentovat tím, že budou přístupnější dětem, když jim nebude dělat
problémy je odlišit.
Jelikož dvojčata byla před nástupem do mateřské školy pořád spolu a i po nástupu,
často komunikují jen mezi sebou a nejeví zájem o zapojení do společných aktivit.
Pokud bychom je ale násilně začali rozdělovat, mohlo by to vést k tomu, že budou
odmítat chodit do školky. Podle zkušeností z Klubu dvojčat a vícerčat ale většina
dvojčat začnou přibližně po půl roce komunikovat s okolím.
Některá dvojčata mohou zpočátku používat tzv. řeč dvojčat, což může způsobit
značné problémy s komunikací s ostatními, poněvadž jim nikdo nerozumí. Důvodem
vzniku je společná hra od kojeneckého věku, rozumí si a nemají potřebu to nějak měnit
a na zlepšení řeči pracovat. Poté, když nastoupí do mateřské školy, zjišťují, že jim
ostatní děti nerozumí. Logoped většinou nepomůže, protože ke vzájemné komunikaci
se sourozencem bude stále používat dvojčecí řeč.
Pokud onemocní jedno z dvojčat, můžeme zdůraznit jedinečnost každého z dvojčat
tak, že zdravé dítě pošleme do školky. Nabízí se příležitost, jak vést zdravé dvojče
k samostatnosti a individualitě. I když to zpočátku může být obtížné, určitě to bude
přínosné. Maminka se může věnovat nemocnému dvojčeti, aniž by druhé zanedbávala.
Po příchodu zdravého dítěte si mohou sourozenci sdělit, co každé z nich ten den zažilo.
Jiná nenásilná forma vedoucí k samostatnosti je škola v přírodě. Dvojčata jsou
ve výhodě, jsou na to dva a maminka může být v klidu a nemusí se trápit tím, že se jim
tolik stýská.
Dalším krokem podporující individualitu každého z dvojčat jsou různé zájmové
kroužky.

Jednovaječná

dvojčata

většinou

tíhnou

k

podobným

zájmům,

u dvojvaječných mohou být větší rozdíly. Pokud školka nabízí různé aktivity
v odpoledních hodinách, je to nejlepší příležitost, aby každý zkusil tu, která ho baví.
Velkou chybou je porovnávání dvojčat a motivace jednoho dítěte k aktivitám, v nichž je
lepší než druhé. Poměřování s kamarádem jim tolik nevadí jako poměřování se svým
dvojčetem. (Rulíková, K., 2009)
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4.3 Lateralita
Ve vědeckém výzkumu o lateralitě hrají dvojčata důležitou roli, ale někdy to vede
spíše k záhadě než k vyřešení.
Lateralitou rozumíme praváctví nebo leváctví v nejširším slova smyslu.
Nejvíce vnímáme asi lateralitu horních končetin, která je patrná na první pohled.
Ale samozřejmě existuje i dominance u dolních končetin a očí (např. při přikládání
dalekohledu k dominantnímu oku). Statistiky uvádí, že v lidské populaci je přibližně
10% leváků. Mezi muži je větší podíl leváků než mezi ženami. Až u 20% všech
identických dvojčat je jedno dvojče pravoruké a druhé levoruké.
Většina lidí se domnívá, že preference jedné ruky je dána genetikou. Ale úplně
tomu tak není. Pokud jsou oba rodiče leváci, tak tu je jen 26% možnost,
že jejich dítě bude taky levák. U jednovaječných dvojčat, která mají stejný genetický
základ, může být až 20% možnost různé laterality. Státní zdravotnický ústav v Praze
uvádí, že pokud je leváctví součástí rodinné anamnézy, tak je sním spojeno méně
problémů a poruch, než když se leváctví v rodině objeví ojediněle.
Jedna z teorií uvádí, že lateralita je dána polohou v děloze. Ucho, které je vystaveno
směrem ven přijímá více podnětů a také podporuje vývoj koordinační strany mozku.
Jelikož dvojčata leží v děloze většinou opačným směrem, mohlo by to vysvětlovat
i jejich lateralitu. Jiná teorie předkládá, že lateralitu ovlivňuje prenatální vývoj5.
Vysvětluje to tím, že zvýšená hladina testosteronu6 v děloze snižuje vývoj levé
mozkové hemisféry. To by vysvětlovalo vyšší podíl levorukosti u mužů, ale také
u vícerčat, protože hladina hormonů je během těhotenství s vícerčaty zvýšená.
U dvojčat se také může objevit jev zrcadlového obrazu dvojčat neboli různá
lateralita. Známka toho, jak se jednovaječná dvojčata po početí dělí. S největší
pravděpodobností dělení probíhá tak, že se děti rozdělí vedle sebe. Z toho vyplývá,
že jedno dvojče si musí vytvořit novou levou stranu a druhé stranu pravou. Proto má
nejspíš jedno dvojče často dominantní pravou část mozku a to druhé má dominantní
levou část mozku. S tím zřejmě souvisí i preference stran u dvojčat. To znamená,
že každé dvojče potřebuje mít vždy „svou“ stranu, tak aby vidělo celý obzor. Tento jev
se může vyskytovat i u dvojvaječných dvojčat.
5
6

Vývoj před narozením
Mužský pohlavní hormon

23

Měli bychom se také zamyslet nad tím, zda leváctví nesouvisí opravdu
jen s dvojčaty, poněvadž poslední výzkumy prokázaly, že až 20% dětí narozených
jednotlivě bylo počato jako dvojčata, ale v prvním trimestru jejich dvojče zaniklo
(tzv. syndrom mizejícího dvojčete) a mnohdy se to ani matka nedozví. (Rulíková, K.,
2009)
Dětský výtvarný projev
V teoretické části se zmiňuji o dětském výtvarném projevu, poněvadž jednou
z výzkumných metod je analýza dětské kresby.
„Výtvarné činnosti jsou svázány mnoha způsoby s osobností dítěte: souvisejí s jeho
vnímáním, myšlením, představivostí, ale obrážejí i jeho vlastnosti charakterové,
zvláštnosti jeho psychického i somatického typu. Zdroje dětské výtvarné aktivity leží
velmi hluboko. Část jich nacházíme v dětské hře, v níž se projevuje dětská radost
z pohybu, z ovládání funkcí svalů, kloubů a nervů. Dětskou hravostí bychom však
výtvarný projev nevysvětlili. Jakmile dítě překročí první hranice údobí, v němž vládnou
čáranice (zpravidla 1. – 3. Rok), vstupují do výtvarného projevu nové prvky, které
zřetelně naznačují jeho zobrazující a objektivní charakter.“ (Šašinková, E., Uždil, J.,
1983, s. 20)
„Kresby dětí stejného věku se sobě značně podobají, takže můžeme hovořit
o stadiálním vývoji, jenž se týká určitých věkových stupňů. Takový vývoj má však řadu
nepravidelností. Pod vlivem úkolu, který před dítětem stojí, se někdy nečekaně urychlí,
dítě jako by „přeskakovalo“ to, co logika vývoje předpokládala. Jindy zase setrvá malý
kreslíř velice dlouho u získaných grafických představ a nesnaží se vytvořit nové,
dokonalejší. Bližší pohled do dětského kolektivu vede rychle k tomu, že vedle podobností
daných stejným věkem dětí rozeznáváme i rozdíly, jež jsou dány psychickým typem
dítěte.“ (Šašinková, E., Uždil, J., 1983, s. 20)
Měli bychom si všimnout, že se dvojčata odlišují i ve výtvarném projevu, snaží se
vytvářet různé grafické typy. Něčím se ale jistě ovlivňují, např. jeden od druhého
převezme nějaký funkční detail, aniž by tušil, co znamená.
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Zápis do školy

4.4

Dalším důležitým bodem pro děti v předškolním věku je zápis do školy.
Proto by si na něj měli udělat čas oba rodiče, samozřejmě pokud to jde. Pokud ne,
zkuste zapojit například babičku. Je velice důležité, aby šlo každé dítě zvlášť. Nebo jít
s každým dvojčetem jiný den, jelikož zápisy většinou probíhají ve dvou dnech. Mohlo
by se stát, že si paní učitelka vezme oba sourozence najednou, což nebývá pro dvojčata
dobré. Poněvadž většinou je jedno z dvojčat lepší na komunikaci s dospělými a druhé
na komunikaci s vrstevníky. Kdyby šla tedy dvojčata k jedné paní učitelce najednou,
bude s ní komunikovat jen jedno dvojče a druhé se „poveze“, protože mu na tom
nepřijde nic zvláštního, bude to jako vždycky. Paní učitelka tedy pochválí pouze to dítě,
které s ní spolupracovalo a dvojčata nebudou chápat, proč nepochválila i to druhé.
Musíme si ale uvědomit, že ne všechny paní učitelky mají s dvojčaty zkušenosti,
proto by maminky na tyto zásadní věci měly paní učitelky upozornit. Je také důležité
uvědomit si, co obnáší společný nástup na základní školu do stejné třídy. Většina z nás,
si určitě myslí, že je to mnohem jednodušší. Sourozenci mohou být spolu, alespoň jedno
dítě z kolektivu dobře znají. Ale měli bychom se na to podívat z více pohledů. Výhodné
je to především pro rodiče, mohou chodit jen na jednu třídní schůzku, děti mají stejné
úkoly, stejné akce, stejný rozvrh. Ale vyhovovalo by to i dětem? Pokud byste byli
učitelkou, která má ve třídě dvojčata, určitě byste se neubránily srovnávání mezi
sourozenci. A to je pro dvojčata velice nepříjemné. Jestliže je jedno lepší v matematice
a druhé v českém jazyce, už to tak zůstane, i kdyby se snažily sebevíc. Pokud se jedná
o jednovaječná dvojčata, nastává také problém s rozlišením. Jestliže jsou dvojčata
dostatečně sociálně silná, bylo by dobré uvažovat o tom, že by chodila do jiných tříd.
Dítě se tak naučí pracovat samo za sebe, najde si nové kamarády, nebude s nikým
srovnáváno a bude chápán jako samostatný jedinec, ne jako dvojče. (Rulíková, K.,
2008)

4.4.1 Odklad školní docházky
Bohužel může také nastat situace, kdy u zápisu projde testy školní zralosti jen jedno
z dvojčat (u páru to bývá většinou děvče). Provádí je pedagogicko-psychologická
poradna přímo v mateřské škole, nebo na požádání rodičů. Tyto testy nejsou závazné,
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jen poukazují na to, na co se zaměřit v další přípravě na školu. Přesto je ale většinou
lepší požádat ředitele příslušné školy o odklad povinné školní docházky pro obě děti.
Dvojče, které by dostalo odklad, by si mohlo připadat neschopné, zahanbené, mohlo by
začít žárlit. Je vhodné pro „silnější“ dvojče zajistit nějaký kroužek nebo zájmovou
činnost, aby se nenudilo. Většinou ale odklad dvojčatům nijak neublíží, naopak první
třídu pak hravě zvládají. Samozřejmě jsou i případy, kdy šlo do školy jen jedno
z dvojčat, ale většinou se jednalo o dvojčata, z nichž je jedno dvojče nějak
handicapováno. (Rulíková, K., 2008)

Shrnutí teoretické části
Z hlediska pedagogického bychom si měli uvědomit, že výchova dvojčat se
až tak neliší od výchovy samostatných jedinců. Je důležité reagovat na potřeby dětí,
což je známo všeobecně.
Větší starosti s výchovou mají rodiče v období kojení, vysazování na nočník,
v době, kdy jsou jako miminka zvídavé a v tandemu dokážou leccos vymyslet.
Doba od narození do tří let věku dětí je asi dost náročná, rodiče si musí uvědomit
realitu, že mají dvě děti najednou.
Neměli bychom dvojčata rozdělovat násilně, ale tak, aby měla možnost uvědomit si
svou osobnost. Naznačit mu, že k tomu, aby byl středem pozornosti, nepotřebuje i svého
sourozence (dvojče). Čemuž neprospěje přístup, že bychom dvojčata oslovovala
jako „dvojky“, „Novákovic kluci“ aj. Měli bychom je odlišovat jmény a snažit se o to,
komunikovat s každým individuálně.
Jako učitelky bychom si měly všimnout jejich „silnějších stránek“ a vyvarovat se
myšlence, že když jsou dvojčata, umí všechno stejně. Z profesionálního hlediska
bychom měly vědět, že bychom neměly srovnávat děti mezi sebou, zvláště
pak dvojčata.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
1

Konkrétní cíle praktické části
Praktickou část jsem postavila hlavně na pozorování dvojčat a na spolupráci

s učitelkami mateřských škol a samozřejmě rodičů dvojčat. Mým hlavním úkolem bylo
upozornit na to, že každé dítě má své individuální potřeby, které chce uspokojit a jak
učitelé, tak i rodiče by si měli uvědomit, že i dvojčata jsou rozdílná a nemusí mít stejné
zájmy a potřeby.
Nejprve jsem si musela zjistit, kolik dvojčat dochází v Mladé Boleslavi
do mateřských škol a s konkrétními školkami navázala kontakt. Oslovila jsem celkem
14 mateřských škol, z nichž 8 mateřských škol mají dvojčata.
Konkrétní cíle praktické části:
Zmapovat, jak probíhá adaptace dvojčat do mateřské školy
Zjistit, zda učitelky mateřských škol i rodiče respektují individualitu dětí
(dvojčat)
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2

Výzkumné otázky
Nejprve jsem musela zjistit, kolik dvojčat navštěvuje mateřské školy v Mladé

Boleslavi, z toho vyplývá, že 1. výzkumná otázka zní:
Kolik dětí z dvojčat dochází do mateřských škol v Mladé Boleslavi?
Dále jsem hledala, jestli jsou na Mladoboleslavsku dvojčata, která by chodila
do různých tříd. 2. výzkumná otázka:
Preferují rodiče společný vstup do školní instituce (MŠ)?
Se svojí bakalářskou prací jsem se zaměřila nejen na děti (dvojčata), ale také
na učitele/ky mateřských škol. Zajímalo mě, jestli si uvědomují, že dvojčata netvoří
celek, „jen se ve stejný čas narodila“ a je důležité vnímat jejich individuální potřeby.
Další otázka, kterou jsem si položila, zní:
Respektují učitelé mateřských škol individualitu dvojčat?
Děti jsou spolu stále, jsou na sebe zvyklé, zajímalo mě tedy, zda se od sebe
dokážou ve třídě odpoutat, jestli mezi sebe přijmou i jiné děti, jak se k nim budou
chovat, ale i jak se budou chovat navzájem k sobě. Poslední výzkumná otázka zní:
Jsou na sebe dvojčata v mateřské škole závislá?
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3

Výzkumné metody
Mezi metody, které jsem ke zjišťování informací použila, patří dotazník, rozhovor

(doplňující metoda), pozorování a analýza dětské kresby.
Nejprve jsem elektronickou poštou rozeslala do všech mladoboleslavských
mateřských škol jednoduchý a krátký dotazník, které většinou vyplnily ředitelky
příslušných mateřských škol. Dotazník obsahoval čtyři otázky, z nichž byly tři uzavřené
a jedna otevřená. Volila jsem nejzákladnější informace, ale pro můj výzkum podstatné
(příloha č. 5).
Poté jsem předala dotazníky pro učitelky MŠ (příloha č. 6), které měly ve třídě
dvojčata a samozřejmě rodičům dvojčat (příloha č. 7). V dotaznících jsem volila otázky
podobné, abych si ověřila odpovědi nebo, abych porovnala, jak se dvojčata chovají
v kruhu rodinném a jak se chovají ve třídě v kontaktu s vrstevníky. Používala jsem
uzavřené otázky, ale hlavně otevřené, aby měli dotazující prostor k vyjádření,
aby z odpovědí bylo zřejmé, jestli respektují individualitu těchto dětí nebo ne.
Jako doplněk dotazníku pro učitelku MŠ jsem použila rozhovor s paní učitelkou,
abychom případně rozšířily výpovědi z dotazníku o větší množství informací,
které mi pomohou ve vyhodnocení.
Jednou z důležitých metod, kterou jsem použila je pozorování. Sledovat
v přirozeném prostředí, jak dvojčata komunikují s ostatními, jak se chovají, jak k nim
přistupuje paní učitelka, jak si hrají, jak spolupracují, atd. Pro toto pozorování jsem si
připravila co nejjednodušší pozorovací arch pro rychlé zaznamenání (viz příloha. 8).
Pro doplnění informací jsem provedla analýzu dětské kresby. Chtěla jsem zvolit
takový námět, aby v něm figuroval autor kresby, ale i jeho sourozenec (dvojče).
Bohužel měli v mateřské škole, kde jsem absolvovala pedagogickou praxi, zrovna
taková témata, ke kterým se těžko vymýšlel námět pro kresbu. Proto jsem nakonec
analyzovala dětský projev na téma U nás doma (děti kreslily svou rodinu).
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4

Vlastní průzkum
Nejprve jsem se pokusila oslovit všechny mateřské školy v Mladé Boleslavi.

Oslovila jsem 14 mateřských škol a z nich mi 8 školek odpovědělo, že do jejich
mateřské školy chodí dvojčata.
Zjistila jsem, že mateřské školy v Mladé Boleslavi mají celkem evidováno 23
dvojčat. Dvojčata mého výzkumu byla různého věku.

4. 1 Organizace výzkumného šetření
Realizace výzkumu probíhala od prosince roku 2010 do března roku 2011.
Jak už jsem se zmínila v bodě č. 7, nejprve jsem rozeslala elektronickou poštou obecné
dotazníky, abych zjistila, se kterými mateřskými školami budu spolupracovat.
S některými mateřskými školami jsem se spojila telefonicky.
Poté, co jsem vytvořila dotazníky pro učitelky MŠ a rodiče dvojčat, jsem
kontaktovala příslušné mateřské školy a prosila paní ředitelky, jestli by byly tak hodné
a udělaly si na mě chvilku času, abych jim mohla předat dotazníky a domluvily jsme
se na dalším termínu, kdy se pro vyplněné dotazníky dostavím.
Rozhovory (doplňující dotazník) s učitelkami probíhaly samozřejmě ve třídách.
Časově to bylo velice složité a zkorigovat to tak, abych se sešla s paní učitelkou,
která i vyplňovala dotazník.
Pozorování probíhalo v přirozeném prostředí, kde byla v kontaktu se svými
vrstevníky. Pozorovala jsem komunikaci dvojčat mezi sebou, mezi vrstevníky,
s paní učitelkou. Jestli si sourozenci (dvojčata) navzájem pomáhají, jestli si hrají
i s jinými dětmi, jaké preferují hračky, jestli si spíše hrají sama, nebo ve skupince, jaké
preferují činnosti, jestli mají stejné zájmy, atd.

Zajímalo mě, jestli paní učitelka

respektuje jejich individuální potřeby nebo jestli dělají to samé, protože to dělá jeho
sourozenec. Chtěla jsem se dozvědět také to, jestli dvojčata někdy záměrně oddělují,
jak učitelé, tak rodiče.
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4. 2 Respondenti
Z předchozí kapitoly vyplývá, že respondenty výzkumu byly paní učitelky,
které mají ve své třídě dvojčata, rodiče dvojčat a samozřejmě sama dvojčata.
Jak už jsem se zmínila, 8 mateřských škol v Mladé Boleslavi navštěvují dvojčata
různého věku. Bohužel jedna mateřská škola dále nejevila zájem o větší spolupráci,
konečný počet školek, se kterými jsem spolupracovala, bylo tedy 7.
Doručit dotazníky do správných rukou mi pomohly 4 paní ředitelky MŠ,
2 vedoucí paní učitelky MŠ a v jedné mateřské škole jsem šla přímo za konkrétními
učitelkami, protože s touto mateřskou školou už dlouho spolupracuji.
Poněvadž jednou z metod bylo pozorování, mými respondenty byla i dvojčata.
Měla jsem možnost pozorovat jednovaječná dvojčata i dvojvaječná dvojčata
v přirozeném prostředí mateřské školy.
Jednovaječná dvojčata byla děvčata a jsou jim 4 roky a 8 měsíců. Obě dvě měly
vyhraněnou lateralitu, pravou. Děvčata jsou z úplné rodiny a mají ještě starší sestru,
která chodí na základní školu.
Dvojvaječná dvojčata byli chlapci staří 5 let a 1 měsíc. Mají vyhraněnou lateralitu
jako dívky, jsou praváci. Také vyrůstají v úplné rodině a jiného sourozence nemají.

4.3 Výsledky šetření
Po

zkontaktování

a

domluvě

s paní

ředitelkou,

která

se

stala

mým

zprostředkovatelem, jsem rozdala 17 dotazníků pro učitele/ky mateřských škol,
které mají ve třídě dvojčata a 17 dotazníků pro rodiče dvojčat. Paní učitelky
spolupracovaly bez problémů, ale ne všichni rodiče byli ochotni vyplnit dotazník.
Vyplněných dotazníků se mi vrátilo 31, 3 dotazníky rodiče odmítli vyplnit.
Měla jsem možnost plnit praxi ve třídě, kde jsem mohla pozorovat dvoje
dvojčata najednou, byly v jedné třídě, chlapcům (dvojvaječná dvojčata) bylo
5 let a 1 měsíc a děvčatům (jednovaječná dvojčata) bylo 4 roky a 8 měsíců.
K pozorování přikládám i analýzu dětského výtvarného projevu. V mateřské škole,
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kde jsem s dvojčaty pracovala, měli téma Království pohádek a Poslové jara. Bohužel,
k těmto tématům mě nenapadl žádný výtvarný nápad, aby na obrázku byli
sourozenci – dvojčata při nějaké činnosti. Proto mi paní učitelka zapůjčila obrázky
rodiny, které kreslily a malovaly v listopadu na téma U nás doma. Jelikož paní učitelky
schovávají všechny obrázky dětí kvůli diagnostice, půjčila mi i výkresy z předchozího
školního roku 2009/2010 (příloha č. 9). V této třídě mají ve zvyku dělat výtvarnou
činnost na části. Nesnaží se vždy udělat práci najednou. Nejprve nakreslily členy
rodiny, další den postavy vymalovaly vodovými barvami. Nakonec nabarvily střechu
na červeno, kterou pak přilepily k obrázku. Výsledným výtvorem je domeček,
ve kterém bydlí členové rodiny (příloha č. 10).

Pozorování chlapců
Dvojčata jsou dvojvaječná a je jim 5 let a 1 měsíc. Lateralitu mají vyhraněnou,
jsou praváci. Pokud bych je měla zařadit, tak do kategorie zdravě závislá dvojčata.
Kdyby chlapci nenosili stejné oblečení, asi by mě nenapadlo, že jsou dvojčata. Chlapci
jsou odlišní fyzicky, ale i psychicky. Jeden je zbrklejší, jedná okamžitě, kdežto druhý
rozvážnější, neudělá tolik chyb. Upřednostňují i jiné hračky. Jeden má rád zvířata
a přírodu, radši si hraje s dětmi např. na pejsky. Druhý vyhledává různé stavebnice
a technické hračky. Umí si hrát samostatně i s jinými dětmi, nepreferují pouze svého
sourozence. Jeden z chlapců hodně vnímal okolí dětí, o všem nás chodil informovat,
co kdo udělal a tak. Hodně na děti žaloval, i když se to netýkalo zrovna jeho.
Ve školce mají ve zvyku, že na den určují službu, která dětem popřeje k jídlu
a na procházce chodí vždy první. Paní učitelka zvolí jedno dítě a to si pak vybere
kamaráda do dvojice. Když byl službou jeden z chlapců, nevybral si do dvojice svého
sourozence, dal přednost jinému kamarádovi. Nemůžu ale říci, že by se navzájem
nebránili, když bylo potřeba, drželi spolu. I paní učitelky se snaží o nenásilné rozdělení
dvojčat, aniž by si to uvědomily, poněvadž v dotazníku mi odpověděly, že se o to
nesnaží. Všimla jsem si, že děti mají stanovena místa u stolečku a chlapci vedle sebe
nesedí, ale sedí u stejného stolečku. Také mají zasedací pořádek na koberci a zde také
nesedí vedle sebe. Jelikož si chlapci vzhledově nejsou podobní, nosí stejné oblečení,
protože je to pro rodiče jednodušší. Ale pokud se jeden chlapec převlékne, druhému
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to nevadí. Dokonce jsem byla svědkem toho, že přišel do školky jen jeden, ale bylo
to kvůli tomu, že šly děti na keramiku. Na další den už ho tatínek omlouval, že zítra
nepřijde ani jeden, organizačně by to nezvládli.
Analýza dětského výtvarného projevu
Chlapec 1 (příloha č. 11)
Znaky vyplývající z grafického pohybu, fyziologického základu:
Chlapec se neopravuje, je zde definitivnost linie. Myslím si, že je tam určitý
automatismus – vlasy. Jestli tělo tatínka mělo tak vypadat nebo je to v důsledku
zaoblování ostrých úhlů se můžeme jen domnívat. Já se přikláním k názoru, že je to
úmyslné.
Znaky vyplývající ze snahy po úplnosti vyjádření:
Chlapec se snaží o znázornění funkčního nebo pro něho zajímavého detailu,
zobrazení primárních a sekundárních pohlavních znaků. Myslím si, že je to způsobeno
dnešní dobou. V minulosti se rodiče styděli svléknout před dětmi, ale dnes se toto
už moc neřeší. Chlapec také zobrazuje pupík.
Vytváření grafických typů:
Chlapec se snaží o reálné zobrazení vlasů. Neřekla bych, že má ustálen jeden
grafický typ postavy, postavy jsou vzhledově různé, akorát se opakuje stejný výraz
obličejů.
Zvláštnosti koloritu dětského výtvarného projevu:
Domnívám se, že o tzv. reálné barevnosti zde nemůže být řeč ani o uplatnění
barevných schémat (jak se to obvykle dělá barvou). Jsem toho názoru, že postavy
maloval barvami, které jsou jeho oblíbené, líbí se mu, nebo použil barvy, ke kterým měl
dobrý přístup.
Zobrazování člověka – vývojová řada:
Chlapec nezobrazuje oblečení. Ruce i nohy jsou zobrazeny jednou čarou. Obličej
má vždy stejný výraz. Můžeme si všimnout, že první postava (tatínek) je nejvíce
propracovaná, má i ruce. Naopak poslední postava (autor) je trochu ochuzená.
Vysvětluji si to tím, že postav bylo moc a nebavilo ho to. Nebo neměl dostatek místa.
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Také znázorňuje pupík u postav mužského pohlaví, je ale dost možné, že na maminčin
pupík jen zapomněl.
Zobrazování prostoru:
Postavy se snaží soustředit k dolnímu okraji papíru.
Chlapec 2 (příloha č. 12)
Znaky vyplývající z grafického pohybu, fyziologického základu:
Možná je tu náznak nějaké opravy hned u první postavy. Opět je i zde nějaký
rytmus v kreslení vlasů.
Znaky vyplývající ze snahy po úplnosti vyjádření:
Chlapec také zobrazuje primární pohlavní znaky jako jeho bratr, ale myslím si,
že to jen od něho „okoukal“, aniž by věděl, co kreslí, protože to nakreslil i mamince.
Je jasně vidět, kdo jsou rodiče a kdo děti – jsou menší.
Vytváření grafických typů:
U dvojčete B bych řekla, že už je tu ustálen určitý grafický typ postavy. Oči, vlasy,
tělo, ruce jsou stejné u všech postav.
Zvláštnosti koloritu dětského výtvarného projevu:
Řekla bych, že i u této kolorované kresby není uplatněná reálná barevnost.
Jako kdyby poslechl paní učitelku: „Udělejte to hezky barevné!“Ale můžeme
si všimnout, že na první postavu oba chlapci použili stejnou barvu. Jako kdyby dvojče
1 chtělo opravit barvu obličeje podle dvojčete 2.
Zobrazování člověka – výtvarná řada:
Ruce postav nejsou tvořeny jednou čarou, mají prsty, počet prstů je různý. Hlava
je kruhovitě uzavřený objekt, na který je napojeno tělo lahvovitého tvaru. Na tělo se pak
napojují ruce. Postavy nemají nohy. Na hlavě zobrazuje vlasy, ale i uši.
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Pozorování děvčat
Děvčata jsou jednovaječná, jsou jim 4 roky a 8 měsíců. Lateralita je vyhraněná a stejná
jako u chlapců, pravá. Asi bych je také zařadila do kategorie zdravě závislých dvojčat,
ale myslím, že jsou na sebe více „fixované“ než chlapci. Dívky si jsou vzhledově velmi
podobné, proto je také rodiče neoblékají stejně, takže identifikace je jednodušší.
Samozřejmě při nástupu do mateřské školy s tím měly problémy paní učitelky ale i děti.
Nyní už ale rozlišují dvojčata většinou bez potíží. Jakmile se člověk více zadívá, všimne
si jednotlivých rozdílů, např. jedna je o něco drobnější než druhá. Ale když máte
ve třídě 28 dětí, tak to není vždy tak jednoduché. I já jsem s tím ze začátku měla
problémy, ale děti mě vždy opravily. Jsou si podobné, ale chovají se odlišně. Každá
preferuje jiné hračky, ale může se i stát, že chtějí stejnou hračku. Paní učitelka to pak
řeší jako u ostatních dětí, pokud se mezi sebou nedohodnou, nepůjčí si ji nikdo.
Holčičky upřednostňují více činnosti u stolečku, jedna hlavně kreslení. Většinu času
ve třídě byly spolu, ale při pobytu venku na sobě tolik nelpěly. Jedna z děvčat,
ta drobnější, se nás vždy držela za ruku. Pustila se, až když jsme došly na místo,
kde si děti mohly volně hrát. Všimla jsem si také toho, že když jsme hrály s dětmi
pohádku O řepě a vybrala jsem jednu z dvojčat, začala se urputně hlásit o roli
i ta druhá, i když se předtím nehlásila. Děvčata se kolektivu nevyhýbají, mají své
kamarády a kamarádky, ale převážně v té skupince dětí byla obě. I v jejich případě
se stalo, že byla jedna zvolena službou, ta si k sobě vybrala ale svou sestru.
Analýza dětského výtvarného projevu
Děvče 1 (příloha č. 13)
Znaky vyplývající z grafického pohybu, fyziologického základu:
Je zde definitivnost kresebných tahů, děvče se stále ještě neopravuje.
Znaky vyplývající ze snahy po úplnosti vyjádření:
Zobrazuje postavy důsledně vedle sebe, bez překrývání. Podle mě chtěla zobrazit
oslavu, snažila se nakreslit funkční detaily, které jsou k oslavě zapotřebí, dort
a nafukovací balónky. Byla jediná, která se pokusila o nějakou situaci, nějakou
činnost – nafukování balónku. Je možné, že u zobrazení tatínka je smíšený profil, aby
mohla zdůraznit nafukování balónku.
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Vytváření grafických typů:
Bohužel, nemůžu porovnat s jiným obrázkem postavy, jelikož mi na praxi kreslila
pejska. Řekla bych, že dívka nemá vytvořený grafický typ postavy, ale určité znaky
přenáší z jedné postavy na druhou. Hlava je zároveň i tělem. Zobrazuje nohy a vlasy.
Zvláštnosti koloritu dětského výtvarného projevu:
Neuplatňuje tzv. reálnou barevnost, ani neuplatňuje barevná schémata. Domnívám
se, že použila barvy tak, jak se jí to líbí.
Zobrazování člověka:
Jak už jsem se zmínila, hlava postavy je zároveň i tělem. Zobrazuje pouze nohy,
ruce ne. Ani její sestra nezobrazuje ruce. Kreslí obličej, vlasy a to je vše.
Zobrazování prostoru:
Postavy soustředí k dolnímu okraji papíru a jsou rozptýlené po celém formátu
papíru. Intelektuální horizont, ortoskopie (sklápění) nebo „obrácená perspektiva“ se tu
neobjevuje.
Děvče 2 (příloha č. 14)
Znaky vyplývající z grafického pohybu, fyziologického základu:
Můžeme si všimnout jednoduchosti a úspornosti kresebných tahů. Postavy jsou
nakloněné k levé straně, nyní už kreslí postavy rovně.
Znaky vyplývající ze snahy po úplnosti vyjádření:
Postavy se nepřekrývají, řadí je vedle sebe. Jsou zobrazeny na pravé straně formátu,
ale to si vysvětluji tak, že nejprve začala s postavou maminky, kterou nakreslila
doprostřed a pak musela dokreslit i další postavy. Myslím si, že chtěla zdůraznit
důležitost maminky, má mnohem větší rozměr šatů. Transparence nebo smíšený profil
se tu neobjevuje.
Vytváření grafických typů:
Jelikož mám možnost porovnat tento obrázek i s obrázkem z minulého měsíce,
tak mohu říct, že holčička už má vytvořený určitý grafický typ postavy. Znaky obličeje
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přenáší z jedné postavy na druhou a vlasy také, na tomto obrázku zkracuje délku vlasů.
Ruce také nekreslí.
Zvláštnosti koloritu dětského výtvarného projevu:
Snaží se zde o barevná schémata (jak se to obvykle dělá barvou), např. barva obličeje.
Bohužel nečekala, že překryje i oči, nos a ústa. To, že mají stejnou barvu šatů,
si vysvětluji tak, že nechtěla barvu měnit, takhle to bylo jednodušší.
Zobrazování člověka:
Kreslí vlasy, obličej, ale i krk, pokud to je krk. Tělo je lahvovitého tvaru. Nyní kreslí
stále vlasy i obličej stejně, akorát postavě kreslí už i nohy a boty a rozlišuje tělo a sukni
nebo šaty. Ale ruce stále nekreslí.
Zobrazování prostoru:
Stejně jako u sestry se její kresba soustřeďuje k dolnímu okraji papíru.

Vyhodnocení dotazníků
Prvních 5 otázek se týkaly toho, zda jsou dvojčata jednovaječná nebo dvojvaječná,
jakého jsou pohlaví (kluk – kluk, holka – holka, kluk – holka), jak jsou tato dvojčata
stará, jestli mají už vyhraněnou lateralitu, popřípadě jakou a poslední otázka se
vztahovala k tomu, jak by rodiče a učitelky charakterizovaly závislost dvojčat na sobě
(úzce vázaná, zdravě závislá, extrémně individuální). Z 16 dotázaných bylo 14 dvojčat
dvojvaječných a 2 dvojčata jednovaječná. Nejvíce bylo zastoupeno pohlaví chlapců,
9 dvojčat byla kombinací kluk – kluk, 5 dvojčat byla zastoupena v páru a dvě holky
byly ve dvou případech. Nejvíce bylo pětiletých dvojčat, poté šestiletých, stejně bylo
tříletých a čtyřletých dvojčat. Nejčastějším případem byla vyhraněná pravá lateralita,
poté pravá i levá a u jednoho páru dvojčat nebyla ještě vyhraněna, jelikož jim byly
3 roky. Poslední otázku jsem věnovala vzájemné závislosti, jak ji vnímají rodiče
a jak učitelky. Paní učitelky i rodiče se vždy shodly. Většinu z nich vidí jako zdravě
závislá dvojčata, dokonce se mezi dvojčaty objevila i extrémně individuální a úzce
vázaná. Pro větší přehlednost se můžete podívat na grafy v příloze č. 15.
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Stěžejní otázkou pro mě bylo, jak probíhala adaptace dvojčat při nástupu
do mateřské školy. Většina dvojčat adaptaci zvládala bez problémů, rodiče i paní
učitelky to přisuzují tomu, že dvojčata byla spolu, navzájem se podporovala.
Ale u některých se objevily i určité obtíže s adaptací. Problémy nastaly hlavně u párů
(chlapec – dívka), ale i u dalších dvou variant. U chlapců byly problémy s tím,
že neměli žádné odpovídající návyky a schopnosti přiměřené věku. Jedno z dvojčat
vůbec nemluvilo, ale důvodem nebylo, že by chlapec nechtěl mluvit, ale on neuměl.
Druhý bratr tedy zprostředkovával komunikaci s okolím za oba. U dívek bylo obtížné
to, že jedna byla více fixována na matku, takže ve školce byla plačtivější, sestra se k ní
chovala ochranitelsky. U jednoho z párů byl problémem určitý řád a pravidla ve školce,
zejména u chlapce, u dalšího byl chlapec více lítostiví a často plakal, odmítal se zapojit
do činností a hodně vyhledával oporu u sestry. Jedna maminka měla možnost porovnat
adaptaci dvojčat i s adaptací své starší dcery a potvrdila, že dvojčata (chlapec – dívka)
měla mnohem snazší nástup do mateřské školy, ranní pláč u nich neznala.
I přesto se ale u děvčátka objevilo období vzdoru, kdy školku necítila pozitivně,
nyní už je vše v pořádku. Poslednímu páru trvala adaptace téměř půl roku,
často brečely. Dívka byla plačtivější než bratr a byla na něho fixována.
Ze zdravotních důvodů byla delší dobu doma, při návratu už chodily celkem
bez problémů.
Další otázka z dotazníku se týkala komunikace. Jak komunikují dvojčata
s dospělými a jak s dětmi. Jestli nedochází k situacím, kdy jedno dvojče komunikuje
více s dospělými a druhé s dětmi. Taková situace nenastala, ale v několika případech
se ukázalo, že jedno dvojče komunikuje i za to druhé, ale většinou ho supluje
při dialogu s učitelkou nebo dospělým. S dětmi problémy nemají. U pětiletých chlapců
nastalo, že dvojčata komunikují výhradně spolu, s učitelkou jen ve výjimečné situaci
nebo když chtějí něco ukázat. U 3 párů (kluk – holka) mi podle dotazníků vyšlo, že jsou
více komunikativní chlapci a děvčata na ně spoléhají, většinou nechtějí mluvit s paní
učitelkou, komunikace s dětmi zase takovým problémem není. U dětí se neobjevila
taková řeč dvojčat, jakou známe z odborné literatury, ale myslím si, že se jistě nějak
ovlivňují, např. jedna maminka napsala, že když byli chlapci malí, oba dva říkali měsíci
„jája“, nikdy nepřišla na to, co chlapce k tomuto označení vedlo. Jiná maminka měla pár
(chlapec-dívka), kterému rozuměla buď ona, nebo jejich babička, se kterou trávily
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hodně času. Důvodem však prý nebyla řeč dvojčat, ale to, že neuměly mluvit, dvojčata
si ale rozuměla dobře. U těchto dvojčat maminka přemýšlí o tom, že je možná
na základní škole rozdělí.
Ptala jsem se také na to, zda se dvojčata oblékají stejně. V dnešní době už na tom
rodiče ani děti tolik nelpí. Polovina dvojčat, na které jsem se dotazovala, se oblékají
odlišně. Jiná jak kdy, někdy přijdou do mateřské školy stejně oblečena, jindy různě.
Někteří respondenti odpověděli, že se dvojčata oblékají stejně, ale v jiném barevném
provedení. Jedna paní učitelka napsala, že chlapci nosí totéž oblečení a okolí má pak
problémy s rozpoznáním. Paní učitelka rozlišuje dvojčata podle chování, uvádí,
že je to však jen malý pomocný bod. Snažila se na to upozornit rodiče, ale ti je oblékají
stejně proto, že si to přejí chlapci.
Dále mě zajímala otázka, zda si paní učitelky všímají ve třídě, že by se dvojčata
navzájem ovlivňovala. Více jak polovina dotazovaných (11) odpověděla, že se dvojčata
nějak ovlivňují. U tříletých chlapců (stalo se tak ve dvou případech) je vždy jeden
dominantnější, který vše dělá první a ten druhý ho ve všem napodobuje. Nejčastější
odpovědí bylo, že se navzájem ovlivňují při různých činnostech, např. stříhání, kreslení,
oblékání, hra, stravování (držení příboru) nebo právě při komunikaci, kdy jedno dvojče
zprostředkovává komunikaci za to druhé.
Na otázku, zda děti preferují stejné hračky, v 5 případech odpověděly jak paní
učitelky, tak rodiče, že dvojčata vyžadují hračky stejné. Ve 2 případech paní učitelky
odpověděly ano a rodiče odpověděli ne. Vysvětluji si to tím, že dvojčata ve školce více
vyhledávají vzájemnou blízkost a tak jim nezbývá nic jiného než si hrát se stejnými
hračkami. U ostatních dvojčat odpovídaly, že nepreferují stejné hračky, hlavně tedy
dvojčata, která jsou v páru. Může se ale také stát, že vyžadují stejnou hračku a pak
nastává problém. Většina rodičů odpovídala, že z počátku kupovala dvojčatům stejné
hračky, ale postupem času si už každý dokázal říct, kterou hračku by si přál.
Když jsem se zeptala, zda dvojčata drží spolu nebo se u nich objevuje soutěživost,
tak jsem byla přesvědčená, že drží spolu. Moje domněnka se také potvrdila a to hned
u 12 dvojčat. V jednom případě paní učitelka odpověděla, že jsou dvojčata soutěživá,
hlavně děvče, které je velmi ctižádostivé, ale nevím, jestli paní učitelka pochopila
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otázku tak, jak byla myšlená. U ostatních dvojčat odpovídaly, že se objevují obě
varianty. A nejčastějšími příčinami soutěživosti je sebeobsluha – kdo bude první
oblečen, kdo bude mít první přistrojeno na stůl, …
Zajímalo mě také, zda si paní učitelky všímají individuálních potřeb dětí a také
toho, zda jsou „nadanější“ každý na něco jiného. U 5 dvojčat paní učitelky nepozorují
nic, v čem by se lišily. Dvě učitelky odpověděly, že jsou dvojčata ještě malá na to, aby
se projevilo jejich „nadání“. Jedna paní učitelka tvrdí, že se dvojčata dost ovlivňují,
takže nemůže rozlišit individuální nadání jedince. U páru paní učitelka nemohla říci,
zda jsou nadanější na něco jiného, ale že je u nich znát rozdílnost pohlaví, proto i matka
volí rozdílné zájmové kroužky pro děti, děvče hraje na flétnu a chlapec je v hasičském
kroužku. U děvčátek paní učitelka vypověděla, že je nadání rozloženo stejnoměrně
mezi holčičky a že záleží také na tom, v jakém rozpoložení děvčata zrovna jsou a podle
toho se pak projevují v činnostech, záleží na práci, kterou dělají. Akorát jedna
z holčiček je pečlivější.
Nejčastější kombinací bylo, že jedno z dvojčat je více nadané pohybově a druhé
zase například při výtvarných, hudebních nebo manuálních činnostech. Dále je také
rozdíl v osobnosti, např. jeden chlapec je zbrklejší a druhý přemýšlivější, má rád různá
kouzla, „zlepšováky“. Pokud to byl pár, tak chlapec byl vždy ten hloubavější, měl rád
konstruktivní hry, kdežto děvče bylo spíše kreativně zaměřeno – výtvarná činnost
nebo pohybově – tanec.
Když jsem se ptala na otázku, zda dvojčata dělají vše společně nebo dávají přednost
individuálním potřebám, tak většina učitelek odpověděla, že dělají věci individuálně.
U 5 dvojčat zněla odpověď, že dávají přednost společným potřebám. Vysvětluji si to
tak, že do této kategorie spadají nejmladší dvojčata (tříletá, tří a půlletá),
ale pak i pětiletá. Jedny z nich mají i své individuální potřeby, ale převažují ty společné.
Druzí pětiletí chlapci spadají do kategorie úzce vázaná dvojčata, paní učitelka
odpověděla, že dělají vše společně.
9 učitelek odpovědělo záporně na otázku, jestli v určitých situacích záměrně
rozdělují dvojčata. Ve 2 případech to není potřeba, protože se dvojčata moc
nevyhledávají. Jedna paní učitelka odpověděla občas, podle situace, jak se třeba
při té činnosti chovají nebo podle aktuálního rozpoložení. Nejvíce mě pobavila
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odpověď: „Ano, záměrně je rozdělujeme, když zlobí.“ Byla zde také odpověď,
že dvojčata rozdělují, protože se pak často zamezí střetům mezi dvojčaty
nebo že dvojčata musí při činnostech rozdělovat, protože jsou jinak nesoustředěná.
Jen jedna dvojčata byla na škole v přírodě. Byli to chlapci. Přes den byli v pohodě,
akorát večer jeden z nich vyžadoval větší pozornost, protože byl zvyklý usínat
s maminkou. Zajímavé je to, že chlapci si přáli bydlet na jiném pokoji (každý se svými
kamarády). Tito chlapci si vybírají i jinou třídu v situaci, kdy se děti „dělí“
na spaní. Myslím si, že tato dvojčata by byla schopna chodit i do různé třídy na základní
škole, tím by se mohla vyvarovat porovnávání mezi sebou.
Učitelek jsem se ještě ptala, zda si všímaly při příchodu dvojčat – páru (kluk –
holka) toho, s kým si dvojčata hrála, jestli preferovaly stejné pohlaví nebo ne. Všechny
paní učitelky odpověděly, že při příchodu nejprve vyhledávaly jeden druhého a hrály si
převážně spolu. Postupem času si začal chlapec hrát s chlapci a děvče s děvčaty. Pouze
u jednoho páru byl postup trochu odlišný, chlapec si oblíbil jedno děvčátko a sestra se
k nim při hře přidávala. Nyní jim je 5 a preferují spíše stejné pohlaví. Akorát u jedné
holčičky je stále problém, nevyhledává děti – děvčata, ale přítomnost paní učitelky.
Komunikuje převážně s dospělými osobami.
Otázky, které teď budu vyhodnocovat, se vztahují pouze na rodiče. Zajímalo mě,
jak rodiče řeší nemocnost jednoho dvojčete. 6 maminek odpovědělo, že zůstávají doma
obě děti, zejména kvůli organizačním důvodům nebo proto, že jsou dvojčata
v odloučení smutná. Naopak 7 maminek odpovědělo, že dvojčatům nedělá problém
se rozdělit, ale hraje v tom roli řada faktorů. Maminky se dvojčat ptají, jestli chtějí jít
do školky nebo ne. Dalším ovlivňujícím faktorem je hlídání, jestli by bylo možné
zajistit hlídání pro obě děti nebo jen pro jedno a v neposlední řadě také hraje určitou roli
typ onemocnění. Pokud to jsou například neštovice, tak maminka nechá doma obě děti.
Na otázku, zda děti záměrně rozdělují, mi více jak polovina (7) odpověděla,
že o to neusilují, pouze v nejnutnějších případech jako je třeba návštěva lékaře.
U některých dvojčat k rozdělování nedošlo záměrně, ale pomocí zájmových kroužků,
soustředění, atd. Moc se mi líbila důležitá poznámka maminky, která napsala:
„Krátkodobá odloučení dvojčatům nedělají problémy, protože si užívají, že jsou
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středem pozornosti.“ Jedna maminka zase napsala, že dvojčata ráda pomáhají
v domácnosti (samozřejmě když chce pomáhat jedno, musí pomáhat i druhé). Holčička
s maminkou peče dort a chlapeček jede s dědou nakupovat.
Poslední věc, na kterou jsem se dotazovala, byla, zda se dvojčata těší
do mateřské školy a proč, jestli doma mluví i o jiných kamarádech/kách než je jeho
sourozenec. Všichni respondenti odpovídali, že se děti nejvíce těší na kamarády, na paní
učitelky, dále pak na činnosti a aktivity, které ve školce dělají. Děti často vypráví, co ten
den dělaly, vedle koho odpočívaly, s kým se držely za ruku na vycházce. Většina rodičů
odpovídala, že každý z dvojčat má své kamarády. Dokonce někdy nastane
i taková situace, že se kvůli kamarádům „pohádají“. Ve třech případech odpověděli,
že dvojčata o jiných kamarádech ze třídy nemluví. Jiná dvojčata dokonce hovoří
i o dětech z vedlejších tříd. Jedna maminka také napsala, že do školky se těší zejména
chlapec, protože má doma výrazně holčičí prostředí, děvčátko velké emoce neprojevuje,
mateřskou školu bere spíše jako povinnost. Hoch mluví o svých kamarádech
více a častěji, děvče spíše hovoří o tom, kdo jí ublížil, nebo kdo ublížil někomu jinému.
O tom, že by dvojčata chodila do jiné třídy na základní škole, rodiče neuvažují,
až na jednu výjimku, o které jsem se už zmiňovala.
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Shrnutí výsledků a diskuse
Při zadávání této bakalářské práce jsem měla o dvojčatech určité předsudky,
po vyhodnocení praktické části jsem zjistila, že mé předsudky byly mylné. Domnívala
jsem se, že dvojčata jsou na sobě v mateřské škole hodně závislá, ale podle toho,
jak paní učitelky odpovídaly na otázky v dotazníku, jsem měla zkreslené představy.
Dvojčata na sobě většinou lpěla hlavně při příchodu do mateřské školy, ale postupem
času se k sobě chovala spíše kamarádsky. Z toho plyne, že adaptaci dvojčata zvládají
určitě snadněji než jednotlivci. Většina z nich si nejprve hrála spolu a navzájem
vyhledávala svou blízkost, ale později se každý začlenil do kolektivu jako jednotlivec.
Jen u pár dvojčat byly specifické problémy, které jsem zmínila v předchozí kapitole.
Nevšimla jsem si, že by paní učitelky přistupovaly k dvojčatům jinak
než k ostatním dětem. Nebraly je jako jednotku, ale jako dvě děti, možná mezi sebou
občas použily označení pro dvojici, ale nemluvily tak před dětmi. Snažily se podpořit
jejich individualitu tím, že zasedací pořádek přizpůsobovaly tak, aby dvojčata neseděla
vedle sebe. Myslím, že to pro ně nebylo nijak traumatizující, tím, že všechny děti měly
své konkrétní místo.
Když se ohlédnu zpět, uvědomím si pár chybných kroků. Zamýšlela jsem se
nad tím, proč někteří respondenti odpověděli jedním slovem a jiní se více rozepsali,
což jsem vždy uvítala. Nikdy jsem si neuvědomila, že člověka může tolik ovlivnit
formální vzhled stránky. Bohužel až po rozdání dotazníků mi někdo poradil,
že bych ke konkrétním otázkám neměla určovat počet řádků, na které může respondent
odpovědět. Dotazující jsou pak tímto hodně ovlivněni a nesplní to účel otevřených
otázek.
Jelikož jsem chtěla mít i nějaké obrazové přílohy, jedna otázka v dotazníku
pro rodiče se týkala toho, jestli si můžu jejich děti vyfotografovat. Myslím si,
že to bakalářskou práci udělalo více zajímavou a umožnilo mi to se s některými
dvojčaty seznámit osobně. Bohužel jsem si opět neuvědomila některé nevýhody. Děti se
občas nechtěly vyfotografovat nebo v té době, kdy jsem měla možnost, děti nebyly
z nějakých důvodů v mateřské škole, nejčastějším důvodem byla nemoc. S možností
fotodokumentace (příloha č. 16) mi hodně pomohly paní učitelky, protože když jsem
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měla přijít do mateřské školy, s dětmi si o tom nejdříve promluvily. Kdybych příště
něco podobného podnikala, s největší pravděpodobností bych se uchýlila k možnosti
elektronické pošty. V dotazníku bych uvedla svoji emailovou adresu a poprosila rodiče
o zaslání společné fotky dvojčat. Otázkou je, jak by se rodiče k této možnosti postavili,
zda by je to moc „neobtěžovalo“.
Protože jsem si nejprve zjišťovala, kolik dvojčat nastoupilo v Mladé Boleslavi
do mateřských škol, měla jsem přehled o tom, na jakých mateřských školách jsou
evidována dvojčata. K tomu jsem přizpůsobila i výběr předškolního zařízení,
kde jsem absolvovala pedagogickou praxi. Vybrala jsem si tu mateřskou školu,
kde jsem měla možnost pozorovat dvojčata v přirozeném prostředí. Paní ředitelka mi
vyšla vstříc a přidělila mi třídu, kde byla dokonce dvoje dvojčata. Bohužel,
někdy nejde vše podle plánu a dvojčata chodila do školky pouze první týden.
Na druhý týden byla omluvena z důvodu nemoci. Naštěstí jsem se na ně soustředila
hned při nástupu praxe a další týden jsem se spíše vyptávala na dvojčata pedagogického
personálu. Paní učitelky byly velmi ochotné.
Na dětských kresbách mě leccos zaujalo. Například u výtvarného projevu chlapců
jsem se zastavila nad tím, jak chlapec 1 zobrazil svého bratra, kdy se snažil o odlišení
na první pohled. Bratr byl jediná postava, která měla tělo oválného tvaru.
Vysvětlila jsem si to tak, že chlapcům dost často říkají, že si vůbec nejsou podobní
a chtěl to zdůraznit nebo protože jsou dvojčata (aby je okolí odlišovalo).
U kreseb děvčat mě překvapilo to, že ani jedna nenakreslila své dvojče. Jedna z dívek
nenakreslila maminku, druhá tatínka, obě ale nakreslily svou starší sestru. Je možné,
že je nebavilo kreslit tolik postav a tak zvěčnily pouze ty osoby, které pro ně byly v tom
momentě významnější nebo zajímavější. Domnívám se, že starší sestra je důležitá,
jelikož je pro ně vzorem. Zamýšlela jsem se také nad možností, že by mohla jejich
postava suplovat i postavu svého dvojčete, poněvadž si jsou velice podobná.
Nebo jednoduše jedna z dívek své dvojče nenakreslila, a když to viděla ta druhá,
nekreslila ji také.
Většina lidí si myslí, že vychovávat dvojčata je dvakrát tak těžké, ale vždy záleží
na osobnosti dítěte. Říká se, že každé dítě je jiné a to si musíme uvědomit i u dvojčat.
Mohou se narodit dvojčata, se kterými budou mít rodiče takové práce, že si odpočinou,
až když děti vyrostou. Ale určitě existují i taková dvojčata, u kterých bude výchova
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méně náročná než u dvou různě starých sourozenců. Tím bych chtěla také reagovat
na výzkum, který provedla v minulých letech H. Drábková. Měli bychom si uvědomit,
že každé z dvojčat bude usilovat o pozornost svých rodičů a využije situace, kdy ze sebe
udělá „vzorného andílka“. Domnívám se, že nemůžeme zásadně říct, že jedno dítě je
zlobivé a druhé hodné, protože tyto pozice si dvojčata často prohazují.
Jev zrcadlového obrazu dvojčat neboli různá lateralita se vyskytla ve 3 případech,
ani jedna dvojčata neměla vyhraněnou levou stranu. Poznatky z teoretické části
o lateralitě se mi bohužel nepotvrdily, ale důvodem mohl být nízký počet dvojčat,
se kterými jsem prováděla výzkum.
V 1. výzkumné otázce jsem se dotazovala na to, kolik dvojčat dochází
do mateřské školy v Mladé Boleslavi. Nejprve jsem oslovila všechny mateřské školy
na Mladoboleslavsku, bylo jich celkem 14. Mateřské školy měly odpovídat na otázky,
zda mají ve školce dvojčata, jak jsou stará, jestli jsou jednovaječná nebo dvojvaječná.
Z nich mi 8 odpovědělo, že k nim dvojčata nastoupila (příloha č. 17). Bohužel jedna
mateřská škola nejevila zájem o další spolupráci, ale vedení i pedagogický personál
ostatních školek byl velice vstřícný. Dokonce mi i jedna paní ředitelka ochotně sepsala
její zkušenosti s dvojčaty i přesto, že v tomto školním roce žádná dvojčata nemají.
Samozřejmě ne všechny dotazníky se mi vrátily, s tím jsem ale počítala, někteří rodiče,
ale i paní učitelky odmítly dotazníky vyplnit. Nemám jim to za zlé, chápu, že mají jiné
starosti. Vrátilo se mi jich 16 z 23 a od rodičů 13. Nyní se počet zvýšil o jeden pár
dvojčat (chlapec – dívka, 3 roky).
2. výzkumná otázka se týkala toho, zda rodiče preferují společný vstup do školní
instituce (mateřská škola). V předškolním zařízení jsem se nesetkala s případem,
že by dvojčata chodila do různých tříd. Většina rodičů se nad touto možností
nezamýšlela ani ve spojitosti se základní školou. Pouze jedna maminka odpověděla,
že uvažuje nad tím, že by každé dvojče (chlapec – děvče) mohlo chodit do jiné třídy.
Poslední

dvě

výzkumné

otázky,

které

jsem

stanovila,

se

zaměřovaly

na respektování individuality dvojčat učitelem v mateřské škole a jestli jsou na sobě
dvojčata ve školce závislá. Práci jsem začínala s představou, že dvojčata budou trávit
většinu času ve školce společně, že budou své sourozence upřednostňovat
před ostatními dětmi. Ale vlastní výzkum mě vyvedl z omylu. Většina dvojčat spolu
trávila společný čas hlavně při adaptaci a v mladším věku. Postupem času se skoro
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všechna dvojčata začlenila do kolektivu až na pár výjimek. Hlavně u páru se většinou
dvojčata rozdělují, protože chlapec si hraje více s chlapci a děvče s děvčaty. Většina
z pedagogů odpověděla, že si všímají individuálních potřeb dvojčat. Ale v dnešní době
se klade velký důraz na individualitu dětí, což mohlo paní učitelky ovlivnit ve výpovědi
a výsledek se tak odlišil od skutečnosti. I když se domnívám, že to tak není.
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Závěr
Než jsem vyhodnotila výsledky vlastního průzkumu, zastávala jsem názor,
že by pro dvojčata bylo vhodnější, kdyby nastoupila do různých tříd. Nyní jsem svůj
názor přehodnotila. Dvojčata jsou na sebe od malička zvyklá a bylo by dost
neadekvátní, kdybychom je násilně rozdělily. Zjistila jsem, že jsou jiné možnosti,
abychom

vyzdvihly

jejich

individualitu.

Je

důležité

všímat

si

odlišností

a v těch pak dvojčata podporovat, umožnit jim navštěvovat různé kroužky,
i když to možná bude časově náročnější. Jejich sebedůvěru můžeme také podporovat
záměrným rozdělením ale tak, aby to dvojčatům neubližovalo a aby si to
neuvědomovala.
Předtím jsem si myslela, že se dvojčata automaticky berou jako nejlepší přátelé.
I z tohoto omylu mě vyvedl vlastní výzkum. Jelikož spolu dvojčata vyrůstají
už v prenatálním vývoji, jsou si velmi blízcí. Jejich pouto bývá velmi silné, v porovnání
s jinými sourozenci i silnější, přesto se nevyhýbají ani neodmítají jiné kamarády.
Užívají si přátelství s ostatními dětmi stejně jako jiné děti, ale je potřeba jim k tomu dát
prostor a příležitost.
Paní učitelky v dotaznících většinou odpovídaly, že se dvojčata navzájem podporují
a že soutěživost se u nich neobjevuje. Rodiče už tak jednoznačně neodpovídali. Měli
bychom si uvědomit, že dvojčata se vždy budou chovat jinak doma a jinak v mateřské
škole. Hlavním důvodem by mohlo být, že dvojčata soupeří o pozornost rodičů
a se svým dvojčetem se srovnávají, protože se snaží rozvíjet svou vlastní identitu. Měli
bychom se vyhnout srovnávání dvojčat mezi sebou. Pokud máte sourozence, určitě si
vzpomenete na okamžik, kdy vás rodiče srovnávali mezi sebou, aniž by si to sami
uvědomovali a nebylo vám ti nijak příjemné. Dvojčata to nesou dvakrát tak těžce.
Těžištěm výzkumu byla adaptace dvojčat při nástupu do mateřské školy a také jestli
učitelé a rodiče respektují individualitu dvojčat.
Jako výzkumné metody jsem použila dotazník pro rodiče dvojčat, dotazník
pro pedagogy mateřských škol, kteří měli ve třídě dvojčata, pozorování dvojčat
v prostředí

mateřské

školy,

které

jsem

doplnila

analýzou

Některé výpovědi učitelek jsme musela rozšířit pomocí rozhovoru.
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dětské

kresby.

Pomocí výzkumu jsem zjistila, že dvojčata mají menší problémy s adaptací
než jednotlivci, mohou se navzájem podporovat. Učitelé i rodiče dvojčat mateřských
škol respektují individualitu dvojčat a preferují společný vstup dvojčat do školních
institucí. Uvědomuji si, že výsledky mohou být ovlivněné počtem výzkumných vzorků
nebo vlivem dnešní doby, proto bychom neměli brát zjištění za stoprocentní a vztahovat
je na všechna dvojčata.
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