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V Praze, 30. listopad 2012

Vážení zájemci o problematiku související s životem dvojčat,
dostává se Vám do rukou sborník textů přednesených na 2. Mezinárodní
konference Život s dvojčaty, která se konala 16. listopadu 2012 na půdě
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Prezentace k uvedeným textům naleznete
na webových stránkách Českomoravské asociace Klubů dvojčat a vícerčat,
www.dvojcata-asociace.cz, v záložce konference 2012 - prezentace.
Ráda bych poděkovala Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti, která
nad konferencí převzala záštitu, zejména její předsedkyni paní Heleně
Langšádlové, která nám již druhým rokem vychází vstříc a která konferenci
zahájila a přivítala nás na parlamentní půdě, a také paní tajemnici Olze Jirků bez
jejíž pomoci by konference nebyla v takové kvalitě, v jaké jste ji mohli zažít.
Poděkování patří i Ministerstvu práce a sociálních věcí, které přispělo na činnost
Českomoravské asociace Klubů dvojčat a vícerčat v roce 2012 a finančně
podpořilo i tuto konferenci. Děkuji všem přednášejícím, kteří přišli se
zajímavými prezentacemi i našemu osvědčenému moderátorovi Tomáši
Bystrému. V neposlední řadě patří můj velký dík celé mé rodině, která se na
přípravě a organizaci podílela a podporovala mě v úsilí uspořádat i druhý ročník
této konference.
Věřím, že předkládané texty pro Vás budou inspirací a pomohou Vám
osvětlit specifické problémy dvojčat a vícerčat a jejich rodin.

Klára Vítková Rulíková
předsedkyně
Českomoravské asociace Klubů dvojčat a vícerčat
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Helena Langšádlová
Předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rodinné příležitosti
Krásné dopoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás přivítala na půdě
poslanecké sněmovny jménem Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, na
již 2. mezinárodní konferenci s názvem „Život s dvojčaty“. Stálá komise pro
rodinu a rovné příležitosti opět zaštiťuje tuto konferenci, protože považujeme
šíření a výměnu informací v životě dvojčat a vícerčat za velice důležitou.
V současnosti počet narozených dvojčat stoupá. Poměr k narozeným dětem
stoupá 1:50. Důvody zmíněného nárůstu, kdy mnoho žen odkládá těhotenství
a mateřství a následně se podrobuje asistované reprodukci.
Pro porovnání – před 20 lety byl poměr narozených dvojčat 1:85. S tím souvisí
i nárůst specifických potřeb rodiny. Narození každého miminka je jistě velikou
radostí, zároveň se však často vyskytují komplikace související s rizikovým
těhotenstvím a dalšími problémy. Rodiče prožívají úplně nové okamžiky
a v těchto chvílích často potřebují i odbornou pomoc a podporu z jiných oborů.
Podle mého názoru je role rodiny pro každé dítě nezastupitelná a nenahraditelná
a o to více platí, že tuto podporu, tuto nenahraditelnost se samozřejmě i zásadní
i pro dvojčata. Považuji proto za důležitou osvětu, šíření informací
o specifických potřebách rodin s vícerčaty, jak v laické tak odborné společnosti.
Velice si vážím práce a činnosti neziskových organizací působících v této oblasti.
Organizace pomáhají rodinám tím, že nachází odborné poradenství i zkušenosti
z praxe. Dávají rodičům odpovědi na otázky, poskytují prostor k setkávání
a přispívají k načerpání nových sil do dalších radostí se svým vícečetným
potěšením.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám popřála hodně informací, které
získáte na této konferenci. Věřím, že pro vás opravdu tato konference a toto
setkání bude dalším povzbuzením ve vaší nelehké roli.
Přeji hezké dopoledne.
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Blok 1. Dvojčata z pohledu lékařů
MUDr. Petr Pudil
MUDr. Petr Pudil je dětským lékařem, kterému prošla rukama řada dvojčat.    
Od roku 1973 pracoval 15 let jako zástupce lékaře nemocnice Sokolov. Od roku
1988 působil jako krajský ordinář oddělení nemocnice Sokolov pro choroby
respirační pro Středočeský kraj. Od roku 1990 byl vedoucím dětským lékařem    
v Praze 1. V následujících letech stál u zrodu nemocnice v Neratovicích, kde byl
také po několik let primářem novorozeneckého oddělení a v posledních 10 letech
provozuje především homeopatickou ordinaci na Praze 4.
Rád bych něco řekl o dvojčatech. Nazval jsem svůj příspěvek „Dvojčata“.
Vychovávat dítě a starat se o něj bylo vždy pro všechny naprosto přirozené.
V současné přetechnizované době, která je nepřátelská jednotlivcům
i skupinám, která je zanesená přívalem stupidních informací ze strany babiček,
lékařů, internetu se může stát, že matka může být poněkud zmatená. Ta původně
přirozená výchova nemusí být pak zcela tak jednoduchá a vůbec přirozená.
Vychovávat a starat se o dvojčata je pak víc jak dvojnásobně složité. Když bylo
Kubovi Rulíkovi, přes rok a s Klárou Rulíkovou se rozváděl manžel, narodila
se jí dvojčata. Když bylo dvojčatům asi rok a Kubovi asi dva, volala mi zoufalá
matka, že jsou všichni včetně ní nemocni. Navštívil jsem je a všichni tři děti
včetně matky byly velmi nemocné, nebyly schopné komunikovat. Napsal jsem
jim léky, bylo to v době, kdy manžel byl na služební cestě, babička byla ještě
v pracovně činná, tak nebyla k dispozici. Při delším pobytu jsem zjistil, že jsou
na tom tak špatně, že by to vypadal, že bych tu musel zůstat nastálo. Nechal
jsem je napospas nemoci.
V následujících letech jsem poznal mnoho matek dvojčat a poznal jsem jich
zvláštní přístup výchovy děti a jejich zvláštní plnění všech těch jejich povinností
ve výchově. Těmto matkám nikdy nechyběla motivace, to co jim chybělo, byla
pomoc, čas, další ruce, energie a často na to vše byly zcela samy zvláště v době
nemocí jejich dětí. Vždy jim chyběla svoboda v oblasti jejich volného času,
jejich zájmů a jejich koníčků. Vždy byly zcela oddány svým dětem. V prvních
letech po vzniku Klubu dvojčat a vícerčat jsem s těmito matkami jezdil
na Mikulášský den v Deštné. Tam na horách v blízkém kontaktu s nimi jsem
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viděl nejen, jak hluboce jsou matky oddány svým dětem, ale jak jsou celoročně
těmi dětmi intoxikovány.
Plně jsem chápal jejich schopnost se na ten krátký čas, ten týden na horách
odpoutat se od všeho, třeba dát dvojčata do péče starších sourozenců, přehodit
výhybku a věnovat se jen sobě a relaxovat ve společnosti a matkám se
stejnými starostmi a se stejným způsobem traumatu. Bylo vidět, jak důležitý
a sebezáchovný byl ten týden, krok, kterým si potřebovaly dobít baterky. Byl
to pro mě a je asi také, zvláštní týden, po kterém díky znovunabytým silám
zase následovala nepřetržitá šňůra jejich povinností. A tzn. radostí z výchovy.
Pokud byly děti zdravé, dalo se to ještě zvládnout, když byly nemocné vždy
se jejich povinnosti znásobily. Všiml jsem si, že jejich péče o děti byla sama
o sobě často tak složitá, že vyžadovala nějaké zjednodušení. Všiml jsem si jak,
samozřejmě berou mé rady v péči o nemocné děti mnohem lačněji a otevřeněji
než jiné matky. Jsem v léčbě pacientů velice konzervativní. Vycházím z toho,
že jakákoliv léčba musí být až krajní řešení. Srážení teploty paracetamolem je
špatná léčba. Většina dětí s teplotou nevyžaduje nic jiného než tekutiny, klid
na lůžku, vzduch a většinou nepotřebuje ani srážení teploty i když je třeba
čtyřicetistupňová. Že antibiotika téměř nikdy nejsou na místě a hlavně čím je více
dítě léčené, tím je pravděpodobnější, že v budoucnosti bude častěji nemocné.
Toto není žádná lehkovážná věc, je to celosvětově nesmírně důležité, protože
všichni na světě, ale málo kdo to praktikuje, intenzivní léčbu za velikou chybu.
Je vidět, že i v Americe, mám tu knihu od prof. Mendelsohna z New Yorku, je
to profesor pediatrie, napsal mnoho knih na toto téma, kniha se jmenuje „Jak
pečovat o zdraví dítěte…navzdory vašemu lékaři“, a je z toho vidět to, že je to
hrozně důležité nejenom u nás, ale i tak v přetechnizovaných zemích jako je
Amerika. Přinesl jsem několik těchto knih a Kuba Rulík je u vstupního stolku
bude prodávat.
Chápal jsem matky dvojčat v těchto krocích, současně jsem obdivoval, jak
moje léčebné konzervativní postoje akceptovaly. Pro zajímavost ještě jednou
odbočím. V posledních asi deseti letech, jsem se s podobně vřelým způsobem
a absolutní zodpovědností, setkal často u matek, které rodily doma. Jejich
přístup k výchově a zodpovědností by mohl sloužit za příklad svou přirozeností
a hlubokou lidskostí. To co mě na matkách dvojčat vždy imponovalo nejen to
kvantitativní, tedy kolik mají práce, jak to všechno zvládají, často ve dne v noci.
Ještě zajímavější na nich v té jejích péči je kvalitativní ukazatel, který na nich
7
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obdivuji. Asi je to také z důvodu kvantitativního tlaku - s tolika dětmi, aby to
zvládly, musí si osvojit zjednodušený přístup, jednoduchá opatření. Neznám
dvojčata ani jejich matky a ani žádný jiný Klub dvojčat z jiných zemí. Myslím
si, že v naší české kotlině hraje roli ještě jedna věc. V našich českých poměrech
jsou někdy velmi nepřátelské lidské postoje zvláště ve výchově a v rodině, tím
jak se prezentuje Klub dvojčat a vícerčat, lze považovat za zjevení. Myslím,
že k tomu, že to tak dlouho a kvalitně funguje vede to, že tyto matky dvojčat
ukazují své nejlepší vlastnosti. Velikou měrou přispěla osobnost Kláry Rulíkové,
která se svou nesmírnou otevřeností a smyslem pro demokracii, lidskost a čest,
se vždy dokázala obklopovat podobně přirozenými a stejně smýšlejícími lidmi,
jako je ona sama. Myslím, že ona a všichni tito lidé vdechli Klubu dvojčat
mimořádnou kvalitu. Klaním se jí a všem jejím spolupracovnicím za vše co
vykonaly.
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Mgr. Monika Veselská
Psycholožka, která pracuje jako laktační poradkyně, je matkou tří dětí, z toho
dvě jsou dvojčata. Absolvovala školení pro laktační poradkyně organizované
Organizací Unicef na Slovenské zdravotní univerzitě v Bratislavě to bylo v roce
2004 a také Českou laktační ligou v letech 2003, pak v roce 2006. Podílela se
na organizování a aktivně se účastnila mezinárodního kongresu Kojení, v roce
2006 dokonce se světovým expertem Dr.Jackem Neumannem a v roce 2007
ve vztahové výchově s Dr. Robertem Siesem. Od roku 2007 je místopředsedkyní
Občanského sdružení Mamila. Jako členka byla kooptována do národního
výboru na podporu kojení na Slovensku.
Dobrý den, děkuji za představení. To vše co tady můj předřečník povídal,
není až tak podstatné. Zkusím vám něco říci o tom, jak školíme poradkyně
v občanském sdružení Mamila. Školíme poradkyně na to, aby mohly pomáhat
matkám s dvojčaty s kojením. Budu samozřejmě hovořit z pohledu školitele
poradkyň, ale všechny tyto moje myšlenky, které budu prezentovat, jsou
ovlivněné kojením dvojčat.
Budu při tom vycházet z některých výchozích principů, které se nám v praxi
osvědčily. A tím prvním je, že úspěšné kojení je velmi důležitý začátek. Při
dvojčatech to platí určitě dvojnásobně. A dalším takovým principem je to,
že na dvojčata se nedívám, jako na pár, ale jako na jedinečné dítě, se všemi
typickými potřebami, vlastnostmi, jako na jedinečné osobnosti. Při tom všem
nezapomínáme na to, že každá matka dvojčat je jedinečná. Bude se starat o své
děti jedinečným způsobem, při tom všem jí velmi pomůže, že jí umožním, aby
se ke svým dětem připoutala hned na začátku v prvních hodinách, v prvních
dnech po porodu, říkáme tomu bonding. V poradenství nezapomínáme na to,
že každá ta situace poradenská je specifická a proto bereme do úvahy specifika
té dané situaci v trojici – matka – děti, aby bylo poradenství opravdu úspěšné.
Co znamená dobrý začátek? Je to především kontakt kůže na kůži ihned
po porodu, z kterého má přínos jednak matka a jednak děti. Matka se připoutává
k dětem, nastane role kompetentnosti matky - v podstatě je to, že příroda
připraví určité děje, matka je vnímá se zpětnou vazbou a tím se posilňuje její
sebevědomí a to, že to zvládne. Dokonce konkrétně dítě se v kontaktu kůže
na kůži uklidní, matka dostala zpětnou vazbu – utišila jsem ho. Dále se přisaje
na prso, matka dostává opět zpětnou vazbu, utišila jsem ho, nakrmila a potom
9
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dítě usne. Všechny tyto tři vlastnosti utišit, nakrmit, uspat, bude dítě potřebovat
v nejbližších letech. Je to pro ni důležité, ten náraz kompetentnosti a velmi
efektivně ho získává v tomto kontaktu - kůže na kůži po porodu. U dvojčat
to platí dvojnásobně. Pro dítě je velmi důležité, abychom mu umožnili tzv.
samopřisátí. Toto samopřisátí, které umožníme dítěti, dítě se samo přisaje,
s velkou pravděpodobností se přisaje správně, a to zabezpečí, aby nebyly
pozdější problémy s kojením, a především s přisáváním. Na dobrém přisávání
vlastně záleží při kojení. Samopřisátí je možné i po císařském řezu. Pokud
samopřisátí nestane hned první hodiny po porodu, kdy se lehce naváže kontakt
matky s dětmi, tak je potřeba toto umožnit na pokoji šestinedělek, jak jen je to
možné.
Toto jsou fotografie, které nafotil Unicef v roce 2007 na to, aby přesvědčil vládu
o tom, že je důležité podporovat kojení, protože v této zemi je to otázka přežití
a začíná to tím kontaktem kůže na kůži a samopřisátím. Tady vidíte na prvním
obrázku – dítě se utišilo, pracuje na tom, aby našlo bradavku a přisálo se. Což
vidíte na posledním obrázku vpravo dole.
Též na tom obrázku vidíte, jak se správně dítě přisává. Má vyhrnutý horní ret
a to mu umožňuje získávat mateřské mléko, hned v prvních chvílích po porodu.
Toto je fotografie ze slovenských poměrů. Matka po převozu na šestinedělí
v kontaktu kůže na kůži se svými dvojčaty.
K dobrému začátku patří samozřejmě edukace matky. V současnosti se
setkáváme s mnohými mýty už v porodnici. Následně na to matky mají mnoho
problémů s kojením. Takže správná edukace v prvních hodinách po porodu, by
měla zahrnovat znaky správného přisátí k matce. Ukázat a pomoci, jak docílit
správného přisátí a správné polohy. Ta edukace by měla zahrnovat, že by se děti
měly kojit na požádání. O tom, že stlačením prstu dosáhne lepšího vyprázdnění
prsu. Sekundárně na to navazuje lepší tvorba mléka. Předcházet dokrmování
dítěte nevhodným způsobem např. lahví. Matka by měla vědět, že jakmile se
kojení uskuteční do 12 hodin po porodu, měla by mléko odstříkávat nebo dávat
dítě k prsu po dvou hodinách a podávat dětem alternativním způsobem mléko.
Ale v žádném případě ne lahví. Matka by měla vědět, že pro úspěšné kojení je
nevhodný dudlík, lahev, klobouček – náhrada prsu souvisí s úspěšným kojením.
Matky se učí asymetrickému přisátí, kdy vidíte na fotografii - brada je zabořena
do prsu tímto dítě nejlépe získá vhodnou pozici k přisátí. Bonusem pro matku
je, že bradavka přichází nad jazyk dítěte.
10
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Přisátí je nejdůležitější a nejlepší přístupné v této příčné poloze, kdy matka drží
dítě na předloktí. Je v kontaktu kůže na kůži. Tato poloha stimuluje dítě, aby se
správně přisávalo, aby neusínalo u prsu. Matku učíme rozeznávat, kdy dítě pije
a kdy nepije. Když se toto matka naučí je to velmi podstatná informace, protože
jí to pomáhat sledovat, zda dítě opravdu pije nebo jen dudá. Učíme jí stláčet prs
v bodě, kdy dítě saje, ale nepije mléko. Matka se snaží co nejvíce odsát mléko,
čím více se odsaje tím více, se znovu mléko tvoří. Je to účinná technika, tak aby
se v prvních dnech, rozvinula tvorba mléka.
K úspěšnému začátku patří samozřejmě ze začátku oddělení matky od dítěte,
patří tam také to, že matce speciálně při dvojčatech, by měla být umožněna
pomoc další osoby při péči o děti. Speciálně v pokoji, když je po císařském
řezu, aby jí někdo pomohl děti přikládat. Při prvním kojení zkontrolovat jejich
přisátí a naučit jí kojit dvojčata najednou. První dny po porodu se využívají
k tomu, aby se děti přikládaly, aby se kojily. Tímto přikládáním stimulujeme
matku k poutu ke svým dětem. Rizika, která se mohou stát - velmi často to bývá
předčasný porod, různé zdravotní komplikace, které mají za následek separaci
dětí od matky. Následně může vzniknout riziko, že děti budou krmené z lahve.
Hrozí, že připoutání matky k dětem nebude tak ideální. Je možné, že pod vlivem
nedostatku podpory a informovanosti matka neví, že má něco dělat, že to není
zahrnuto do starostí o děti. Samozřejmě to, že např. neodsává mléko z prsu, má
za příčinu, že se zpomalí mlékotvorba. Mohou se objevit problémy s prsy, např.
když dítě začne přikládat k prsu po tom, co mělo lahev, špatně se přisává. Může
matce přenést na nalitá prsa případně infekci. Důvody proč je dítě v separaci
od matky, jsou různé, ale i přesto by se měla matka zapojit. Minimálně v tom,
že by jí bylo umožněno, aby si mohla odstříkat mléko ideálně v blízkosti dětí.
Matku to stimuluje, minimálně jí to naladí k tomu, aby se mléko snadněji tvořilo
a aby byla pod menším stresem.
Děti pokud jsou krmené sondou, by měly mít možnost dostat odstříkané matčino
mléko. Pokud jsou děti zralé na paralelní přijímání stravy, tzn. že již nejsou
sondované, tak by měly dostat jako první možnost kojení. Lahev je mýtus,
který stále přetrvává. Mylně se tvrdí, že dítě se má naučit na lahev, protože
je to jednodušší. Tento mýtus vznikl na bázi toho, že nám dítě usnulo na prsu.
Dítě usne na prsu, když je mlékotvorba slabá. Tok mléka je špatný, protože
je dítě špatně přisáté. Pokud je tok dobrý a dítě je dobře přisáté, tak je kojení
méně namáhavé pro dítě než pití z lahve. Je velmi špatné vidět speciálně matky
dvojčat předčasně narozených, kdy přijdou domů z porodnice s lahví a tvrdí,
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že je na pití z lahve musely nejdříve naučit. Tedy na tu lahev, kterou odmítaly
a pak se snaží děti znovu naučit na prso. Další velká práce pro tu matku, často
se to již nepodaří.
Jak se kojí dvojčata? Specifika dvojčat. To, o čem jsem doteď mluvila, se
vztahuje i na dvojčata. Speciálně, když hovoříme o kojení individuálním, ne
naráz. Výhody mají samozřejmě oboje. Budu hovořit o obou způsobech kojení
dvojčat. Při individuálním kojení je výhoda, že v prvních dnech se matka naučí
správnou polohu kojení, dosáhne asymetrického přisátí, je to ideální pokud
nejdříve manipuluje s jedním dítětem, vyprazdňování, stlačování prsu, atd.
Pokud se vzbudí jedno dítě na jídlo, není důvod budit to druhé. To je součást
krmení na požádání. Ideální je v tom individuálním kojení, že matka se učí
dítě vnímat, jako jedinečnou samostatnou bytost. Má individuální pozornost,
zná individuální potřeby každého svého dítěte. Tím buduje individualitu dětí.
Protože i jednovaječná dvojčata mohou být každé jiné. Opravdu to funguje.
Moje děti mají 8 let a vidím, že to opravdu mělo význam pěstovat jejich
individualitu, že je každý sám sebou. Individuální kojení podporuje vztahy
mezi matkou a dítětem.
Při kojení dvojčat najednou v boční poloze, je jednodušší asymetrické přisátí.
Literatura popisuje i mnohé jiné polohy, ale ze zkušeností z poradenství vím,
že tato poloha pro pití je nejlepší. Je důležité, aby toto začala matka dělat již
v porodnici. Funguje to jako princip „pečetění“, má sklon k tomu, že první dny,
když přijede domu, dělá to samé jako v porodnici. Samozřejmě, že to neplatí
zcela stoprocentně, ale velmi nás to ovlivňuje. Při kojení najednou se projevuje
dostatek prolaktinu pro obě děti. Matka tak může děti kojit střídavě. Většinou
od posledního kojení si nepamatuje, ze kterého prsu kojila, které dítě kojila
z jakého prsu. Zbytečně by byla zavalena něčím, co vůbec nemusí řešit. Je
jiné když jedno z těch dětí špatně vyprazdňuje prs nebo je netrpělivé, nechce
čekat, než se spustí mléko, odtahuje se od prsu. Potom přiložíme druhé dvojče
k druhému prsu a čeká se, kdy se mléko spustí. Pak přiložíme druhé dvojče.
Takto můžeme experimentovat samozřejmě s tím, že střídáme prsy. Toto kojení
najednou pomáhá zachovat vztahovou vazbu mezi dětmi z prenatálního vztahu.
Vlastně spolu rostly, takže mezi nimi existuje vztahová vazba, tímto způsobem
jim dáváme šanci být spolu i při krmení.
Pro ideální kojení je dobré střídat oba způsoby celý den v prvních měsících, tím
se zabezpečuje kojení na požádání. Pokud jsou děti vzhůru, kojí matka naráz,
12
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pokud se vzbudí jen jedno, tak se přiloží jedno dítě. Při vzbuzení druhého dítěte
přiloží další dítě. V pozdějších měsících je samozřejmě na matce, jak to bude
dělat později. Každá matka si vybere podle svých možností. My podporujeme
matky, aby kojily na požádání, v poradně se snažíme poradit tak, aby to
vyhovovalo konkrétním podmínkám. Některé matky stanoví dětem určitý režim
a je důležité zajistit, aby se nesnížila tvorba mléka.
Důsledky nepřisávání – podávání lahve hned po porodu. Rozsah těch důvodů
nepřisávání, může být mnoho. Jedno dítě se přisává, druhé naopak. Nebo se
přisává jedno dítě více nebo jedno méně. V této situaci radíme kontakt kůže
na kůži a také odsávat mléko ve dvouhodinových intervalech alespoň jednou
v noci a podávat jej dětem alternativním způsobem prstem nebo sklenkou.
Další problém je nedostatečný přísun mateřského mléka. O té prevenci jsem
již mluvila. Po nápravě polohy, když se stejně zjistí zmenšení tvorby mléka
a ty děti nepijí dobře z prsou, můžeme laktaci podpořit, případně dokrmovat
laktační pomůckou, kde učíme matky, jak mají děti krmit.
Při tom všem zjišťujeme, v jakém stavu matka je. Co zvládne, řešíme i její
případné zdravotní problémy, aby byla ve stavu fungovat, neboť je hlavním
aktérem toho všeho. Ta specifika poradenství je v tom, že pokud je více problémů,
řešíme je postupně, ne najednou. Například pokud matka nezvládá kojení dětí
v důsledku lahve, má velmi bolavá prsa. Řešíme samozřejmě nejdříve prsa,
zkrátka podle daného stavu postupujeme. Poskytujeme jí samozřejmě podporu,
nejsme s ní jenom jednou, snažíme se najít ten správný postup k motivaci.
Zakončím citátem jedné kojící maminky:
„Toto je krátký čas mého života, ale klíčový v životě mých dětí“.
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Blok 2 . Dvojčata z pohledu psychologů
Mgr. Eliška Večeřová
Absolventka Masarykovy univerzity v Brně, která vystudovala obor speciální
pedagogika a psychologie, sociologie a učitelství pro první stupeň základní
školy. Jejím velkým koníčkem je etnopsychologie, která pramení ze zkušeností
strávených v zemích s různými kulturami, ať již se jedná o Čínu, Afriku, Spojené
státy Americké nebo například Izrael.
Dobrý den,
já jsem za vámi přijela z Brna a chtěla bych vás seznámit se svou diplomovou
prací, kterou jsem zpracovávala před dvěma roky na Masarykově univerzitě
v Brně.
Jednalo se o utváření identity u dvojčat v období tzv. vynořující se dospělosti.
Cílem této práce bylo zabývat se nějakými specifiky, utváření identity u dvojčat
v období vynořující se dospělosti s ohledem na separaci mezi dvojčaty, snažila
jsem se sledovat variabilitu utváření té identity, nejen to, kdy se utváří dvojčat,
ale jakými nejrůznějšími způsoby může vznikat. Potom jsem se také zaměřovala
na to, jak dvojčata vnímají a definují vztah mezi sebou, to pouto a jak vnímají
separaci. Což je vlastně jeden z nejdůležitějších momentů v utváření identity.
Ještě bych upřesnila pár základních pojmů, kterým jsem se nejvíce věnovala
v této práci.
Identita – což je nějaké prožívání, uvědomování si sebe samého, kým vlastně
jsme, jaká je naše jedinečnost od ostatních lidí. Kam směřujeme, co chceme
dosáhnout. Důležitá pro identitu je míra autonomie, tzn. jakou míru kontroly
máme nad vlastním jednáním, rozhodováním, jak jsme nezávislí. Jestli
jsme schopni rozhodovat o svém vlastním životě. Potom období, na které se
zaměřovala tato práce, bylo období tzv. vynořující se dospělosti z angličtiny
„emerging adulthood“ definované autorem Jefry Arnetem, který toto období
vymezuje od 18 do 26 let, ale on sám si je vědom toho, že to nejde tak
jednoznačně vymezit, protože toto období je velice individuální, specifické
a závislé na jedinci a je to období mezi adolescencí, pubertou a dospělostí. Takže
takový práh dospělosti. Je to období jakéhosi hledání, zkoumání, zkoušení, kdy
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vlastně mladí lidé hledají, jaká práce je bude bavit, mění různá zaměstnání,
partnery. Zjišťují, co od života očekávají. Nebo naopak nechtějí.
A potom separace. V této práci se jedná zejména o psychickou neboli emoční
separaci, na rozdíl od fyzické separace, kdy třeba to odstěhování není důležité
s ohledem na utváření identity, protože ještě spousta mladých lidí žije třeba
s rodiči, i když je již na nich nezávislá. V této práci je důležitá separace nejen
od primární rodiny, od sourozenců, od rodičů, ale i také od dvojčete. Právě
od toho člověka, se kterým člověkem tráví nejvíce času.
Proč jsem si vybrala toto téma? Teorie identity a výzkumy identity se zaměřují
vždy na jedince a mě právě zajímalo, jak toto vytváření identity probíhá právě
u dvojčat, u lidí, kteří se společně narodili, procházeli spolu různými vývojovými
úkoly. Byly na ně kladeny stejné podmínky, očekávání, jak ze strany rodičů
tak třeba učitelů a docházelo tam k nějakému srovnávání, zaměňování. Tak mě
zajímalo, jestli má tady pouto mezi dvojčaty nějaký vliv na utváření té identity
a potom to byla také trochu moje osobní zkušenost. Ne, že bych pocházela
z dvojčat nebo jsem nějaká dvojčata znala, ale sama mám tři sestry a byly jsme
narozené v pěti letech, takže docela hodně blízko u sebe a i když jsme nebyly
dvojčata, tak jsme byly hodně na sobě závislé. Oni pro mě vždy představovaly,
určitou jistotu. Tak jsem si říkala jaké je to asi u lidí, kteří se spolu narodili,
chodili spolu do společné školy, měli společné kamarády.
Výzkumným vzorkem pro mě bylo 8 párů žen mezi 22 – 28 lety. Dva páry
dvojvaječných dvojčat a šest párů jednovaječných dvojčat. Neměla jsem žádná
kritéria, aby to byla jednovaječná nebo dvojvaječná dvojčata, ale takto mi to
vyšlo. Jsem ráda, protože se domnívám, že zejména u těch jednovaječných
dvojčat je utváření té identity o to rozdílnější, že ta dvojčata vypadají stejně
a tím pádem ze strany okolí dochází k zaměňování. Ke sběru dat mi posloužil
individuální, strukturalizovaný rozhovor, který jsem vedla s každou dívkou,
zvlášť na základě jejich svolení byl pořízen audiozáznam, který jsem přepsala
a analyzovala.
Úplně na začátku jsem si položila výzkumnou otázku „Jakou roli hraje skutečnost
být dvojčetem a mít dvojče v procesu utváření identity v období vynořující se
dospělosti se zaměřením na separaci dvojčete od rodiny“. Důležité právě bylo
subjektivní vnímání separace těch dívek, jak vnímají sebe, jak prožívají pouto
mezi sebou a sestrou a jak vnímají separaci od sestry. Protože se jednalo o pár,
tak mě zajímalo nejen to, jak probíhá vnímání během té separace, ale i v rámci
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těch dvojčat, toho jednoho páru, jak to vidí ony společně. Jestli, když jedna je
závislá na té druhé, tak jestli ta druhá z toho páru to cítí stejně.
Na základě analýzy získaných dat jsem vytvořila čtyři základní kategorie:

-

vztah k dvojčeti /jednalo se o to, jak vnímají vztah, zda se svěřují, zda na sebe
žárlí, závidí si

- podobnost/ jak vnímají tu skutečnost ve své podobnosti ke dvojčeti, jestli
měly nebo mají nějaké tendence odlišovat se nebo třeba strach ze splynutí, jak
vnímají srovnávání ze strany okolí a zda někdy využívaly své podobnosti
-

separace nebo naopak fixace/jestli cítily nějakou potřebu osamostatnit se, jak
vnímaly odloučení a jestli cítí třeba nějakou extrémní potřebu blízkosti, když
byly neustále se svou sestrou

-

vztah k sobě, osobní identita/ tady to se zaměřovalo na oblast definování sebe,
sebevědomí, sebedůvěry.
Teď k těm kategoriím trochu podrobněji.

Vztah k dvojčeti, ten byl definován nebo nahlížen různě mezi respondentkami.
U jedněch převládal pocit, že dvojčecí pouto je něco speciálního, něco zvláštního
co nemůže nikdo pochopit, pokud není dvojče. Něco co nejde vysvětlit. Dívky
říkaly, že si byly vždy nejlepšími kamarádkami, se vším se sobě svěřovaly,
nikoho ostatního nepotřebovaly, ale v průběhu času jak se jejich cesty rozdělily.
Například, když šly na jinou střední školu, tak přirozeně přišlo to, že jejími
nejbližšími kamarádkami se stali ostatní kamarádi ze třídy, později partneři.
Také mě překvapilo, kdy jsem se s tím setkala u více těch děvčat, jak prožívají
fyzickou bolest nebo fyzické prožívání, co prožívá ta sestra. Např. jedna byla
u zubaře, umrtvil jí ústa, sedí v čekárně a sestra jí řekne, že jí odumírá ústa,
štípala se. A opravdu jí znecitlivěla část úst, kam dostala sestra injekci. Bylo
automatické, že to co ona má za nemoc, má i ta druhá. Ona měla cysty v čelisti,
rok na to já také.
K dvojčecímu poutu byly názory, že ten jejich vztah není nic zvláštního, že
je to normální vztah, jaký mají s ostatními sourozenci a pro nějaké intimnější
svěřování měly kamarádky nebo lidi z jejich okolí. Také tam byl názor, že
dvojčecí pouto vnímaly jako svazující, musely se třeba stejně oblékat, byly na ně
kladeny nějaké nároky z okolí, nějaké automatické reakce očekávané od okolí.
Tak například jedno vyjádření – „…když jsme ještě bývaly spolu, potřebovaly
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jsme se nutně od sebe vzdalovat, aby každá víc našla sama sebe. Kdyby nás
mamka nenutila být stále tak spolu mohly, jsme si být bližší už daleko dříve
v dětství...“ Neprobíhal by ten boj za vlastní identitu. Toto vlastně ponechání si
určitých tajemství to byl důvod k boji za vlastní identitu, snaha nesplynout s tou
sestrou a mít nějaký svůj prostor na nějaké osobní prožitky.
Kategorie podobnost – sama dvojčata se vidí odlišně a je to spíše dáno
z reakcí a postojů okolí. Třeba mě překvapil názor – „..mně se ten její vkus
strašně líbí, ale já to neumím si takhle sama vybrat. Já mám pocit, že by jí to
slušelo, ale mně ne…“ To mi přišlo zajímavé, protože když vidíme ta dvojčata,
úplně stejná, stejná postava, vlasy, váha tak mi přijde, že jim to musí slušet
oběma zcela stejně, ale ony to vnímaly jinak. Vnímání reakce, postoje okolí,
co nepovažovaly za nepříjemné nebo jim to připadalo normální, že oslovovali
jedním jménem, příjmením, ale že řekli např. učitelé ve škole děvčata Večeřovi.
Automaticky reagovaly na to, když je oslovovali jménem sestry, aniž by jim to
vadilo. Co považovaly za nepříjemné, tak to bylo srovnávání nejen vzhledu, ale
třeba vlastností, schopností. Když jedna uměla dobře matematiku, tak to bylo
automaticky očekávané i od té druhé. Nebo když se seznámila s nějakými lidmi,
kteří už znali sestru, tak ti lidé automaticky očekávali nějaké vzorce chování,
které měla ta sestra, aniž by vynaložili nějaké úsilí pro to, aby tu druhou poznali
tak, jaká ona vlastně je.
Podobnost byla umocňována stejným oblékáním, stejnými dárky, což
u některých, kolem páté třídy, tak to vedlo třeba k tomu, že se tajně převlékaly
na záchodech ve škole, aby nemusely chodit stejně oblékané, ale naproti tomu se
to u některých změnilo a více se třeba v té páté třídě snažily odlišovat a oblékat
jinak. Jiné toho využívají a snaží se stejně oblékat, stejně vypadat. Některé páry
podobnosti využívaly ve škole nebo tak s kamarády, protože to považovaly za
něco zajímavého.
Separace, takže oblast toho jak vnímaly pocit blízkosti nebo potřebu blízkosti.
Pro sestry, jak pro ně bylo složité, nebo jak probíhal proces separace, když se
ty jejich cesty rozešly, protože většinou na základní školu chodily na stejnou
a potom třeba na té střední škole už se jejich cesty víceméně rozdělily, našly
si jiné obory, jiné kamarády, měly jiné povinnosti, dojížděly do jiného města.
Zpočátku to většinou bylo pro ně bolestivé.
Například – „…naše mamka nás držela vždy hodně u sebe, takže jsme nebyly
zvyklé se rozdělovat. A když to nastalo, hodně to na mě zapůsobilo. Sestra byla
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stabilnější, já byla ta, která na ní víc visí, že ji asi trochu svazuji. Na gymnáziu
si Bára našla přítele, začala se seznamovat s jeho přáteli, které já jsem neznala.
Až tam se to začalo rozdělovat. Tehdy jsem měla pocit, že mě opouští. Než jsem si
zvykla, bylo to těžké. A ona tohle prostě zvládla. Bylo to důležité v těchto fázích
oddělování udělat ten první krok. Byla více připravena se osamostatňovat.
V tom dospívání jsem měla pocit, že mě opouští…“
Jaký byl vztah k sobě, osobní identita? Většina z těch dívek se, kterými jsem
já mluvila, tak nějak necítily to, že mají sestru dvojče, že by to nějak ovlivnilo
jejich identitu, to, kam se ubírá její život. Cítily se jako ostatní lidé, kteří nemají
dvojče, dvojče jako oni. Říkaly, že je to ovlivnilo v tom, že více myslí na tu
sestru, že si častěji volají, že mluví v množném čísle, jsou zvyklé se více dělit,
ale že na sebe nežárlí, nežárlí na své partnery. Nežárlí na to, pokud sestra něco
dokázala víc nebo ne. Na druhou stranu jsem se setkala pouze u jednoho páru
z těch osmi, s větší závislostí na sebe, kdy dokonce celý ten pár dvojčat chodil
na terapii, aby se nějak vyrovnaly s hledáním identity. Ta jedna přestala chodit
na terapii, je s tím více vyrovnaná, ta druhá stále na terapii chodí, má s tím
větší problémy. Neustále sestru navštěvuje, telefonuje jí a pro tu druhou je to
obtěžující.
Přečtu názor té, které na terapii nechodí, jak hledala sama sebe. „…Teď cítím
hroznou změnu za poslední půlrok. Rozhodně se teď cítím samostatná, vím, co
chci, cítím se spokojená. Myslím si, že si umím vyřešit, co potřebuji...“. Zeptala
jsem se, zda jí v tom pomohla terapie. „Ano strašně. Před tím jsem měla pocit,
že nic neumím, že samostatná nikdy nemohu být. V podstatě jsem se neměla
moc ráda, až tak, že jsem přemýšlela o sebevraždě. To bylo tak nějak v mých
19 letech.“ Pak jsem se zeptala, zda to ovlivnilo to, že měla dvojče. „Asi ano,
určitě. Určitě to ovlivnilo ten vývoj ega. Nechci říci, že jsme byly nesamostatné,
ale vždy člověk věděl, že je tam ještě ten druhý. I tím jak jsme byly stejné, bála
jsem se něčím projevit, že jsem měla strach, že se to přenese na sestru nebo se to
přenese na obě v tom negativním slova smyslu, že jsme to i zažily na gymnáziu.
Oni nás tam vyloženě šikanovaly, ty děti za něco co jsem řekla já a pak se to
přeneslo i na sestru.
Teď jsem sebevědomá, až mě to děsí. Dělám věci, do kterých bych si v životě
netroufla. Dříve jsem si vůbec nevěřila, byla jsem strašně vynervovaná, že nic
nezvládnu. Teď mám takové nejšťastnější období.“
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K té dílčí studijní otázce - Jaké jsou ty podobnosti, v rámci toho jednoho páru
dvojčat. Tak jak třeba chápaly pouto, jak už jsem tady mluvila o té dvojici, která
chodila na terapii. Tak tady můžeme vidět, že ta jedna dívka je stále závislá
na té své sestře, stále jí telefonuje, navštěvuje, potřebuje vědět co se s ní děje.
A naopak ta druhá to chápe jako něco svazujícího. Ne, že by tu sestru neměla
ráda, samozřejmě ji má velice ráda, ale říkala, že jí to strašně vysiluje, když k ní
neustále chodí, potřebuje se svěřovat se svými problémy a ona sama již má jiné
starosti, přestože chce sestře pomoci, tak jí to vysiluje a cítí, že i ona už by se
sama měla trochu více starat o svůj život. Potom třeba u některých dvojic bylo
to, že jedna sestra ten vztah vnímala, jako něco silného, specifického, zvláštní
pouto. A ta druhá to vnímala zcela normálně, vztah, který má s ostatními
sourozenci. S tím souvisela také touha svěřovat se, kdy ta jedna říkala všechno
pouze jen té sestře, brala ji jako svého nejintimnějšího společníka, kamaráda
a ta druhá měla na toto svěřování kamarády, kdy necítila nějakou potřebu mít
pouze jenom tu sestru.
Jak vnímaly separaci - Řekla bych, že u všech dotazovaných dívek byla separace
vnímána velice pozitivně, jako něco nezbytného, něco, čím si musí každý člověk
projít. Nikdy neřekly, že by to bylo něco jednoduchého, bylo to třeba i bolestivé.
Když odcházely na střední školy, musely bydlet daleko od domova tak jim
sestra chyběla, ale postupem času si uvědomily, že to byl vlastně nezbytný krok.
Nebo třeba když byly malé a chtěly pokojíček odděleně. I když ten pokojíček
nakonec dostaly, tak jim třeba půl roku trvalo, než byly schopné samostatně
bydlet, být samy v tom pokojíčku. Takže třeba půl roku spaly spolu, chodily
se navštěvovat. Za nepříjemné považovaly vzájemné přirovnávání, když se
musely společně oblékat. Pak to vedlo k tomu, že se převlékaly na záchodech.
Snažily se mít alespoň jiný účes, barvily si vlasy.
Uvedla bych příklad k tomu oblékání. Jak jsem říkala, tak zhruba kolem té páté
třídy, kdy jim to většinou vadilo, tak některé páry se v té dospělosti k tomu
vrací, že se oblékají stále stejně. Když někam jdou, oblékají se právě stejně,
protože se nám líbí, jak se ti lidé na nás dívají. Jim se to líbí. Když někam
přijdou, jsou stejně učesané, nalíčené, oblečené tak na sebe upoutají pozornost.
Závěrem bych chtěla shrnout, to jak na mě ta dvojčata, se kterými jsem prováděla
ty rozhovory, působila.
Takže dvojčata vnímají sebe jako odlišné, byť takovou tu podobnost připouští.
A tu podobnost vnímají v přístupu a vnímání okolí, se kterým se setkávají.
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I když vztah dvojčat je specifický, tak určitě nebrání utváření identity, jako je
tomu u ostatních, které nemají dvojče. Základem té zdravé separace je vytváření
identity, je příležitost prorůst, osamostatňování, zkušenost být vnímán jako
jedinec, zvyšovaní vlastní autonomie a zodpovědnosti. A právě důležitou roli
hrají zejména rodiče v tom mladším věku, potom rodina, okolí, učitelé prostě
okolí se, kterým se setkávají.
Separace, i když je zpočátku bolestivá, je vnímaná jako nezbytná v procesu
utváření té zdravé identity a autonomie je nezbytná pro uvědomování si své
jedinečnosti, kým jsou, jací jsou, co od života očekávají.
Děkuji za pozornost.
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Mgr. Helena Zbranková
Po gymnáziu vystudovala nástavbu – Střední školu sociálně právní v Brně
po té absolvovala Univerzitu Tomáše Bati – fakultu humanitních studií – obor
sociální pedagogika. V současné době pracuje na Městském úřadě Zlínského
kraje, na odboru sociálních věcí – registrace poskytovatelů sociálních služeb
a podílí se na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Ve svém
volném čase se věnuje rodině, cestování a je matkou dvou dcer.
Dobrý den, děkuji za přivítání. Mám dvě děti, nemám dvojčata a tuto práci
jsem si zvolila, protože mě toto téma velice zajímalo a také protože se kolem
mě objevilo hodně dvojčat nejen malých, ale i dospělých. Mé dvě kolegyně
z kanceláře byly z dvojčat a další čtyři měly dvojčata jako děti. Proto jsem si
toto téma zvolila a v průběhu psaní této práce otěhotněla má sestra a narodila
se jí dvojčata.
Pro začátek jsem si zvolila motto paní Mgr. Vítkové Rulíkové: „Z vlastních
chyb se učíme všichni, s dvojčaty žádná druhá šance není“. Pokud rodič,
kterému se narodí děti za sebou, udělá nějakou chybu, může se jí u druhého
dítěte vyvarovat, ale s dvojčaty, která procházejí všemi výchovnými stupni,
zároveň nemá rodič šanci se učit z nabytých zkušeností. Nemají možnost zpětné
vazby ve výchově.
Má práce byla rozdělena na dvě části – teoretickou, ve které jsem se zabývala
socializací v předškolním a mladším věku.
Potom na část praktickou - cílem praktické části bylo zmapovat problematiku
vytváření vlastní identity v předškolním věku, školním a mladším školním
věku zejména v přístupu rodičů k vytváření vlastní identity dvojčat. Jak rodiče
podporují vytváření identity dvojčat v předškolním a mladším předškolním věku.
Souvisí to se socializací, protože socializace je vlastně vrůstání toho člověka do
společnosti a osvojování si všech základních návyků, hodnot, postojů a proto
byla zvolena tato praktická část na téma identita.
Proces socializace začíná v nejranějším dětství, provází jedince celý život
a zahrnuje všechny základní procesy, jako je smyslové vnímání, myšlení
a komunikace. V procesu socializace se děti učí jak ostatní jedinci sami myslí,
cítí a že mají jedinečné vlastnosti, kterými se od sebe odlišují.
Existují studie, které zjistily, že děti od narození lidské tváře před jinými
symetrickými tvary a dávají přednost lidské společnosti. Výzkumy
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novorozenců zamítly předpoklad, že děti přicházejí na svět jako nepopsaná
tabule. Novorozenci začínají na svět kolem sebe reagovat okamžitě po porodu
díky reflexům vnímání, myšlení a predispozicím. Nejdůležitější osoby pro děti
od narození jsou samozřejmě rodiče. A rané vztahy dítěte s rodiči odvozují
důsledky pro vztahy s ostatními lidmi, vrstevníky.
Pan Matějček uvádí asi 5 psychických potřeb, které jsou důležité ke správnému
duševnímu vývoji dítěte. Je to přiměřená stimulace a dostatek podnětů
z vnějšího okolí. Podnětů by nemělo být příliš málo ani příliš mnoho: potřeba
řádu ve věcech a vztazích, potřeba životní jistoty, potřeba pozitivní identity,
vytváření vlastního já, potřeba existenciální. Všechny tyto potřeby mají vliv
na vytváření identity dětí.
Toto téma je rozděleno na dvě skupiny nebo dvě oblasti – dvojčata v předškolním
věku a na dvojčata v mladším školním věku. - přičemž v předškolním věku jsou
vybrány základní oblasti, kterým jsem se dále v práci věnovala.
Předškolním věkem označujeme tříleté období před vstupem do školy. Na konci
třetího roku tohoto období se dítě stává svébytnou osobností, uvědomuje si vlastní
já a má osvojeny základní požadavky lidské společnosti. Psychomotorický vývoj
v předškolním věku se vyvíjí takovým způsobem, že pohyb je stále dokonalejší
, rozvíjí se soběstačnost, zdokonaluje se vývoj řeči. U dvojčat může vzniknout
opoždění řečového vývoje, které je spojeno s tím, že dvojčata vyrůstají spolu,
sdílí stále stejný prostor, rodiče je mohou oslovovat jako jednotky takže si
mohou vytvářet svoji vlastní řeč. Budou se domlouvat mezi sebou, ostatním
jedincům nemusí být vůbec známo, co si říkají, ale mezi sebou si velmi dobře
rozumí a jejich kognitivní vývoj přechází na úroveň názorového myšlení.
Socializační tlak je v tomto období pozvolný, vychází zejména od rodičů až
po širší rodiny. U dětí v předškolním období vznikají pocity viny, studu, pocity
sebehodnocení, sebepojetí a empatie. Dochází k významnějšímu osvojování
pohlavní role. Kolem třetího a čtvrtého roku děti registrují rozdíly mužské
a ženské. Vybírají si hračky typické pro různá pohlaví. Znamená to, že děvčata
si hrají s panenkami, chlapci si odmalička hrají s auty a stavebnicemi.
Velmi důležitou činností v předškolním období je hra, je to vlastně nejdůležitější
činnost dítěte. Mezi druhým a třetím rokem převládá hra paralelní. Tzn. že děti
si hrají vedle sebe. Teprve po třetím roce převládá hra asociativní, společná. Jsou
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schopny si hrát spolu navzájem. V tomto věkovém období je výrazná fantazie
dětí, kdy si vytváří různé imaginární společníky, se kterými si povídají. Důležité
pro děti je čtení pohádek, které mají výchovný smysl a učí děti rozeznávat dobro
a zlo. V tomto období také děti nastupují do mateřské školy. Říká se, že kolem
druhého roku věku dítě přijímá rodinnou identitu a teprve po třetím roce je
dostatečně zralé vstoupit do společnosti druhých dětí.
Nástupem do mateřské školy dochází u dětí ke vzniku spolupráce, rozvoji
prosociálních vlastností, jako je solidarita, obětavost, tolerance, soucit, přátelství.
Učitel je to pro ně nový prvek, nová osoba a děti se učí přijímat autoritu. Říká
se, že pro dvojčata je mateřská škola velký přínos, protože mohou navazovat
kontakty také s jinými dětmi. Neboť pokud nemají doma jiného sourozence, tak
vyrůstají jenom spolu. V tomto období dochází také k přípravě na školu, kdy se
posuzuje u dětí školní zralost a případně se navrhuje odklad školní docházky.
Taková speciální kapitola je zápis do školy u dvojčat, kdy se doporučuje jít
k zápisu s dětmi odděleně a jednat s každým dítětem zvlášť, aby nedocházelo
ke srovnávání dětí a také v případě, že jedno z dvojčat, je komunikativnější,
než to druhé, tak aby se necítilo jedno například odstrčené. Posuzuje se také zda
dvojčata, mají nastoupit do školy, samostatně nebo dohromady. Měla by se také
posuzovat individuálně dle vzájemné fixace dvojčat a tuto situaci řešit pouze
v případě, že jsou dostatečně silná, aby zvládla vzájemné odloučení. Je dobře
se také dvojčat ptát zda chtějí být se svým sourozencem ve třídě nebo ve škole.
Období od 6 nebo 7 let věku až do 12 let, kdy dítě začíná pohlavně dospívat
nazýváme mladším školním obdobím. Obecně lze toto období ve vývoji dětí
charakterizovat, jako věk střízlivého realizmu. Děti se snaží chápat opravdovou
realitu světa kolem sebe a snaží se ty věci prozkoumat reálnou zkušeností.
Psychomotorický vývoj v tomto věku je rovnoměrný, výrazně se zlepšuje hrubá
a jemná motorika a smyslové vnímání, velmi výrazně se vyvíjí řeč, narůstá
slovní zásoba, která také souvisí s nástupem do školy. Děti si osvojují obecnější
postupy učení a nastává přechod od názorného učení k chápání příčinných
stavů. V tomto věku a s nástupem do školy, vstupují do života dětí učitelé,
vrstevnické skupiny. Narůstá schopnost seberegulace a převládá kladné citové
ladění, děti jsou bezstarostné, radují se. Neumí navazovat trvalá přátelství, jsou
to spíše přátelství krátkodobá a hledají odpovědi na různé existenční otázky
a začínají mít pocit vlastní identity.
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Výrazně začínají narůstat rozdíly v chování mezi chlapci a dívkami. Také
rozdílné způsoby hry, kdy chlapci tvoří již skupinky, party, převládá u nich
zájem o sport, děvčata v tomto věku tvoří skupinky, kdy jsou kamarádky
po dvou, třech. Začínají se mezi nimi objevovat pomluvy a různé žabomyší
války. Začíná zájem o opačné pohlaví, který probíhá většinou formou škádlení
nebo posměšky. Vrstevníci jsou v této době pro děti velmi důležití, význam
dětské společnosti stále narůstá. Děti v tomto období žijí kolektivním způsobem
života, kamarádí se spolu a výrazným rysem přátelství v tomto věkovém
období je sdílení, kdy si děti mezi sebou sdělují příjemné i nepříjemné zážitky
a navzájem si povídají. Rodiče by toto měli vnímat a dovolit dětem, aby si své
kamarády zvaly domů, aby si děti měly s kým hrát, povídat.
Rodičům dvojčat se doporučuje podporovat děti v tom, aby si každé z nich,
vytvářelo vlastní přátelství. Aby nebyla stále spolu sama a mohla si vodit domu
další kamarády.
Ke hře, která byla doposud nejdůležitější činností dětí, se přidává další činnost
a tou je práce, která souvisí zejména s přípravou do školy, kdy děti musí plnit
zadané úkoly, soustředit se na činnosti, které dříve nebyly zvyklé dělat, ale které
by měly být samozřejmě přiměřené jejich schopnostem Dochází k vytváření
nových rolí jako žák, učitel, pokračuje jazyková socializace. Pro rodiče dvojčat
znamená většinou nástup dětí do školy časovou zátěž, protože to souvisí s jejich
přípravou do školy. Musí se učit se dvěma dětmi zároveň.
Mohou zde vznikat problémy, které můžeme rozdělit do dvou větších částí.
Školní prospěch, společenská situace. Děti třeba špatně snášení pokud mají
špatné školní výsledky, z jakýchkoliv důvodů. Nebo pokud nejsou přijaty
kolektivem.
Velmi důležitou roli v procesu socializace je rodina, protože zprostředkovává
člověku vrůstání do kultury společnosti. Je prvním modelem té společnosti,
s jakým se dítě setkává a ovlivňuje jeho osobní vývoj a vztahy k ostatním lidem.
Funkce rodiny je biologická, reprodukční, emocionální, ekonomická,
socializační a výchovná. Pro děti je rodina dlouho jediným zdrojem jistoty
a děti začínají samy sebe chápat jako samostatný subjekt a vytváří si vědomí
vlastní identity na základě toho, jak se k němu rodina chová.
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Důležitá, v tomto věku je role otce. Role matky se téměř nemění, je stále stejná,
ale zejména u chlapců narůstá otcův význam. Více se s ním identifikují a je
pro ně vzorem.
Způsoby výchovy v rodině.
Může to být způsob autoritativní, demokratický, liberální. Na základě toho jak
výchova v rodině funguje, se dále utváří identita dítěte. Buď je dítě zakřiknuté,
bojí se nebo je otevřené, věří si. Součástí výchovy jsou také odměny a tresty
jako výchovné prostředky.
U dvojčat se říká, že snaha vychovávat jedince s vlastní identitou je daleko
složitější právě protože se jedná o dvojčata. Tím, že čelí neustálému škatulkování
a srovnávání a okolí od nich očekává, že budou stejná.
Důležité jsou také sourozenecké vztahy, sourozenecká skupina u dětí je daná:
nelze měnit počet, pořadí, pohlaví a je jedinečná.
V předškolním a školním věku spolu děti soupeří o rodičovskou pozornost
a výhody. Mladší děti napodobují starší, snaží se jim vyrovnat. Starší učí ty
mladší a tím se také učí. Učí se spolupráci, hledat kompromisy a děti, které žijí
se sourozenci, se chovají k vrstevníkům citlivěji, umí se lépe dohodnout.
Pořadí narození ovlivňuje určité osobností rysy a způsoby chování a proto mimo
jakékoliv pořadí v sourozeneckých konstelacích, jsou postavena dvojčata, která
bývají obvykle spojením typu vůdčího, přizpůsobivého, ale někdy spolu celý
život soupeří.
Rodiny s dvojčaty mají svá specifika, fyzické, psychické, sociální, kdy je
důležité, aby rodiče zdůrazňovali jedinečnost, rozdílnost povah a aby je
neoznačovali jako „jednotku“.
Praktická část práce byla rozdělena na dvě větší části, kdy jsem se snažila
zjistit, jak rodiče vnímají a podporují vlastní identitu dvojčat v předškolním
a školním věku a jak podporu této identity vlastně vnímala v dětství dnes již
dospělá dvojčata. Byly vlastně vytvořeny také tři základní výzkumné otázky.
Jaké ta dvojčata mají vztahy mezi sebou. Na výzkumu se zúčastnilo celkem
12 respondentů. Byly z toho vytvořeny dva výzkumné soubory. Z čehož první
výzkumný soubor bylo šest rodin, ve kterých byla dvojčata předškolního a nebo
mladšího školního věku. Z toho 5 rodin vychovávalo kromě dvojčat ještě další
dítě. Jedni z těch rodin vychovávali dvoje dvojčata narozená po třech letech.
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Osloveni byli rodiče dvojčat.
A druhý výzkum podpořili tři sourozenecké páry dnes již dospělých dvojčat,
z toho byly dva páry žen a jeden pár mužů a těch jsem se vlastně ptala „jak oni
vnímali podporu při vytváření vlastní identity od rodičů“. Měla jsem kvalitativní
typ výzkumu, byl vytvořen dotazník pro všechny, kde jsem dělala medailonek,
jak oněch rodin, tak samostatných dvojčat a proběhly polostrukturované hovory
pro rodiče dvojčat a byly vytvořeny otázky pro dospělá dvojčata. Vytvořila
jsem si tematické kategorie, které jsem potom vyhodnocovala. Ty kategorie
byly pro rodiče dvojčat vytvořeny jako přirozený vývoj, kde jsem zkoumala
psychomotorický vývoj. Byl do toho zařazen předčasný porod, jestli se děti
vyvíjely optimálně nebo ne, zda komunikovaly. Rodičovská spravedlnost,
kde se hodnotil přístup rodičů k dvojčatům. Zda měli stejný přístup, zda se
k nim chovali spravedlivě nebo ten přístup byl individuální. Kategorie stejné
a přece jiné, ve které jsem popisovala rozdíly, které rodiče mezi těmi dětmi
popisují, jako povahové rozdílnosti těch dětí, zda tam funguje nějaká pospolitost,
jaký je vliv druhého sourozence, jak se navzájem přizpůsobují. Podpora
jedinečnosti - této kategorii se hodnotil přístup k individualitě, zda dětem dávali
stejné oblečení, zda děti byly kamarády jenom sami mezi sebou nebo měly
nějaké další kamarády. Zda je od sebe odlišovaly např. barevně – při oblékání.
Kategorie společně – zkoumal se vztah dvojčat a jejich reakce na odloučení.
Nejčastěji – neustálý kontakt, vazba, fixace, smutek v případě odloučení, vztahy
se sourozenci i těmi ostatními, kde se posuzovaly také běžné vztahy, žárlivost
nebo jestli tam nějaký sourozenec nefungoval jako rušivý element. Zkoumala
jsem širší vztahy nejen s učiteli, ale i s rodinou, kamarády, kde se posuzovalo,
jestli jsou dvojčata sama pro sebe, nebo jsou středem pozornosti, tandem, zda
je ostatní odlišují či ne. Jeden ze zkoumaných vzorků – měli dvojčata dívky,
jedna se jmenovala Františka jedna Kateřina a děti na ně volaly FanyKaty,
vůbec nerozlišovaly. Každodenní kolotoč z pohledu rodičů, kde jsem se ptala,
jaké bylo nejnáročnější období ve vývoji, zda to pro ně bylo fyzicky náročné,
co pro ně bylo nejvíce náročné. Zda byli vyčerpaní, tady bych přečetla jen
v krátkosti – kdy matka, která měla dvoje dvojčata, která se narodila po třech
letech říkala, osobně si myslím, že nejnáročnější bylo pro mě období, kdy se
narodila mladší dvojčata. Úplně ten začátek, protože jsem do těch čtyřech let
měla čtyři děti. Kojila jsem od prvních chvil až do jednoho roku dětí. Co si
pamatuji z prvních dní dětí, bylo to, že jsem stále seděla, kojila. Kojení dvojčat
je specifické, kdy jsem se vlastně nehnula z místa. Z druhé pokoje volaly tříleté
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děti, kdy už přijdu za nimi atd. Takže to opravdu bylo velmi náročné. Dokonce
si pamatuji, že jsem měla období, kdy bylo mladším dívkám půl roku, kdy
jsem byla tak unavená, byla jsem bez pomoci, manžel začal studovat, neměla
jsem žádné hlídání, kdy jsem je odpoledne, po spaní nebyla schopna vypravit
všechny čtyři, abychom mohly jít ven.
Pak jsem se zaměřila na dospělá dvojčata, kde jsem se ptala, jakým způsobem
přistupovali rodiče k nim. Také tam byly vytvořeny kategorie stejným dílem,
odlišnost v náznacích, zda podporovaly nebo potlačovaly odlišnosti společně
v dětství, zkoumali se vzájemné vztahy sourozenců, jejich semknutost. Vztahy
s vrstevníky, přístup okolí, a zda se kontaktují v dospělosti, jaké spolu mají
vztahy.
Tady jsem měla také zajímavou příhodu, kdy jedni z těch dospělých dvojčat
– pánové, kteří jsou na sebe velmi fixováni, tak mi řekli příhodu, kterou bych
na závěr přečetla – vždy jsme s bráchou měli intuici nebo vazbu, nedokážu ji
blíže identifikovat. Například, když jsem onemocněl já, za pár dnů byl nemocný
i bratr. To se nám stává i teď a to bydlíme každý v jiném městě. Jednou nám
rodiče koupili nové botasky, hned jsme si je oba nazuli. Po cestě domů jsme se
stavěli na chalupě. Bratr vytáhl sekačku na trávu a začal sekat. Sekačka byla po
domácku vyrobená a bratr si usekl špičku na nové botasce. Já jsem hned běžel
a žaloval rodičům, jestli se mu něco nestalo. Matka hubovala, uplynula asi půl
hodina. Začal jsem sekat trávu já a stalo se mi to úplně stejně. My se váleli
s bratrem smíchy a naši byli na mrtvici. Otec řekl, chlapi jste hrozní, aspoň
kdyby zůstaly jedny boty. Oba jsme si přesekli stejnou botu na stejném místě.
Zbyly nám dvě dobré body, ale obě levé. Takových příběhů bylo hodně.
Z mých výzkumů vyplynulo, že převážná část rodičů dvojčata vnímají jako
individuality, samostatné jedince, kteří mají různý temperament, různé povahové
vlastnosti, lidi, kteří mají svá přání své potřeby. A pomáhali jim vytvářet svou
individualitu tím, že je podporovali v těch odlišnostech a odlišných povahových
vlastnostech. Přístup rodičů lze považovat za stejnoměrný a spravedlivý. Láska
a pozornost byla mezi děti rozdělována rovnoměrně. Výzkum potvrdil, že
vzájemná vazba mezi dvojčaty zejména u dospělých jsou velmi silnější a úzké
než u jiných sourozenců. Mají potřebu držet se pohromadě při sobě. Vnímají
dvojče jako svého nejbližšího člověka.
Děkuji za pozornost.
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Blok 3. Dvojčata z pohledu výzkumníků
RNDr. Daniel Vaněk
Forenzní genetik, mezinárodně uznávaný odborník na identifikaci osob
na základě analýza DNA a také na takzvanou genetickou genealogii. Doktor
Vaněk Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, působil v Mikrobiologickém
ústavu AV ČR. Spoluzaložil a vedl DNA laboratoř Kriminalistického ústavu
v Praze a byl ředitelem DNA laboratoře v Banja Luce pro identifikaci obětí
z masových hrobů, vypracovával znalecké posudky pro haagský tribunál.
V roce 2005 založil společnost Forenzní DNA servis s. r. o. Přednáší na českých
i zahraničních univerzitách, je respektovaným soudním znalcem a autorem
mnoha vědeckých publikací. Je nám ctí, že spolupracuje a přednáší i pro
Českomoravskou asociaci Klubů dvojčat a vícerčat.
Pokud se bavíme o dědičnosti a předávání znaků tak vlastně platí, že tu menší
polovinu genetické informace dostáváme od otce, větší polovinu dostáváme
od matky, čtvrtinu od dědečka z maminčiny strany apod. Kdybychom šli
dále generacemi o nějakých deset generací, máme 1024 přispěvovatelů do
naší DNA. Takže vidíme, že tohle je, vlastně ten mechanismus, proč jsme tak
variabilní a je to vlastně snaha organizmu, aby vydržel ve vnějším prostředí,
které se mění, aby se k tomu mohl adaptovat. V rámci genetické dědičnosti
musíme zmínit ještě další vzory a to jsou tzv. Liniové znaky. Y chromozom se
přenáší pouze z otce na syna a jenom syn ho může předat do další generace a ten
přichází nezměněn, protože nemá partnera pro výměnu té genetické informace.
Stejně tak mitochondriální DNA přenáší z matky na potomky, ale pouze dcery
to mohou předat do další generace. Takže takto vypadají vzory dědičnosti. Když
se podíváme podrobněji, na tu dědičnost tzn. Chromozomy 1-22 tady vidíme ty
jednotlivé příspěvky. Samozřejmě těch 1024 různých genetických přispěvatelů
po několika desetiletích neplatí vždy, protože pokud dojde ke zplození potomka
ve styku bratranců a sestřenic, samozřejmě to číslo nám klesá a stává se nám ta
rodová linie trošku impregní. Ale je to docela normální. Tipl by si někdo, kdo
první zkoumal linii při sňatku bratranec, sestřenice, aby z toho odvozoval, zda
ti lidé jsou postiženi nějakými dědičnými poruchami? Byl to George Darwin
syn Charlese Darwina, statistik, matematik. byl vlastně zplozen ze vztahu
bratranec, sestřenice. George, když dospěl, tak se obával, jestli neskončí, díky
této genetické zátěži, v blázinci. A proto jako statistik udělal studii, jak často se
berou sestřenice s bratranci v té anglické společnosti. Zjistil, že je to od 2-4,5%,
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že ta vyšší procenta jsou u vyšší společenské vrstvy, kde to bylo dané snahou
o udržení majetku, a následně tato čísla korelovala s těmi chovanci různých
ústavů, zjistil, že tam žádné nebezpečí nehrozí. Genetická analogie se vlastně
objevila až cca v roce 1997 když profesor Hamer zkoumal Y chromozomy
kněžím.
Pokud v té identifikační genetice chceme porovnávat osoby, stanovuje tzv. DNA
profil člověka a ten se stanovuje z polymorfních znaků. Z těch znaků v rámci
těch systémů určujeme i pohlaví neznámého biologického materiálu. V každém
případě platí, že používáme nekolující sekvence v těch chromozomech 1-22.
Pokud máme dvojčata, která jsou dvouvaječná, tak profily DNA jsou si velmi
podobné, ale pokud máme jednovaječná dvojčata, tak vlastně nerozlišíme
DNA profil, takže budeme mít v rámci těch zkoumaných znaků stejný DNA
profil. A proto třeba ve znaleckých posudcích musíme napsat, že DNA se
shoduje s referenčním vzorkem DNA, osoby té a té a vlastně, že se jedná
o individuální identifikaci za přijetí podmínky, že vyloučíme přítomnost
někoho např. jednovaječná dvojčata. Takto nějak vypadají výstupy z našich
forenzních laboratoří. Když jsem pracoval u policie, tak si pamatuji na případ,
byla to vlastně série 11 nebo 12 znásilnění z Ostravska, dokonce našli a dopadli
pachatele. Byla to jednovaječná dvojčata, František a Antonín. Nešlo je usvědčit,
sváděl to jeden na druhého. Až jeden, asi Antonín udělal chybu, že si neověřil,
že bratr odjel na dovolenou do Řecka. Znásilnil, a byl chycen, v době, kdy
bratr byl prokazatelně v zahraničí. Genetika prokázala, že to byl on. Když byl
ve vazbě, bratr byl po návratu tak rozrušen, že chtěl také znásilnit, tak ho proto
také zavřeli. Dostali to v horní sazbě, ale bohužel ta předchozí znásilnění se
nepodařilo prokázat, ale v kriminálu skončili. V té době jsem přemýšlel, jak by
bylo skvělé geneticky rozlišit dvojčata. I když statistika říká, že počet dvojčat
není tak velký, tak jsem si říkal, že by se to stejně hodilo.
V dnešní době, díky technologiím, které se vyvíjí, už to není takový problém.
Samozřejmě v tom historickém výčtu bychom si měli vzpomenout na Řehoře
Mendla. To co popsal, pravidla dědičnosti, tak to platí stejně u Karla Steinera
nebo Jánského. Samozřejmě nemusíme chodit do detailních rozdílů mezi
dvouvaječnými a jednovaječnými dvojčaty. A to co je zajímavé, je statistika
výskytu dvojčat. Na světě je nějakých x procent dvojčat a vícerčat. 0,2% jsou
jednovaječná dvojčata, což je poměrně velké číslo. Z toho počtu dvojvaječných,
40% jsou páry chlapec-děvče u těch jednovaječných zase vedou děvčata nad
chlapci. Je to taková zajímavá statistika a stejně tak je zajímavá statistika
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u výskytu těch jednovaječných dvojčat, kde není znám molekulární přesný
mechanismus, jak vznikají, přesto frekvence výskytu je poměrně vysoká
1:333 u těch dvojvaječných dvojčat, že vlastně vzniknou po oplození.
U dvouvaječných dvojčat o těch faktorech víme poměrně dost. Např. ženy, které
pocházejí ze západní Afriky, tak tam výskyt dvouvaječných dvojčat je frekvence
více než 6%. Věk matky 30-40 let matky zvyšuje pravděpodobnost výskytu
dvouvaječných dvojčat, vyšší výška a váha matky, pokud měla předchozí
těhotenství, v rodině se vyskytovala dvouvaječná dvojčata, ona sama pochází
z dvouvaječných dvojčat, jestli používali clomid. Nebo pokud mají aktivnější
gen pro hyperovulaci chromozomů. To jsou faktory, o kterých se ví.
O té identické sekvenci DNA dvojčat jsme si řekli, tam je naprostá shoda. Máme
tam modifikace nebo změny, které se vlastně netýkají přímo genetického kódu,
takže tzn. sekvenci nukleotidů kódují určují vzhled těla. Genetické modifikace
jsou vlastně takové značky v genu .. Na konci tohoto tématu promítnu krátký
film.
Máme z hlediska genetiky nějaké výhody u jednovaječných dvojčat? To že mají
shodnou DNA? Já si myslím, že ano. Snažil jsem se je vypsat, třeba při transfuzi
krve, kdy by určitě mohli dostávat plnou krev, samozřejmě při transplantacích.
Výhodou může být vlastně ten problém při objasňování trestné činnosti.
Říká se, že jednovaječná dvojčata jsou vnímavější, zvládají multitasking mají
vyšší IQ. Samozřejmě to jsou plusy, ale máme tady komplikace, které vznikají
při embryonálním vývoji. Tzv. zmizelé dvojče, což je problém poměrně častý,
protože vlastně podle literatury, jedna osmina těhotenství začíná jako vícečetné,
ale následně ten jeden fetus se ztrácí, že s rozplyne nebo splyne s tím jedním
plodem. Důkaz se dá snadno udělat detekcí ultrazvukem a dochází k němu
hlavně u in vitro fertilizací. A zase podle některých článků jsou levoruké děti
takovým tím přeživším dítětem tzv. zrcadlovým dvojčetem z těch dvou, které
přežilo. Další takovou komplikací mohou být „siamská dvojčata“ tam je zase
poměrná velká frekvence výskytu 1:50.000 zejména jihozápadní Asie a Afrika.
Mortalita je tam poměrně vysoká 75%. Ve většině případů jsou to spojená
děvčátka a podle těch teorií je to buď důvod neúplného rozdělení, nebo částečné
fúze přes zárodečné buňky, vlastně těch mechanismů je možných několik a také
se vlastně liší ta siamská dvojčata podle typů spojení, ale to už zabíhám mimo
genetiku.
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Další příklad asymetrických spojení. Tak tam se objevuje tzv. parazitické dvojče.
Ukážu pár obrázků. Obrázky jak může vypadat patologie toho parazitického
dvojčete.
Z hlediska identifikační genetiky je pro nás velmi zajímavá jedna z komplikací
a to jsou genetické chiméry. Protože některé buňky nebo orgány mohou
pocházet buď od matky, nebo od otce, jsou to zbytky zmizelého dvojčete. Buď
to sledujeme, že je tam mozaikové zbarvení kůže nebo ten člověk je hermafrodit,
ale o co my jsme několikrát zaznamenali, že děláme i paternity. Tak jsme
zejména u těch případů, kdy ti lidé si ten odběr dělají sami a donesou nám to
do laboratoře, nedávno jsme obvinili nějakého tatínka, že vlastně kontaminoval
štětičku, jak vytíral dítěti ústa. Objevilo se nám tam více píků, podíval jsem se
na výsledky a říkal jsem si, že to nejsou výsledky toho dítěte, ale jeho bratra.
Takže zavolali tatínka, požádali o nový vzorek a ať ten starší bratr se tyčinky
nedotýká. On nám sdělil, že mají jen jedno dítě. Takže jsme to rozšifrovali tak,
že buňky pokožky bylo to jedno splynuté dvojče, vlastně kostní dřeň, které
produkovala leukocyty, které samozřejmě v ústech jsou. Jsou tam krevní buňky,
které byly z toho, jako by zmizelého dvojčete. Samozřejmě nemůžeme odebírat
sperma měsíčnímu dítěti, ale bude zajímavé až dospěje. Pak by se to hodilo
např. při páchání trestné činnosti, kdyby dal vzorek a to sperma bylo bratra, byl
by to zajímavý případ.
Další komplikace, které vznikají je tzv. TTTS, jde o to, že plod jednovaječných
dvojčat používá jednu placentu, ale pokud se jedno z dvojčat stane
dominantnějším, tak si bere více krve od matky a to druhé je takové zaškrcené,
je tam vlastně disproporce, to jedno dvojče si bere více z toho krevního řečiště
a je tam poměrně vysoká mortalita. Frekvence výskytu je dost vysoká 1:1000
těhotenství těch jednovaječných dvojčat a opravdu ta vysoká mortalita, je
zejména pokud se to vyskytne před 23. týdnem těhotenství, takže tam z hlediska
medicíny nelze pomoci.
Zajímavé případy, které jsem slíbil nakonec. Případ z roku 2005, kdy se narodila
dvojčátka – dvojvaječná. A ty holčičky měly jinou barvu pleti. Obě matky
rodičů byly bílé, otcové byli barevní, takže takto se to tam naštěpilo. Ta pravděpodobnost, že se něco takového stane je 1:1000000.
Další případ, jak jsem Vám říkal je případ s opičkou. Jak zplodit svého synovce.
Vypadá to jako hloupost, ale ono to jde. U opiček kosmanů, většinou samičky
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rodí dvojčata a tam je velmi častý chimerizmus. Ten vlastně mixuje genetický
materiál a co je tam zajímavé je, že otcové více pečují o ty smíšené opičky.
Samička, jež byla dvojčetem od samce, porodila syna opičku a předala mu
dědičnou informaci svého bratra, toho dvojčete. Že to vajíčko mělo Y chromozom
a ten její opičák – ta spermie byla X. Normálně kdyby v tom vajíčku bylo X,
tak by to byla opička, takhle vlastně ona zplodila vlastního synovce. U lidí se
to zatím nepodařilo detekovat. Pokud tam nebyla nějaká porucha, jako v tomto
případě, kdy byly vlastně dvojčata jednovaječná – chlapec a děvče, vypadá to
jako naprostý nesmysl, ale potom v genetickém rozboru se zjistilo, že to vlastně
byli chlapec, chlapec, všechno bylo v pořádku, ale u jednoho z těch dvojčat
vlastně došlo k tomu, že tam nebyl Y chromozom. Což mi nazýváme Turnerův
syndrom. Pokud chybí nebo je nefunkční, člověk vzhledem vypadá jako ten
druhý, ale nemá vaječníky, je malého vzrůstu. DNA měly stejný a zjistilo se, že
k tomu došlo tímto způsobem.
Promítnu film, který se týká změn u dvojčat, jakým způsobem je možné
z vnějšího světa alternovat, jakým způsobem jsou naše geny upravovány. Vyšel
článek, který se týká metylace. Zde autoři prokázali, že to co člověk prožije
během života, se podaří zakomponovat do jeho DNA.
Příklad uvedu, kde zkoumali děti lidí, kteří trpěli hladomorem v Holandsku
a na Ukrajině. Zjistili, že vlastně u těch jejich dětí ta genetická informace
těch hladovějících dětí byla pozměněna metylací a enormně vzrostl nárůst u
těch jejich potomků k obezitě. Oni si to vysvětlovali, že ta jejich DNA byla
nametylovaná tak, že tam byl jasný signál „když můžeš žrát, tak žer“ lidově
řečeno.
Díky za pozornost.
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Dr. Ádám Domonkos a Dávid LászlóTárnoki
Pocházejí z Maďarska, oba vystudovali v roce 2008 Semmelweis University.
Ve své profesi mají za sebou přes 100 přednášek, 50 publikací a několik ocenění.
Účastnili se více než 8 stáží v zahraničí včetně USA, Velké Británie a Španělska.
V roce 2006 začali zkoumat právě dvojčata a od té doby i díky jim se oživil
maďarský registr dvojčat.
Děkujeme Vám všem za přivítání a organizátorům za to, že nás sem pozvali.
Jak již zde padlo, jsme radiologové a zabýváme se také výzkumem dvojčat.
Přijeli jsme vám představit naši studii dvojčat, a protože působíme oba dva
ve stejném úseku kliniky univerzitní nemocnice jako radiologové, také učíme,
děláme doktorandské studium. Často si nás pletou.
Onemocnění mají různé zdroje, některá onemocnění jsou čistě genetického
původu a to jsou onemocnění způsobené chromozomálními defekty. Jiná
onemocnění mají environmentální původ, tedy vznikají působením faktorů
okolního prostředí, to jsou infekce, různá onemocnění způsobená špatnou výživou
a úrazy. A potom jsou onemocnění, která vznikají součinností genetických
a environmentálních faktorů. Říká se jim multifaktoriální onemocnění jsou to
například diabetes, vysoký tlak, epilepsie a pod.
Důležitost studií na dvojčatech spočívá v tom, že jak dvojvaječná tak jednovaječná
dvojčata vlastně monozygotní nebo dizygotní dvouvaječná dvojčata, poskytují
velmi cenný studijní materiál. U monozygotních dvojčata, vzhledem k jejich
genetické stejnosti se při studiích s tímto materiálem dá nakládat u dizygotních
dvojčat, že vlastně jedna část toho dvojčecího páru může být použita jako
referenční vzorek a druhá může být zkoumána. Naše metoda využívá tzv. modelu
ACE. Kdy A je faktor dědičnosti aditivní genetiky v procentuálním vyjádření.
C – je faktor společného prostředí a E faktor jedinečného prostředí. Logicky
faktor společného prostředí představuje ty vlivy, kterým jsou vystavena obě
dvojčata. To jedinečné prostředí představuje vlivy, kterému je vystaveno jen
jedno z dvojčat.
Historie studií dvojčat je v Maďarsku velmi dlouhá. Již v 70. a 80. letech díky
MUDr. Cajslovi vznikly v Maďarsku tři studie dvojčat. První byl Budapešťský
registr dvojčat, do něhož byly povinně hlášeny veškeré výskyty dvojčat.
Tedy, když se narodila dvojčata živá či mrtvá. Placenty po porodu dvojčat
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se odebíraly a analyzovaly. Určovala se zygozita ve všech párech. U dvojčat
stejného pohlaví se analyzovala krev a séroproteinové skupiny. Dvojčata
byla pod kontrolou pediatrů. Pediatři v různých úsecích věku, v jednom roce,
ve třech, šesti a deseti letech prováděli prohlídky dvojčat. A to samo o sobě
představovalo velmi užitečnou základnu pro vědecký výzkum, který určoval
nebo zkoumal vazbu mezi hormonální antikoncepcí používanou před početím.
Ta antikoncepce mívala často tedy vysokou hladinu hormonů, a jak to ovlivňuje
frekvenci výskytu dizygotních dvojčat. Zkoumaly se také rizikové faktory
narození dvojčat a různé demografické a epidemiologické charakteristiky
vícečetných porodů. Bohužel díky nedostatku financování potom ten registr
ukončil svou činnost a v současné době neexistuje.
Dalším takovým registrem, který vznikl z iniciativy MUDr. Švecajzela byl
dobrovolný registr dvojčat. Koncem 80. let vznikl důsledkem velmi úspěšné
studie alergie na laktózu mezi populací, a protože ta studie si vyžádala potřebu
vzorků dospělé populace dvojčat, aby se dal tento fenomén z hlediska dědičnosti
lépe prozkoumat tak Julia Metnekiová a Andrej Caisl založili další registr
dvojčat, tentokrát již ne povinný, dobrovolný. Dvojčata do registru vlastně
vyzývala prostřednictvím novin, médií, byly různé inzeráty, aby se dvojčata
do registru hlásila a účastnila se několika národních výzkumných projektů, které
zkoumaly například talent k matematickým disciplínám, inteligenci, kreativitu,
hudebnost. Dělala se neurofyziologická hodnocení dvojčat, jejich logistickosociologické charakteristiky. Zkoumalo se například, jakým způsobem přispívají
různá jídla, jak strava působí na výskyt zubního kazu. Do těchto studií byla
zapojena dvojčata z tohoto registru a nedávno dokonce vyšla, premiérově, další
vědecká studie, která zkoumá psychosexuální charakteristiky.
Třetím takovým registrem je maďarský registr vrozených abnormalit. Opět
vznikl z iniciativy MUDr. Caisla. Zaznamenávají se tam osobní a lékařské údaje
vícečetných porodů a studuje se vazba mezi výskytem dvojčat a s výskytem
různých vrozených defektů a to formou, jak národních, tak mezinárodních studií.
Jednou z takových studií do níž byl registr zapojen, je Světová kolaborativní,
epidemiologická studie organizace ISTS To byl obrovský program, který se
skládal z 21. dílčích programů, do jejíž pozornosti, zkoumání, byla zahrnuta
také siamská dvojčata.
Zde jsou fotografie Dr. Caisla a Dr. Metnekiové, která je sama dvojče a autorka
knih, kde jedna z nich je zaměřena na siamská dvojčata.
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Od roku 2006 se začala obnovovat výzkumná aktivita týkající se dvojčat
a proběhlo několik výzkumných projektů, bylo publikováno několik
výzkumných studií za přispění maďarských registrů dvojčat. My se v rámci naší
prezentace zmíníme o těch nejzajímavějších z nich.
Zde vidíte tým, který se stará o maďarský registr dvojčat – Dr. Metnekiová,
Dr. Litvaj, který je vlastně jediným statistikem v Maďarsku, specializuje se
na dvojčata, a Andras Pary, který to pojímá ze sociologické perspektivy.
V Maďarsku pořádáme také festivaly dvojčat. Ty dva první jsou spíše menšího
rázu v Agalfě, ten třetí v Šigatalomu v Budapešti, ten je největší. Již proběhl
letos po třinácté a účastnilo se ho 200 – 300 lidí.
Pár momentek a žánrových fotografií z těchto festivalů. Toto je konkrétně
z festivalu Kunhegyes. Jsou zde různé dvojčecí páry v té mladší generaci,
malé děti. Další festival, je ve městě blízko rakouských hranic – rozsahem se
podobal tomu předchozímu v Kunhegyes a také se uskutečňuje každý rok. Také
se samozřejmě soutěží, který pár si je nejvíce podobný. A toto jsou fotografie ze
Sigetlumu, což je největší festival. Můžete tu vidět Dr. Litvaje, našeho statistika,
jak se zapojuje do dění.
Také pořádáme soutěže krásy v rámci těchto akcí. Toto jsou letošní vítězky.
A tady opět náš statistik pronásledovaný jakýmsi novinářem. Novináři mají
toto téma poměrně v oblibě, dost často kladou nemožné otázky a proto se náš
statistik tak od srdce směje. Dále tu jsou děvčata, která se účastnila soutěže
krásy.
Došlo k několika iniciativám v oblasti výzkumné a vědecké práce do níž byl
zapojen nový dobrovolný registr, který vznikl v r. 2007 a inspiroval se tím
starším již nefunkčním registrem. Převzal jeho databázi a další dvojčata měla
možnost se hlásit, po té co byla oslovena na různých srazech a festivalech
dvojčat. Proběhly se různé kampaně přes média a přes náš web a vlastně tím,
že ten registr existuje, tak se mohl, zapojit již do několika studií např. byla zde
studie zkoumající metabolický syndrom, politické názory i mezinárodní studie
dvojčat, což je hlavní projekt, o němž Vám dnes chceme říci.
A to je vlastně mezinárodní projekt International Society of Twins Studies 2009.
Probíhal ve třech zemích v Itálii, USA a Maďarsku. Účastnilo se ho kolem
400 dvojčat.
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Tady opět několik ilustračních fotografií. To je náš stan, ve kterém jsme měli
stanoviště. Zkoumali jsme dvojčata. Konkrétně tento stan jsme se rozhodli
postavit na srazu dvojčat v Akfalfě, a zde jsme vyfoceni my dva společně
se starostou města Akfalfy. Potom jsme se se stanem přesunuli do Sigvatálu
na další festival dvojčat a v podstatě jsme tam také prováděli své výzkumy.
Přišla za námi všechna děvčata, která se účastnila soutěže krásy, aby se nechala
od nás přeměřit a prozkoumat což nás velmi těšilo.
Toto je vlastně již v USA na festivalu Twins Realm, kde jsme také vlastně sbírali
údaje. Byla to pro nás jediná příležitost k získání vědeckých poznatků pro náš
výzkum mimo Maďarsko.
Je to velmi populární akce hojně navštěvovaná a přišli za námi také novináři
i z časopisu National Geographic. Fotografovali a filmovali si nás. Před tím
jsme ještě byli v Itálii na podobném srazu, kde jsme sbírali údaje o více než 100
dvojčatech. Ještě abych nezapomněl na padovský registr - město Perugia, nám
velmi pomohlo a sehnali nám další dvojčata pro italskou část našeho výzkumu.
Takže tímto jim velmi děkujeme.
Občas se s námi ti lidé začali bavit, mysleli si, že umíme italsky, my neuměli,
naučili jsme se jen základní pokyny. Dokonce jsme tam měli dvojčata z Vatikánu,
která si zajistili speciální dispenzaci, povolení od vatikánských úřadů, že se
mohou účastnit našeho výzkumu.
Zde je graficky znázorněn náš model ACE. Vidíte hranatá políčka, představují
jednotlivá dvojčata a kolečka představují latentní proměnné. Šipky představují
souvztažnosti s příslušnými hodnotami, to byly ty oblé šipky a ty rovné šipky
představují odhadovaný dopad latentních faktorů na latenci toho daného
fenotypu. A tři faktory, to jsme si již říkali, dědičnost, sdílené i jedinečné
prostředí. Samozřejmě u jednovaječných i dvojvaječných dvojčat ty hodnoty
jsou jiné. Ta první souvztažná vazba je u jedno i dvouvaječných dvojčat stejná
tedy jedna a ta druhá, mezi A1 a A2 je u jednovaječných dvojčat má hodnotu
1 a u dvouvaječných vlastně poloviční hodnotu.
Podívejme se nyní na výsledky mezinárodního výzkumného projektu
International Society of Twins Studies.
První část našeho výzkumu se soustředila na dědičnost nealkoholického ztučnění
jater. Je to onemocnění, které je hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti obecně
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u problémů jater, jak u dospělých, tak dětí. Až 15% výskyt v dospělé populaci a
je to jeden z rizikových faktorů pro budoucí onemocnění cirhózy jater. Jedná se
vlastně o to, že tuk se ukládá v játrech, játra zbytňují a konečnou fázi je cirhóza.
Takto je vlastně v modelu ACE znázorněna tato nemoc. Zjistili jsme, že není
dědičná, že se na jejím vzniku podílejí pouze faktory C a E, to jsou ty faktory
sdíleného prostředí a faktory jedinečného prostředí a tady vidíte v tabulce,
v jakých poměrech se na výskytu tohoto onemocnění skládají ty společné
faktory, což mohou být familiární socializace, strava včetně užívání alkoholu
a znečištěné životní prostředí, špatný vzduch atd. nebo toho nesdíleného
prostředí, což je fyzická aktivita, zda ten člověk kouří, apod..
Studie tedy potvrdila, že toto onemocnění dědičné není, že se na něm v žádném
podílu neskládá genetika, že je to o tom, jak žijeme a v jakém prostředí žijeme.
Tudíž je to z velké části na nás, zda se toto onemocnění u nás vyskytne či ne.
V podstatě ta studie vedla k jakémusi happyendu, potvrdila to, že zda ten výskyt
onemocnění u nás bude či nebude, záleží na kombinaci environmentálních
faktorů a našeho životního stylu. Obojí můžeme z větší části ovlivnit tím,
kde žijeme, jak se stravujeme, kolik fyzické aktivity máme. V podstatě z toho
vyplývá, že nemusí lidé onemocnět touto nemocí, že se nemusí zavádět
skupinové programy včasné detekce. Screeningové programy, by neměly žádný
přínos.
Dalším zajímavým aspektem té širší studie byla genetická determinace
karikodového arteriosklerotického plaku. Jsou to v podstatě usazeniny
arteriosklerotické v krkavici /tepně/ a jsou jedním z hlavních důvodů proč lidé
mají mozkové příhody.
Zkoumali jsme konkrétně výskyt arteriosklerotického plaku jeho echogenicitu,
velikost, stranovost, počet ložisek, a zjistili jsme např., že u monozygotních, tedy
jednovaječných dvojčat, je korelace poměrně vysoká tzn. určitý genetický nebo
dědičný faktor ovlivňující obě dvě dvojčata. Na druhé straně u jednovaječných
dvojčat jsme zjistili velmi nízkou korelaci. Genetika se tedy podílí na výskytu
tohoto plaku ze 66-77%, na druhé straně právě faktory toho nesdíleného
prostředí tzn. faktory životního stylu atd. hrají tu roli poměrně nízkou mezi
22-30%.
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Závěr z toho vyplývá, že pokud tento plak se vyskytuje u rodičů, je vysoká
pravděpodobnost, že se bude vyskytovat u dětí. Pravděpodobnost je 67-77%,
kdežto faktory životního stylu spolupůsobí pouze omezeně 22-30%.
Zde studie nedospěla k takovému šťastnému konci jako předtím, protože
závěrem je, že kariotivní plak – jeho prevence je velice obtížná, protože je
způsoben z větší části genetickými faktory. Tudíž osobně člověk proto to, aby
odvrátil výskyt plaku u sebe, může udělat v oblasti svého životního stylu pouze
málo a v podstatě je nutný screening.
Také jsme zkoumali různé třírozměrné vzory těla, indexy, obvod pasu, obvod
kyčlí apod. Zjistili jsme, že tyto charakteristiky se také z větší míry dědí. Pomocí
abdominálního ultrazvuku jsme sledovali dvojčata a zjistili jsme, že vlastně obě
dvě mají stejně velký žlučníkový kámen.
Další oblastí, kterou se studie zabývala, je oblast genetických faktorů, které
působí na návyky při kouření, citlivost na tzv. pasivní kouření – kouř „z druhé
ruky“.
Do studie se zapojilo 138 maďarských a 48 amerických dospělých dvojčat
stejného pohlaví. 146 bylo monozygotních a 40 bylo dizygotních dvojčat.
Dvojčata jsme požádali, aby nám vyplnila poměrně dlouhý dotazník, který se
do detailu zabýval různými environmentálními faktory, které souvisí s faktory
kouření. Jedna postarší americká dvojčata při vyplňování 26 stránkového
dotazníku o svém životním stylu, těm pánům bylo asi 90 let a měli pouze jednu
lupu, takže si jí navíc museli půjčovat a trvalo jim asi 4 hodiny ten dotazník
vyplnit, ale potom byli rádi, že to mají za sebou. Byli spokojeni, že to zvládli.
Tady je vlastně pomocí modelu genetické dekompozice názor na faktor kouření
a citlivosti na pasivní kouření dvojčat.
Zjistili jsme tedy, že v tom faktoru A – tedy dědičnost – nám tedy, jak kouření
tak i citlivost na pasivní kouř představuje zhruba stejných 50% o něco více v té
první kategorii o něco méně v té druhé, ale bylo to vzácně vyrovnané. Bylo
zajímavé vidět, že ta dědičnost funguje tak, že často ty návyky kuřácké nebo
kuřácký návyk a citlivost na pasivní kouření se dědí společně. A proto jsme
tento Cholevského model kompozice vypracovávali s naším statistikem.
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Vypozorovali jsme tedy v tomto modelu negativní významnou odchylku,
výsledkem byla kovariance typu kouření a citlivosti na pasivní kouř typické
korelace, což se dalo vyvodit vlastně z bivariantního Cholevského modelu.
Poučení z této části výzkumu je pro nás, že existuje určitá genetická dědičnost
citlivosti k tomu pasivnímu kouření, která však spolupůsobí zejména s faktorem
jedinečného prostředí.
Za náš výzkumný projekt jsme dostali celou řadu uznání a cen, ocenění
na různých konferencích, zde je stručný výčet.
Poslední část naší prezentace se týká epigenetiky. Tedy oblasti, o které se zmínil
již náš předřečník. Vztah genetiky a epigenetiky nebo genů a epigenických
značek se dá vyjádřit alegorií na orchestr, kde geny jsou instrumenty, hudební
nástroje, protože ty tam vždy jsou a ty epigenetické značky jsou jako hudebníci,
kteří na ty nástroje hrají a někdy uhodí do strun nebo fouknou do nějakého
žesťového nástroje nebo nefouknou a tak to ovlivňují geny. V podstatě aktivují
nebo neaktivují v čase. Epigenetické značky tyto faktory vnějšího prostředí, ti
naši hudebníci, mají podobu reverzních dědičných změn na DNA, ty se mohou
projevit v dalších generacích. A v podstatě takovým hlavním typem je stylovaná
DNA. Aktivace či neaktivace genů těmi epigeny záleží na vnějším prostředí.
A právě působením epigenetických značek na naše geny se dá velice dobře
zkoumat právě na diskondartních jednovaječných dvojčatech.
Například zejména takových, kdy jedno z těch jednovaječných dvojčat, je
zjevně jiné např. je velmi obézní a to druhé není.
Jak jste již měli možnost slyšet v předchozí prezentaci, když se narodí dvojčata,
tak jsou z hlediska epigenů skoro stejná nebo velmi podobná, ve třech letech
stále velmi podobná, ale v 50ti letech věku působením vnějšího prostředí jsou
velmi často hodně odlišná. Zde tento obrázek ukazuje právě, jak podobná si
mohou být jednovaječná dvojčata z hlediska epigenetiky ve třech letech a jak
jiná mohou být zase jiná dvojčata v 50- ti letech a to otevírá obrovský prostor
pro budoucí výzkum.
Jaké plány máme? Zatím pro náš dobrovolný registr dvojčat, chceme zvýšit
počet záznamů, chceme vést záznamy o více než současných 300 párech
dvojčat, chceme nabrat i další. Chceme se více účastnit mezinárodních projektů
a spolupráce. Usilujeme o založení registru dvojčat v celé populaci.
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Výzkum dvojčat je poměrná příjemná věc, protože se při tom užije spousta
legrace. Všimli jsme si například, že nějaká dvojčata, třeba babičkám bylo 70 let
a byla tam stejná dvojčata, vyměňovala si vzájemně emaily, adresy mezi sebou.
Závěrem bychom rádi řekli, že model ACE, který jsme Vám představili, hraje
stále velmi důležitou úlohu při zkoumání dědičnosti, onemocnění a jevů.
Cholevského model genetické kompozice je velmi dobrá metoda neboť zkoumání
genetické interakce mezi dvěma proměnnými a epigenetika o ty genetické
faktory, které otvírají nový prostor pro výzkum a právě výzkum epigenetického
působení pro něj jsou důležitá jednovaječná diskondartní dvojčata.
Snažíme se publikovat výsledky našich studií o dvojčatech v mezinárodních
žurnálech a časopisech a doufám, že pokud v České republice registr nemáte, že
i toto přispěje k jeho založení.
Jsou kredity, poděkování. Musíme poděkovat Kláře Rulíkové Vítkové a Miloši
Vítkovi za to, že nás sem pozvali. Děkujeme.
A Vám děkujeme za pozornost.
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Blok 4. Dvojčata z pohledu rodičů – svépomocné skupiny
Mgr. Zuzana Staroštíková
Je psycholožka a manažerka Centra pro rodiče s dvojčaty a vícerčaty, které
sídlí v Olomouci a poskytuje podporu a služby pro rodiny s vícerčaty po celé
Moravě. Problematice dvojčat a vícerčat se věnuje od roce 2005. V Centru se
stará především o chod organizace, projektový managment, fundraising, zabývá
se přímo prací s klienty, laktační, profesní poradenství, předporodní kurzy atd.
Děkuji za slovo, přeji hezké odpoledne. Děkuji za pozvání na tuto akci. Jsem
zde za Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty.
My jako Centrum v současné době fungujeme primárně na Moravě, samozřejmě
maminky na telefon mám z celé ČR i Slovenska. Sídlíme v Olomouci, to je
informace nejen pro naše maďarské kolegy. Působíme po celé České republice,
obrací se na nás i maminky, které chtějí založit „Klub dvojčat“, volají maminky
na laktační poradenství, na primární krizovou intervenci. V r. 2010 vzniklo
Centrum, jako samostatná nezisková organizace, kterou jsem založila já
s kolegyní. Navazujeme samozřejmě na aktivity Klubu dvojčat a vícerčat, který
tak jak je to všude po republice i po světě vzniká ze skupinek maminek, které
mají potřebu se setkávat a my jsme to rozšířily a protože jsme se setkaly v týmu
psycholožka, klinická psycholožka, porodní asistentka, tak jsme založily
Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty a naši práci profesionalizujeme.
V současné době působíme ve třech oblastech, takže to jsem rozdělila i pro Vás,
abychom se tady pobavili o naší práci. Pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, máme
otevřeno každý všední den dopoledne, většinou jsou to maminky, kdy děti
nejsou ve školkovém věku. Pravidelně se setkáváme jednou měsíčně na odborné
besedě, přednášce s nějakým zajímavým hostem. Většinou to je na téma, které si
rodiny samy vyberou. Jednou za měsíc se u nás setkávají rodiče bez dětí večer.
Čtvrtým rokem pořádáme předporodní kurzy pro nastávající rodiče dvojčat
s tím, že má ten jeden kurz čtyři setkání pod vedením gynekologa-porodníka,
druhou lekci má porodní asistentka, třetí laktační poradkyně a čtvrtou má na
starosti psycholožka. Takže jsem přesvědčena o tom, že ten náš pracovní tým je
už v této chvíli velmi profesionální. Zajímá se o problematiku, vlastně dvojčecí
a zpětná vazby je pro nás víc než pozitivní. Rodiče nechtějí odcházet z kurzu, je
to pro nás velmi příjemná zpětná vazba, radost z té práce. V rámci nabídky služeb
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Centra pro rodiny s dvojčaty máme půjčovnu pomůcek a potřeb pro rodiny.
Nejvíce zaneprázdněný je kočárek pro dvojčata, který půjčujeme rodičům, když
například reklamují svůj nově zakoupený kočárek, pomůcky pro kojení, kojící
polštář. V současné době nabízíme i na vypůjčení hračky, protože finančně to
není jednoduché pro rodiny s dvojčaty a pozměnit jejich sortiment hraček, děti
zabavit pak nám to zase donesou zpátky. Součástí je samozřejmě i knihovna,
kterou se snažíme doplňovat k potřebě maminek.
Je nás deset kolegů, právnička, fyzioterapeutka, psycholožka, klinická
psycholožka, laktační poradkyně pokud, si nevíme rady, máme vytvořenou síť
organizací, na které se můžeme obracet. Takže se nám daří poradit, pomoci těm
rodinám získat kontakt kam se mohou s čím obrátit. Máme i horkou linku kojení,
poradenství je individuální, domluvíme se s rodiči nebo s přímo s dvojčaty
a sejdeme se u nás v Centru nebo řešíme po telefonu. Centrum pořádá
jednorázové pobytové akce pro rodiny s dětmi dvojčaty. Děláme dětskou burzu
2x za rok.
Podařilo se nám zkontaktovat zkušené hlídačky, např. když potřebuje matka
jít k lékaři, potřebuje si vyřídit věci na úřadech. Máme k dispozici hlídaní dětí,
které mohou maminky a rodiny využít.
Snažíme se nejen pro ty rodiny, ale i pro odbornou veřejnost být aktivní,
informovat o té problematice. Takže se snažíme zúčastňovat odborných
kongresů, seminářů, přednášek. Ať již aktivním výstupem, přednáškou,
informovat o té problematice rodin s dvojčaty, problematice dvojčat samotných
a jejich rodin. Jsou tu vyjmenované akce jako psychologické dny, neonatologické
dny, konference laktační ligy, mezinárodním dnem předčasně narozených dětí.
Snažíme se o udržení a rozvíjení té sítě spolupracujících, protože se na nás
obracejí rodiny, které potřebují vypomoci, kam se např. mohou obrátit, pokud
jedno z dětí má nějaký handicap nebo se něco vyvíjí a ještě neví, co to bude.
Spřízněné organizace školíme, snažíme se bavit s těmi zaměstnanci organizací,
s čím oni se mohou setkat a jak na to reagovat. Spolupracujeme s vysokými
školami, posudky bakalářských, seminárních prací – což je moje činnost.
Spolupracujeme s výzkumem. Cílem je informovat a aktualizovat, upozorňovat
na problematiku rodin s dvojčaty a vícerčaty.
A pro širokou veřejnost, když nám zbývají kapacity, tak se snažíme aktivně
účastnit na různých akcích. Kde opět předáváme zkušenosti s čím, vším se
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rodiny těch dvojčat mohou setkat.Půlmaratón Olomoucký, Dny zdraví teď
máme spolupráci s hematoonkologickým oddělením Olomoucké FN, akce
Vánoční hvězda. I v našem klubu se najde, že jedno z dvojčat bylo více jak
½ roku hospitalizováno na hematoonkologickém oddělení, takže v rámci té
spolupráce na akci Vánoční hvězda o.s. Šance, že i tam se snažíme zapojit
a být s nimi. Pro širokou veřejnost se snažíme informovat i ve spřízněných
organizacích, tzn. klienty těch organizací. Takže ty maminky v různých
mateřských centrech v poradnách pro ženy a dívky, kluby s předčasně narozenými
dětmi, spolupracujeme s FOD a ta naše aktivita je míněna, že v rámci besed,
diskusí a workshopů s těmi samotnými maminkami nebo rodinami. V médiích
se snažíme upozorňovat co je to za problematiku. Většinou regionální osobnosti
čekám, kdy se kdo ozve.
Máme každým rokem novinky, tímto bych chtěla upozornit a současně
Vás poprosit o spolupráci. Máme na webových stránkách dvojcata.net sekci
povzbuzení na té horní liště, kde jsou vlastně autentická slova povzbuzení
od rodičů dvojčat a z naší strany to bylo míněno taková ta prvotní pozitivní
zpětná vazba, kdy se dozví rodiče, že to budou dvě nebo více dětí tak velmi často
se hroutí a než si ta rodina najde zase tu další spřízněnou rodinu s dvojčaty, která
je udrží nad vodou. Máme sekci povzbuzení, kde maminky za přispění tatínků,
nám sepsali krátký odstavec „proč dvojčata jo“, jak to jde zvládnout, že to jde.
Působí to na mě jako zpětná vazba, že je to velmi důležitá pasáž webových
stránek. Takže i Vy, maminky dvojčat, kterých je hodně když budete mít chuť
napsat zkušenost na webové stránky /prosím jen tu pozitivní/, psychickou
podporu, slova povzbuzení, budu velmi ráda.
Prodáváme knížky o dvojčatech od Mgr. Vítkové Rulíkové. Spolupracujeme
s rodinami při umisťování dvojčat do náhradní rodinné péče. Spolupracujeme
s KÚ Olomouckého kraje a pracujeme s těmi rodinami, které berou děti buď
do osvojení, nebo do náhradní pěstounské péče sourozence. Obrací se na nás
i rodiny, které zažívají nějakou ztrátu. Ať to je ztráta jednoho dítěte, obou dětí
nebo ztráta partnera, dvojčete, když je to starší člověk nebo jakýkoliv člověk,
který ztratí sourozence. Pracujeme s rodinami, které si prošly diagnózou TTTS.
Na webových stránkách nám zpracovala maminka, která tímto prošla, krásný
materiál. Ten text je velmi dobře zpracovaný. Daří se nám spolupracovat
a zařizovat semináře pro rodiny vícerčat, semináře jsou zdarma. Jsou většinou
dotované z evropských projektů, nebo když se nám podaří zpracovat krajský
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projekt a jsou ta populární témata slaďování rodinného, osobního a pracovního
života. Návrat na trh práce, jak to prostě udělám, když nebudu doma, děti půjdou
do školky, jak se bude zvládat domácnost. Kurzy finanční gramotnosti a kurzy
zdravotní gramotnosti, prevence úrazu, bezpečnost v domácnosti zkrátka nosná
témata. Rodiny s dvojčaty a vícerčaty se mohou a velmi často se dostávají
do finančních problémů a z naší strany je ta nabídka dluhového poradenství
zdarma.
Máme velké plány, rozšiřovat nabídku služeb, ale samozřejmě za udržení kvality
postarat se o ty rodiny. Pokračovat dál v předávání informací o problematice rodin
s dvojčaty. Aktivně prezentovat potřeby rodin s dvojčaty a chceme samozřejmě
dál spolupracovat se všemi spřízněnými organizacemi, rozvíjet spolupráci tak,
aby to bylo k dobru věci a mluvilo se o tom více. Já mám soukromý cíl, pořídit
zahraniční materiály pro zlepšení a zkvalitnění spolupráce s rodinami což se mi
zatím nedaří najít dostatek financí, ale určitě to seženeme.
Ukázka fotografií, realita na ultrazvuku, kojení dvojčat, vycházka s dvojčaty,
tatínci v akci, pouto dvojčat, vícerčata.
Poslední upoutávka – kontakt – dvojcata.net, kde najdete všechny informace,
jak k těm nabízeným aktivitám, tak k aktuálním pořádaným akcím, termínům,
kontakty na nás.
Díky za pozornost.
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Mgr. ŠárkaKáňová
Vystudovala fakultu humanitních studií UK – obor občanský sektor – v něm
se pohybuje již 15 let, jak v Česku, tak v zahraničí. Je zaměřena na oblast
sociální a vzdělávací. Je členkou několika neziskových a nestátních organizací,
je předsedkyní Klubu dvojčat a vícerčat v Plzni, u jehož zrodu stála v roce 2011.
V současné době působí jako odborná asistentka katedry pedagogiky – fakulty
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a je doktorandkou na katedře
speciální pedagogiky – Pedagogické fakulty UK. V posledních třech letech
šíří myšlenky o podpoře rodin s dvojčaty na svépomocné bázi. Spolupracuje
s ostatními dobrovolnickými a prorodinnými službami na území města.
Je matkou tříletých dvojčat.
Ivana Bártová
Vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni, obor sociální práce. V rámci
svého studia se zúčastnila také týdenní stáže na Rotterdamské univerzitě –
zaměřené na oblast sociální práce a sociálních služeb. Od loňského roku je
koordinátorkou nově vzniklého sociálně-aktivizačního programu „Asistent
do rodiny“ o němž bude řeč a který je realizovaný „Klubem dvojčat a vícerčat
v Plzni“.
Dobrý den, chtěla bych poděkovat za pozvání na tuto konferenci. Jsem velmi
ráda, že tady jsem již podruhé. Je zde velmi příjemná atmosféra a získáváme
zde mnoho nových informací a mnoho nových impulsů.
Můj příspěvek, jak již bylo řečeno, se bude týkat představení našeho Klubu
dvojčat a vícerčat, který jsme založili spolu s přítomnou maminkou dvojčat
a s jedním z našich manželů, kterého jsme nominovaly do přípravného výboru
a posléze zase vyřadily.
Jak na slajdu následně vidíte – klub jsme založili k 1.1.2011, ale předcházela
tomu již aktivita nějaký čas před tím, kdy jsme se s kolegyní kontaktovaly
přes sociální sítě a kontaktovaly jsme maminky na procházkách a motivovaly
jsme je k tomu, abychom daly společně něco dohromady. Všechno toto naše
úsilí vyústilo v to, že jsme založily Občanské sdružení se samostatnou právní
subjektivitou a jsme pobočkou Klubu dvojčat a vícerčat, Centra pomoci rodinám
s dvojčaty a vícerčaty v Praze.
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Naše ustavující výroční schůze se konala v březnu 2011. Byla to první schůze,
kde se nás sešlo pět maminek reprezentujících pět rodin s dvojčaty. V té době
tam nebyly a dosud nejsou žádné rodiny s vícerčaty. Jsou tam pouze rodiny
s dvojčaty. Můžete zde na slajdu vidět, jak se naše činnost resp. členská základna
postupně rozrůstá. Ke konci roku 2011, již to bylo 24 členských rodin z čehož
15 rodin aktivních. Ty ostatní jsou také, které možná potřebují informace, je pro
ně těžké nás zastihnout při těch našich vyvíjených aktivitách, ale je to vcelku
jedno, hlavně, že je jim pomáháno. Tady také vidíte, že 14 rodin má dvojvaječná
dvojčata a jedna ta dvojčata v r.2011 jednovaječná. V říjnu 2012 již máme
47 členských rodin, z čehož opět pro některé jsme těžko dosažitelní a není
proto jednoduché se dostavit na naše společné akce. Nicméně platí, že jsou
informováni prostřednictvím společných emailů, kterými se snažíme vzájemně
informovat o tom co děláme, co se chystá za naše akce. Oproti těm předchozím
rokům se změnilo to, že nám přibývají dobrovolníci. Vyvíjíme aktivity, které
bychom nemohli uskutečňovat bez pomoci dobrovolníků. V roce 2011 nám
pomáhalo 6 dobrovolníků, v letošním roce jich máme 11, z nichž naprostá
většina pracuje přímo v rodinách. Pomáhá maminkám s malými dětmi, jedna
kolegyně se věnuje té administrativní a koordinátorské činnosti. Již při té
ustavující výroční schůzi jsme si stanovili v čem, bychom se chtěli angažovat,
v jakých oblastech a myslím, že ty oblasti jsou známé, neboť předřečnice
je vyjmenovala téměř všechny. Samozřejmě se to neobejde bez předávání
zkušeností, informací, udržování kontaktů mezi rodinami s dvojčaty. Snažíme
se informovat budoucí maminky letáky v gynekologických ordinacích nebo
maminky s čerstvě narozenými dvojčátky prostřednictvím neonatologických
odděleních Centru vývojové péče FN v Plzni. Prostřednictvím letáčků přímo
u pediatrů. Dále jsme si stanovili, že bychom do budoucna chtěli realizovat
jednorázové akce, nejrůznější výlety, výpravy, venkovní srazy. Také se
snažíme podporovat výzkum potřeb rodin. Nemohu hovořit v množném čísle,
ale vedli jsme jednu bakalářskou práci, která tady mj. bude prezentována. To
jsou ty oblasti, které jsme si stanovili. A mohu říci, že již dnes postupně některé
z nich realizujeme. Tou nejstěžejnější aktivitou je program – asistent do rodiny.
V úvodu bych ráda řekla, nechci předbíhat, asistent do rodiny byl nejdříve
projekt, nevěděli jsme zda-li se vůbec osvědčí, zda o něho bude zájem, jaká
bude spokojenost a zda ho budou maminky dvojčat, především těch nejmenších
od 1,5 roku do předškolního věku 5-6 let s tímto projektem spokojené, zda bude
plnit cíl. Ulevit dané rodině, hlavně mamince, aby se mohla věnovat spolu se
svými dětmi činnostem, které jsou běžné pro maminku s jedním dítětem. Chození
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na plavání, cvičení s dětmi, prohlídky u pediatra se dvěma dětmi v náručí nebo
třeba na fyzioterapii učit se Vojtovou technikou. Jednou měsíčně pořádáme
setkání maminek bez dětí, většinou je to první středa v měsíci a snažíme se skrze
naše vyvíjené aktivity i další nestátní neziskové organizace, které pomáhají jinak
potřebným skupinám zejména lidem se zdravotním postižením. Setkáváme se
v prostorách kavárny Kačaba, ve které pracují lidé především s mentálními
typy zdravotního postižení. Na podzim 2012 jsme zahájili bazárek, nejen pro
dvojčata, spolupracujeme s Regionálním dobrovolnickým centrem, které nám
umožňuje tento bazárek uspořádat a mimo jiné umožňuje maminkám scházet se
v těchto prostorech, vyvíjet společné aktivity. Jedna z našich maminek tam vede
rodičovský klub. Regionální dobrovolnické centrum je organizací Totem a je
organizací přijímající a vysílající organizací a má akreditaci od MV k vysílání
a přijímání dobrovolníků. My s ní máme uzavřenou spolupráci, čili my od ní ty
dobrovolníky přijímáme. Všechny naše dobrovolnice jsou pojištěny pro případ,
že by ony samy způsobily škodu nebo jim byla způsobena škoda při té činnosti,
kterou pro nás dělají. Také spolupracujeme s Občanským sdružením Nedoklubko,
tvoříme dárečky ať již je to v akci „Mámy pro mámy“ nebo „Kulíšek“. Některé
maminky dělají dárečky, některé pletou či háčkují čepičky a do té spolupráce
s Nedoklubkem se zapojují nejen maminky, ale i naše dobrovolnice.
Foto – z venkovního srazu.
I když jsme registrované občanské sdružení, přesto nemáme trvalé sídlo, máme
charakter svépomocné organizace. Sídlo je v podstatě u nás doma. Máme
organizace, se kterými jsme navázali spolupráci.
Řekla bych něco na úvod tématu „Asistent do rodiny“.
Prvotní úvahy o jeho vzniku se datují na tu první výroční schůzi, kde jsme
jednali o tom, co bychom vlastně potřebovali, co nás spojuje, proč se chceme
scházet a co nás tíží v té době. Většina z nás měla děti kolem jednoho roku,
takže jsme se vzpamatovaly z prvotního chaosu a byly schopné vyjít ven
po všech těch cvičeních a neustálém kojení a celkovém tom kolotoči. Vlastně
vyšlo z toho, že potřebujeme pomoci ve zmíněných oblastech realizování
volnočasových aktivit, doprovody k lékařům a jiným specialistům. Nebo
výpomoc asistentky doma, kdy se bude například věnovat jednomu z dvojčat
a maminka druhému nebo si bude s dětmi hrát a maminka může vyvíjet jinou
činnost. Pro to, abychom mohly tento projekt realizovat, potřebovaly jsme
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najít nějaké dobrovolníky. Oficiálně jsme navázaly spolupráci s pedagogickou
fakultou, shodou okolností s mým pracovištěm, tudíž nebylo tak těžké tam
tuto myšlenku rozšířit. Musím říci, že se ujala a vyskytují se tam studenti,
kteří chtějí vykonávat dobrovolnictví ve vnějších oblastech sociální práce
a tento projekt je oslovil. Po té následovalo navázání spolupráce s Regionálním
dobrovolnickým centrem tak, aby vše bylo v pořádku. Aby činnost
dobrovolníků byla určitým způsobem zastřešena. Byla jistota se zaškolením,
pojištění, ale i v průběhu té jejich dobrovolnické činnosti, určitou podporu ze
strany Regionálního dobrovolnického centra. Od března do září následovalo
průběžné informování rodin, členů Plzeňského klubu, kteří postupně přibývali,
potřebovali detailnější informace, některé maminky se obávaly co to vlastně
bude pro ně znamenat, zda to nebude větší zátěž než pomoc. Potřebovaly k tomu
projektu získat důvěru, což se myslím podařilo. Pak byla ta práce s propagací
dobrovolnictví mezi studenty a dalšími mladými lidmi. Tak, aby v roce
2011-2012 mohl odstartovat pilotní ročník toho programu „asistent do rodiny“.
Teď bych ráda dala slovo své kolegyni
Dobré odpoledne, také bych ráda poděkovala za pozvání na tuto konferenci
a budu pokračovat v tom, co již pí. Šárka Káňová začala.
Projekt „asistent do rodiny“- setkala jsem se s ním v červnu 2011, kdy jsem
si vybírala téma bakalářské práce a pí. Káňová mi nabídla tuto možnost
zrealizovat program „asistent do rodiny“. Během léta jsem navštěvovala
maminky v Kačabě, kde jsem je seznamovala s tímto projektem, objevily se
první zájemkyně. Takže v září jsem začala roznášet letáčky po škole, kde by se
mi mohly nahlásit potencionální asistentky, dále jsem rozesílala emaily a potom
samozřejmě fungovalo Regionální dobrovolnické centrum Totem, který
k nám také vysílá dobrovolníky. Scházela jsem se s jednotlivými budoucími
asistentkami, které projevily zájem, vyplnily dotazník, který se týkal zkušeností
práce s dětmi apod. Dále jsem se scházela s maminkami, které mi popisovaly
do dotazníku chování dětí, co mají rády co ne. V říjnu proběhlo školení
dobrovolníků a seznámení asistentek s rodinou. Po té docházelo k jednotlivým
schůzkám, které jsou jednou týdně na 2-3 hodiny, kdy ta asistentka dochází
do rodiny. Podnikly jsme i některé společné akce jako předvánoční, maškarní
ples ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí v Plzni. Jednu jarní společnou
akci v červnu proběhlo slavnostní zakončení. Probíhalo v kavárně, asistentky
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přinesly výpis z trestního rejstříku, podepsaly čestné prohlášení o zdravotní
způsobilosti a po té jsme je zaškolovali ohledně našeho Plzeňského klubu,
ale i Pražského. Seznámili jsme je s právy a povinnostmi, jak rodin, tak
asistentek. Dali jsme pravidla programu, harmonogram schůzek, který byl
od října do konce května. Shrnuli jsme informace díky knihám od Mgr. Kláry
Vítkové Rulíkové o dvojčatech a psychomotorickém vývoji dětí. Pak již jen
nastaly schůzky maminky s dětmi a asistentky, kde jsem byla přítomna i já.
Zde jsme s maminkou podepsali dohodu o podmínkách poskytování dané
služby a zaplatily nám účastnický poplatek, který je 200 Kč za dítě na celý rok.
Dohlížela jsme na to, aby si již domluvily první schůzku v následujícím týdnu
a aby si vyměnily kontaktní údaje.
Ukázka fotek ze schůzek.
Byla jsem sama asistentkou, s dvojčaty to bylo docela těžké, protože hoch byl
velmi fixován na maminku a absolutně ke mně nechtěl jít. Trochu jsme se bála
zda to vůbec bude fungovat,fungovalo to tím způsobem, že když jsme cvičili
tak já měla dívku, která ke mně šla, hoch byl s maminkou.
Slavnostní zakončení proběhlo začátkem června, kde jsme představili program,
shrnuli první ročník, předali jsme diplomy dětem, reference asistentům
a uskutečnili vernisáž fotografií v kavárně Kačaba. Nakonec paní Mgr. Vítková
Rulíková přednesla přednášku o životě s dvojčaty, za což děkujeme.
Když to shrnu za ročník 2011/2012 se zúčastnilo 7 rodin s dvojčaty od 1,5 roku
do 3 let. Tady je důležité říci, že my jsme ten program stanovily pro rodiny
s dětmi od 1,5 roku do 6 let. Posléze jsme zjistily, že je to lepší od narození.
Mou bakalářskou práci jsem zaměřila na zjištění spokojenosti, fungování
programu, jako výzkumný soubor jsem měla skupinu matek, které se účastnily
i asistentky a hlavní výzkumnou metodou byl rozhovor.
Zkoumala jsem tři oblasti – seznámení s programem, zda se dostalo jak matkám,
tak asistentkám dostatek informací o programu potom průběh programu a přínos
pro zúčastněné.
Výzkumem mi vyšlo, že maminky byly velmi spokojené, bylo to něco nového,
byla to pro ně pomoc.
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Průběh programu – vždy záležel na domluvě asistentky a maminky. Do tohoto
jsem nezasahovala.
Přínos pro zúčastněné maminky byla hlavně úleva a pomoc což bylo cílem
tohoto programu. Maminky konstatovaly, že bylo velká pomoc, když se mohla
péče o děti rozdělit mezi dva dospělé. Dětem to přineslo novou tetu, kontakt
s novou osobou. Matky se mohly účastnit volnočasových aktivit, jako bylo
plavání, cvičení, děti získaly sebejistotu a odvahu, protože přišly do jiného
prostředí. Asistentkám to přineslo – zkušenost z hlediska profesního – sociální
pracovnice a samozřejmě i osobního, rodičovského.
Jinak doporučení pro praxe mi vyšlo, že tento program by se měl zpřístupnit
rodinám s dětmi již od narození, protože potřebují mnohem více někoho, kdo
by s nimi chodil na rehabilitace apod. Většinou matky, které měly děti starší
3 let, říkaly, že již pomoc nepotřebují, protože již děti chodí do školky, matky
do práce. Pomoc nebyla aktuální. Stal se nám i případ, že jedna maminka
a jedna asistentka se nám přestaly ozývat. Takže jsme zjistily, že jsou ještě třeba
upravit pravidla pro ukončení programu apod. Jinak maminky byly nadšené ze
společných schůzek.
Rozjely jsme druhý ročník programu, kde již je 10 rodin, děti od 1,5 měsíce
do tří let a tím pádem i 10 asistentek. Opět převažuje obor sociální práce a máme
i porodní asistentku.
Co se týče budoucnosti, chceme v programu pokračovat a zvažujeme, že ho
rozšíříme pro rodiny s dětmi ve školním věku. Pomoc na přípravu do školy,
kdy i Centrum Totem nám nabídlo, že by mělo dobrovolnice ve věku 50
let a více,které by se chtěly zapojit- projekt babičky nebo něco podobného.
No a samozřejmě hlídání dvojčat.
Děkuji za pozornost.
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Andrea Hoštáková
Pochází z Martina /Slovensko/, je maminkou dvouletých dvojčat a šestileté
dcery. Založila webové stránky dvojckovo.sk. Byla spoluorganizátorkou prvního
celoslovenského setkání dvojčat a vícerčat na Slovensku. Získala ocenění
rekordman roku 2012 za realizace nového slovenského rekordu.
Příjemné odpoledne. Jsem velmi ráda, že jsem zde. Chci poděkovat Kláře
Vítkové Rulíkové za pozvání, a že Vám mohu sdělit, jak je to s dvojčaty
na Slovensku.
Kromě toho bych Vám ráda řekla, jak jsem založila stránku dvojickovo.sk,
taktéž o našem prvním celoslovenském setkání dvojčat a vícerčat, které se
konalo tento rok. Potom o přípravě dalšího ročníku setkání.
Pocházím z Martina. V roce 2006, kdy se mi narodila první dcera tak jsem
doufala, že budu mít dvojčata, protože v naší rodině dvojčata byla. V r. 2009
po vyšetření ultrazvukem mi sdělili, že budu mít dvojčata. Byl to šok.
Na základě tohoto vznikla webová stránka dvojickovo.sk, o které Vám povím
později.
Chci Vám nejdříve povědět o dvojčatech na Slovensku. V současnosti neexistuje
žádný klub dvojčat, jako to máte v ČR. Asi nebyl nikdo tak aktivní, aby kluby
založil. Pokud mám informace, tak ještě v březnu 2005 vznikl jeden klub
dvojčat, měli i webovou stránku, ještě když jsem ji zakládala já byli ještě na
internetu, potom jsem je již nenašla. Měla jsem snahu se s nimi zkontaktovat,
bohužel nepodařilo se. Předpokládám, že tento klub zanikl. Zjistila jsem, že
dělali různé přednášky s odborníky, dělali setkání dvojčat a poskytovali různé
informace rodinám dvojčat a rodinám, které čekaly dvojčata. Dvojčatům se
na Slovensku nevěnuje taková pozornost, ale díky tomuto setkání je to trochu
lepší. Tomuto tématu se věnuje web dvojickovo, kterou jsem založila. Dále jsou
to články v časopisech, samostatné rubriky, které se věnují tématu dvojčat, dále
jsou to relace o dvojčatech. Mohu Vám říci, že minulý týden proběhlo natáčení
jednoho dokumentu o dvojčatech. Byla jsem i já oslovena, povídala jsem tam
o setkání a sháněla jsem i další rodiny, které by byly ochotné v tomto dokumentu
účinkovat. Bude odvysílán někdy v únoru nebo březnu dalšího roku. Takže, kdo
by měl zájem, může mě kontaktovat.
Na Slovensku je to náš internetový Klub dvojčat, který vznikl na internetu
a o tom Vám také budu povídat.
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Vrátím se ke statistice za poslední roky. Porodů dvojčat přibylo, sestavila jsem
statistiku na základě statistického úřadu SR. Za posledních 10 let jak vzrůstal
počet narozených dvojčat jsou to i trojčata a čtyřčata.
Při zjištění, že jsem těhotná a čekám dvojčata, jsem začala shánět různé
informace na internetu. Na Slovensku nebyla žádná taková stránka, kde bych
našla všechny informace pohromadě. Tak přišel nápad založit stránku, kde by
tyto všechny informace byly a budoucí matky by se mohly informovat. Byly
by tam různé články, diskusní fórum, možnost kupovat, prodávat oblečení
po dětech. Takže v únoru 2010 vznikla stránka dvojickovo.sk. Kdosi se mě
zeptal proč „dvojickovo“ – při diskusní skupině na internetu, která měla název
„dvojickovo“- velmi se mi to zalíbilo a pojmenovala jsem tak internetovou
stránku. Jsou tu různé články o dvojčatech a i o trojčatech. Jsou tu informace
o těhotenství, porodu, starosti s výchovou, o kojení. Dále se tam prodávají
kočárky pro dvojčata, fotogalerie dvojčat na různá témata, dále bazárek, kde si
mohou rodiny nakupovat, prodávat.
V listopadu 2010 jsem založila skupinu 5 maminek – nazvala jsem ji Maminky
dvojčat. Tyto maminky jsem znala buď osobně, nebo z internetu a oni začaly
přidávat ostatní. Najednou nás tam bylo 200, 250 a v prosinci 2011 nás již
bylo 400. Před tím velkým setkáním, které bylo v červnu, tak nás bylo více
jak 500 členů. Momentálně je tam více jak 600 členů. Stále přibývají, jsou tam
i maminky, které dvojčata čekají. Všichni jsou vděční za tuto skupinu, protože
tu opravdu najdou informace všechny pohromě, mohou se zeptat na cokoliv no
a hlavně za tímto účelem tato skupina vznikla. Sdílejí radosti, starosti, vyměňují
si tu fotografie. Maminky si tu dělaly i regionální setkání a pak padl návrh
vytvořit velké setkání.
Co se týká setkání dvojčat a vícerčat na Slovensku, tak jsou buď regionální, kde
si je maminky organizují samy, jsou tu maminky ze zahraničí, z různých regionů
Slovenska, potom i ti, kteří žijí v zahraničí. Po tom našem velkém setkání jsme
se dozvěděla, že v Praze v r.1971 bylo uskutečněno v Praze setkání dvojčat
a dvojníků a potom následující rok bylo v Bratislavě a po našem setkání, kdy
vyšla informace v časopise Slovenka, tak tam byla poznámka, že oni začátkem
90 let již připravili takové setkání v Bratislavě. Setkalo se tam 70 párů dvojčat.
V Košicích každý rok uspořádají mikulášské setkání – uspořádá to MČ KošiceJih. I některé maminky z naší skupiny tam loňského roku byly. Tento rok by to
mělo být již 14. setkání.
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Regionální setkání jsou většinou v Bratislavě, Košice, Martině a Dubnici. Tento
rok se uskutečnilo celoslovenské setkání. Myšlenka na celoslovenské setkání
byla již v r. 2010. Návrhy, že bych to mohla organizovat já, což jsem odmítla,
neboť jsem nikdy nic podobného nedělala. V r. 2011 se určilo místo Valčanská
dolina, jaksi to připadlo mě. Pomáhala mi ještě maminka pí. Jana Gregorovičová,
které tímto způsobem děkuji, neboť ona pracuje v agentuře, která dělá takovéto
akce. Začaly jsme oslovovat jednotlivé sponzory, když na Slovensku není žádný
Klub dvojčat, který by převzal tu organizaci setkání na starost. Tak mě napadlo
oslovit Martinské rodinné centrum a vlastně pod jejich jménem jsme mohly
sponzory oslovovat a oni nám posléze poskytli finance, ale jinak vše ostatní
jsme si dělaly my, včetně programu. Měly jsme registraci účastníků, program
pro děti, které měly zájem se přihlásit a dle věku se udělal program. Měly jsme
i společné focení, na závěr vyhlášení rekordu, protože jsme toto setkání
vyhlásily jako Slovenský rekord. Získaly jsme dva certifikáty, jeden - byl jako
největší setkání dvojčat, druhý- největší setkání trojčat. Celkově přišlo 173 párů
dvojčat a 9 trojic trojčat. Byla to velká akce cca 800 lidí. Nejmladší dvojčata
– měsíční, nejstarší byly paní, kterým bylo 57 let z Bratislavy. Nejvíce dvojčat
přišlo z Martina potom z Bratislavy, ze Žiliny.
Co se týká programu – měly jsme např. barvičkový koncert, děti si mohly
zazpívat a zatančit, vystoupení kouzelníka, společné focení, focení dvojčat,
trojčat, autogramiáda knihy Povídky z osmého světadílu, modelování, jezdění
na koních, cukrová vata, skákací a hrací trampolíny, malování na tvář. Po tomto
setkání byla velmi dobrá odezva. Celá akce byla řádně medializována, vyšly
pozvánky v časopisech atd. regionálních novinách a na základě toho přišlo
mnohem více účastníků.
V srpnu jsme získaly titul „rekordman roku2012“ je to ocenění na Slovensku,
dá se říci jediné. Tyto rekordy se udělují něčemu zajímavému, unikátnímu. Pan
Igor Svitok se rozhodl, že tento rekord udělí nám, protože se mu akce velmi
líbila. Odevzdal nám ho v Turzovké, což je hlavní město rekordů.
V současnosti se připravujeme na další ročník. Momentálně sháním sponzora,
partnera a připravujeme toto s jednou agenturou. Doufáme, že druhý ročník
bude minimálně tak dobrý jako první.
Děkuji za pozornost jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a těším se někdy
příště.
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Blok 5. Mezinárodní týden vícečetných porodů a deklarace práv dvojčat
Mgr. et Mgr. Lucie Rybová
Dlouhodobě se zabývá problematikou lidských práv, zejména pacientů s duševní
poruchou. Pracovala na ÚV jako tajemnice několika výborů, výbor pro lidská
práva a medicínu, výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva, výbor proti
mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání.
Od letošního roku pracuje na MPSV, spolupracuje s o.s. Kolumbus, které
sdružuje uživatele a exuživatele služeb psychiatrické péče. Je maminkou
čtyřletých dvojčat.
Dobré odpoledne, díky za pozvání.
My s Vámi sdílíme určitou zkušenost, která je dána několika pohledy. Téma,
které jsme si připravila je téma „Práv dvojčat a rodin s vícerčaty“. Podtitulek
jsem nazvala „Proč potřebují rodiny s dvojčaty a vícerčaty zvláštní péči
a ochranu“.
Na začátek – pokud mluvím o dvojčatech, mluvím zároveň i o vícerčatech
abych se nikoho nedotkla.
Ráda bych nejdříve řekla o zkušenosti osobní. Chtěla bych se zamyslet nad tím,
proč vůbec existují a že vůbec existují lidská práva. K čemu jsou, jak je můžeme
využívat, rodiče, děti dvojčata, vícerčata, ale hlavně implementovány na úrovni
státu, krajů atd.
Zmíním zde okrajově text deklarace práv dvojčat, tento text je poměrně obsáhlý,
je dostupný na webových stránkách Českomoravského klubu dvojčat a vícerčat,
tudíž si myslím, že toho koho bude zajímat tento text více, může si ho najít. Já
bych o něm chtěla mluvit jenom v té zkušenosti osobní a zdůraznit některé věci,
přičemž zároveň upozornit, jak ta práva jsou ve skutečnosti rozsáhlá a kolik
specifických situací vlastně rodiny mohou během svého života již od narození
řešit. Zmíním příklady podpory rodin a jsem ráda, že přede mnou bylo řada
příspěvků jak je naplnit.
Něco málo z osobní zkušenosti – musím říci, že jsem před několika lety
porodila své dvě dcery v jedné prestižní pražské porodnici a po pobytu tam,
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nikdy bych netušila, že tady mohu někdy být, sdílet s Vámi tu zkušenost. Velmi
zkratkovitě zmíním některé zkušenosti, které budou vesměs negativní. S tím, že
chci předeslat, že je to dáno především neznalostí, nedostatkem informací než
nějakou záměrnou snahou. Zároveň je to takové povzdechnutí nad tím, že řada
informací, které existují je ještě málo využíváno.
Souvisí to samozřejmě také s českým zdravotnictvím a vůbec s péčí o ženy,
předporodní a poporodní. Řada odborníků v této oblasti má pocit, že péče je
na vysoké úrovni, je to diskutabilní. Z hlediska dětské úmrtnosti atd. to ano,
z hlediska některých specifických potřeb dětí, maminek, rodičů bych řekla,
že ještě máme co dohánět. Ačkoliv jsem vystudovala práva, věnovala se
psychologii, řadu let jsem dělala v oblasti ochrany lidských práv a zejména práv
pacientů. Deklaraci práv dvojčat jsem neznala.
Nebyla jsem připravena na roli matky dvojčat. Neuvědomovala jsem si vůbec
co, to vše obnáší. Říkám to zde s vědomím, že jsem měla řadu informací, který
běžný rodič nemá. O to horší samozřejmě tu pozici má. Myslím si, že když se
matka dozví, že čeká dvojčata až na ultrazvuku, což se stalo mě, není zrovna
ideální. Gynekolog po tomto oznámení s Vámi zachází jako s každým jiným,
kdo je těhotný. Je to vlastně v rozporu co říká Deklarace práv dvojčat. Je to
v rozporu se zájmy nastávající matky dětí. A jedním z našich úkolů je tuto
situaci měnit. Jak říkám je to dáno nízkou informovaností těch profesionálů,
kteří se s námi setkávají.
Přístup v porodnici nebyl vhodný, konkrétně v mém případě, kdy jsem
podstoupila císařský řez, který nebyl nezbytný. Děti jsem viděla až po několika
hodinách, přestože jsem byla plně při vědomí. Bylo mi sděleno, že je to dáno
nedostatkem sestřiček, aby mi miminka přivezly. Další věc – podpora kojení –
kdybych si nepřinesla vlastní polštář a nebojovala o přestěhování na jiný pokoj
atd. a tím, že jsem v porodnici trávila poměrně dlouhou dobu, nepodařilo se mi
kojit své děti a odejít z porodnice připravena.
Nyní mám řadu zkušeností ze školky a myslím si, že to také souvisí s oblastí
práv dvojčat. Souvisí to s výchovou dětí, ve školkách, školách. Jednak je to
dáno úrovní předškolních zařízení, zároveň nízkou zkušeností učitelů. Ty děti
jsou vnímané jako každé jiné dítě.
Dvojčata jsou specifická, jsou jiná než sourozenci narození po sobě. Pokud toto
víme a je to dlouhodobě známo z řady výzkumů odborníků, jak je možné, že
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o tomto specifickém průběhu, řadě zdravotních problémů dětí, nejsou vlastně
nastávající rodiče informováni? Jak je možné, že rodiny s vícerčaty nemají
odpovídající pomoc, asistenci, služby, podmínky ze strany státu? Vlastně se
tyto problémy řeší svépomocně. Maminky pomáhají maminkám, při té vlastní
zátěži se snaží pomoci dalším maminkám.
Některá specifika, která se vztahují k těm právům dvojčat, je to vlastně odpověď
na to, proč mluvíme o právech, proč je třeba se zamyslet nad specifickými
obdobími vývoje dětí. Nějakým způsobem ty potřeby reflektovat, promítat je
do politiky, do různých opatření a služeb. Každé období pro matky dvojčat má
specifické nároky z hlediska zdravotních, nároku na psychiku, z hlediska nároků
rodiny. Zdůraznila bych větší nároky na materiální zázemí, vyšší finanční zátěž.
Pro mě byly podnětné předchozí příspěvky, způsob výchovy, přístup, situací
rodiny, individuální rozvíjení. Stát by měl pomáhat v materiálním zajištění
rodiny. Nemělo by to být, že pečujeme „dokud“ nám síly a finance stačí bez
ohledu na to, že tam dochází ke specifické situaci. Ještě bych připomněla, že
specifické období není jen v předškolním věku, ale je potřeba se do budoucna
zaměřit i na období dospívání dvojčat, studia střední a vysoké školy. Období
na hledání partnera, i tam jsou vlastně situace, které se mohou hluboce dotýkat
potřeb případně řešit situace, které jsou specifické. Zakládání rodiny, práva včas
vědět, že mě jako ženy se může týkat to, že budu mít dvojčata, připravit se na to
se svým partnerem. Po právní stránce jsou i specifické situace, které jsou velmi
jedinečné také pro rodiny s dvojčaty i v případě rozvodu, úmrtí sourozenců,
úmrtí rodičů. Je to zátěž pro každou rodinu, pro každé dítě, ale dochází zde
ke specifickým problémům vlastně o tom rozhodování dopadu i na sourozence
dvojčat, vícerčat. Myslím si, že v řadě případů nejsou dostatečně zohledněna
dvojčata těmi, kteří o tom rozhodují. Soudci, zdravotníky a sociálními
pracovníky, kteří vstupují do těchto situací. Je dobré si uvědomit, že i období
stárnutí, stáří má svá specifika. Bude třeba období, kdy se ta dvojčata nebudou
moci spolu setkávat tak, jak by potřebovala, protože třeba jeden z nich bude
umístěn v určitém zařízení, druhý bude trávit život doma a bude to přinášet
určité potíže. Je potřeba o těchto věcech hovořit a uvědomit si, že to jsou věci,
které jsou specifické pro tuto skupinu a že potřeby být spolu by neměly být
narušeny. Určitý paradox rodin s vícerčaty, bývá v tom, že v určitém bodu se
dá mluvit o výhodách, je zde i určitá zvýšená pozornost médií, zájem ze strany
okolí. Osobně považuji tento zájem za dosti povrchní, ale bohužel měl by být
vlastně počátkem hlubšího zájmu o skutečné problémy rodin s vícerčaty, bourání
58

Sborník textů z 2. Mezinárodní konference Život s dvojčaty 16. 11. 2012

mýtů, neznalostí. Bohužel dochází k tomu, že specifika, která výchovu vícerčat
provázejí, jsou bagatelizována, jak ze strany veřejnosti, tak ze strany institucí,
kteří se stále domnívají, že to není zásadnější problém rodin. Tudíž rodinám
s vícerčaty je věnována stejná pozornost jako těm dalším. S tím souvisí úroveň
rodinné politiky v ČR a to do jaké míry je rodina podporována ze strany státu
všemi možnými prostředky a to se pak týká i rodin s vícerčaty. Ráda bych
připomněla jaká informovanost maminek z hlediska toho, jaká práva se jich
týkají a s tím souvisí, že maminka nezná svá práva v určitých fázích. Ať už před
porodem, během porodu, po porodu atd. Těžko může pak hájit práva svých
dětí, samozřejmě do té doby než jsou schopny je hájit sami. Je-li poučena,
je méně zranitelná v různých situacích, které je čekají, ať jsou to situace
standardní či nestandardní, kdy podstupuje řadu zásadních rozhodnutí. Rizika
nepřipravenosti maminky, otců, rodin mohou vést k řadě problémů, rozpadu
manželství, psychickým problémům, alkoholismu. Také se to samozřejmě
týká rodin s nedvojčaty. Nicméně tady zátěž na rodiny je tak enormní, že ta
pravděpodobnost je mnohem větší a tudíž stojí za to o těch věcech hovořit, mít
čas a poskytnou veškerou možnou podporu.
Já osobně si myslím, že je potřeba, aby dvojčata, vícerčata byla schopná se
sama hájit co nejdříve. Sama si uvědomovat jednak výhody i nevýhody jejich
stavu. Doporučila bych, že by bylo dobré co nejdříve s dětmi o tom, že jsou
z dvojčat hovořit a připravit je na to. Protože si myslím, že budou chtíc či
nechtíc těmto situacím čelit různými dotazy od okolí, spolužáků atd., a myslím
si, že mohou už v útlém věku tam, kde si v jejich okolí spolužáci, učitelé právě
díky předsudkům zachází s nimi ne vždy podle jejich potřeb a přání. Mohou
sami reagovat tím, že upraví některé věci, které nejsou podle jejich představ.
Leckdy jsou to maličkosti, ale velmi důležité – např. děti jdou na vycházku
a myslím, že děti mají právo si říci, zda chtějí jít za ruku spolu nebo že půjdou
s někým jiným. To pokud spolu obědvají, zda chtějí sedět vedle sebe nebo, že
bude sedět každý někde jinde. To všechno jsou věci, o kterých si myslím, že
nejsou dostatečně zohledňovány ze strany např. pedagogů a může to být pro ta
dvojčata nepříjemná zkušenost.
Obecně prochází práva dvojčat celým životem. Jednak mluvíme o základních
právech dvojčat a rodin jako je podpora, diskriminace a právní ochrana státu.
Zde bych ráda zmínila, že podle deklarace práv dvojčat mají rodiny plné právo
být chráněny zákonem a mají být osvobozeni od diskriminace. Mají právo
jako každá lidská bytost být uznáváni a aby s nimi bylo zacházeno podle jejich
59

Sborník textů z 2. Mezinárodní konference Život s dvojčaty 16. 11. 2012

individuální potřeby, zájmu či antipatie. Je to jedna z věcí, která v praxi je velmi
málo naplňována. Stejně tak práva matky dvojčat. Text deklarace – maminky,
které, čekají vícerčata, mají mít právo na informaci, jak o sebe pečovat, mají
právo na vzdělání ohledně prevence, porodu, předčasného porodu. Mají právo
na informace, jak zamezit předčasnému porodu. Také mají právo na informace
o výživových zdrojích, aby si zajistily svůj váhový přírůstek. Co se týká
poporodní péče, deklarace upozorňuje na to, že maminky by měly mít právo
na prodlouženou mateřskou dovolenou, což se v naší republice asi jediná výhoda
současné právní úpravy. Že mají mít právo na zajištění péče o sourozence
vícerčat a to jak v době porodu, po porodu tak i v době hospitalizací atd.
Co se týče výchovy rodin, tak deklarace připomíná, že rodiny které vychovávají
vícerčata, potřebují vzdělání ohledně výživových, psychologických, finančních
výhod. Obecný pohled na statistiky v ČR – kolik maminek předčasně ukončuje
kojení, více jak polovina maminek nekojí ani šest měsíců po porodu.
U rodin, kde se vyskytne nějaké postižení, úmrtí, by měla být zajištěna péče
a poradenství odborníků, kteří jednají citlivě a kteří jsou v této problematice
vyškoleni. Rodiny by měly mít přístup k terapii, poradenství, prostředkům
v této těžké situaci.
Rodiny, které čekají nebo vychovávají dvojčata, potřebují dostupné informace
a návody k optimálním rodičovským postupům. Jak jsem říkala, existují různé
metody výchovy nebo výchovných stylů. Je právo rodiny využít takový styl,
který vlastně oni preferují z hlediska potřeb svých a dětí nikoliv to limitovat
pouze na to jaké finanční prostředky na to mám.
Myslím si, že je velmi nutná široká osvěta v této záležitosti. Tzn. upozornit
na specifické potřeby těchto rodin a dětí a usilovat o to, aby došlo ke zlepšení,
rozvoji služeb. Mělo by být dostupné poradenství a to nejen svépomocné
poradenství, ale poradenství poskytované různými občanskými sdruženími,
ale profesionálně vedené poradenství už v situaci, kdy maminka vchází do
ordinace lékaře, kdy je v nemocnici, kdy opouští nemocnici, v době kdy dává
děti do školky, školy. Rozhoduje se vlastně o řadě věcí. Je potřeba, aby všichni
profesionálové, kteří kolem rodin jsou, tyto informace měli. Nelze se spoléhat
na to, že si maminka vše vyčte z internetu, knížek. Myslím, že to ani není
oprávněné od ní očekávat, informace by měla dostávat ona a ne si je vyhledávat.
Pokud informace má je velmi dobré si je konfrontovat s tím, co vlastně dostává
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od svého okolí. Je zde velmi velký dluh, co se týče informování. Zajištění podpory
zdravotníků, profesionálů v těžkých situacích, kdy třeba dítě je dlouhodobě
hospitalizováno, maminka vlastně řeší situaci, jak vyjít s druhým dvojčetem,
zajistit potřeby nemocného dítěte během hospitalizace, po hospitalizaci. Je
třeba posilovat rodičovské kompetence. Výchova k rodičovství, obecně, je
velmi u nás zanedbána. Stálo by za to, aby se nastávající páry dozvídaly o tom,
co vše obnáší rodičovství. Jaká pozitiva, ale také jaké úskalí. Protože míra
rozvodovosti v ČR, která je zhruba 50%, vypovídá o tom, že vlastně ta zátěž
na rodinu je enormní. Připravenost na to, co nás vše, čeká během péče o děti
není. Připravenost z pozice státu je v téhle oblasti nedostatečná.
Děkuji Vám za pozornost.
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Mgr. Klára Vítková Rulíková
V roce 1995 založila první Klub dvojčat v ČR, byla jeho dlouholetou předsedkyní.
V současné době je předsedkyní Českomoravské asociace Klubů dvojčat
a vícerčat, je členkou mezinárodních organizací ICOMBO a MINE. Je autorkou
tří knih o vývoji a výchově dvojčat a spoluautorkou několika dalších publikací
o výchově a vývoji dvojčat, vede poradny na serverech rodina.cz, porodnice.
cz, dvojcata.cz a dalších. Vystudovala pedagogiku, absolvovala několik
psychologických výcviků, je matkou 4 dětí, z nichž 2 jsou dospělá dvojčata.
V současné době pracuje na MPSV.
Chtěla bych Vám dnes něco říci k mezinárodnímu týdnu vícečetných porodů.
Víte, že týden od 4. do 11.listopadu, je mezinárodním týdnem vícečetných
porodů?
Má prezentace bude rozdělena na tři části. Nejdříve Vám řeknu co je ICOMBO,
kde jsem členkou, pak se zmíním, proč vlastně mezinárodní týden vícečetných
porodů vůbec vznikl a jaký je jeho cíl. Potom vás ve stručnosti seznámím
s tématem letošního týdne.
ICOMBO je mezinárodní organizace, která vznikla v roce1980 na kongresu
Mezinárodní společnosti dvojčat. Je to společnost vědecká a poměrně
renomovaná, vydává časopisy, které tady lékaři ukazovali. Časopisy jsou
recenzované, kdo se do nich dostane má veliké plus. V roce 1980 vznikla Rada
pro vícečetné porody, což není odborná společnost, ale je to společnost, něco
jako jsme tady my, společnost svépomocných skupin. Jsou to zástupci z různých
zemí, většinou vyspělých, Amerika, Austrálie, Nový Zéland – ti byli iniciátory
– a chtěli vlastně to svépomocné poslání, které oni plní, mít něčím zaštítěné.
V roce 1992 začala tato organizace pracovat na deklaraci - tehdy se tomu
říkalo „prohlášení“ práv a potřeb dvojčat. V roce 1995 na Kongresu ISTS –
Mezinárodní vědecká společnost pro výzkum dvojčat, která se koná každé
2 roky, tato deklarace byla přijata, jak onou vědeckou společností, tak i vedením
tehdejšího ICOMBO. V té době se ještě organizace nejmenovala mezinárodní,
ale byla to pouze Rada organizace vícečetných porodů tedy COMBO.
V roce 2010 v Soulu změnila tato organizace název - tehdy již měla 27 členů,
zástupců organizací z různých zemí a bylo jasné, že má mezinárodní přesah
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- takže se změnila na ICOMBO, Mezinárodní radu organizací zabývajících
se vícečetnými porody. V roce 2010 vyhlásila tato organizace první týden
v listopadu Mezinárodní týden vícečetných porodů. Většina členů ICOMBO,
má své regionální nebo národní týdny nebo dny vícečetných porodů, ve kterých
organizují buď kongresy, nebo různé přednášky nebo nějakým způsobem se
snaží dát na vědomí, že dvojčata mají specifické potřeby.
V roce 2010 se tyto regionální a národní dny sjednotily na jeden celý týden
i mezinárodně, aby to mělo větší sílu. Proč? Protože čím více organizací, čím
více národů bude mluvit o tom, že dvojčata mají specifické potřeby, tím více
budeme slyšet.
Při každém Kongresu ISTS/ICOMBO se volí jedno téma, které se v rámci těch
2 let bude propagovat a všechna ta témata se berou vlastně z deklarace práv
a potřeb dvojčat, kterou tady zmiňovala má předřečnice.
Byla velká diskuse o tom, kdy se tento týden bude konat, zněly názory, že by bylo
dobré je pořádat každoročně, za co se přimlouvala i ČR. Nakonec se rozhodlo,
že to bude každé dva roky, protože každé dva roky zasedá Mezinárodní vědecká
společnost pro výzkum dvojčat a zároveň ICOMBO. Zároveň ICOMBO má
valnou hromadu, která si odhlasuje téma dalšího mezinárodního týdne.
Tady na slajdu je vlastně vidět, proč v roce 2010 Mezinárodní týden vznikl. V té
době vyšla kniha paní Alessandry Piontelli, Italky, která cestovala po Africe,
Asii, Americe a po Pacifické oblasti a pozorovala, jak některé kultury zachází
s dvojčaty. Ona pak v roce 2010 prezentovala tuto knihu na Mezinárodním
kongresu a kniha byla natolik silná, že ICOMBO na to zareagovalo právě tím,
že si odhlasovalo, že se budou pravidelně konat Mezinárodní týdny vícečetných
porodů.
Pokud jste četli deklaraci, tak z ní vyplývá, že ČR na tom není tak špatně
až na ty konkrétní věci, které zmiňovala má předřečnice. Ale tady vidíte
na obrázku z Laosu, kde je úrodná půda a všichni, kteří ještě jsou schopni na
té půdě pracovat, tak na ní pracují. Takže dvojčata po narození nepoznají své
rodiče, tady se o ně stará druhá nebo třetí generace. Jsou to fotky z roku 2010.
Fotka ze severní Ugandy – matka, která má veškerý svůj majetek na hlavě, kdy
rodiče šli 4 dny pěšky dnem a nocí do nejbližší nemocnice, protože jejich děti
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měly malárii. Rodiče jsou oblečeni v nejlepším oblečení a majetek si maminka
táhne na hlavě. Fotka vlevo – babička, která se stará o dvě děti, ta je ze severní
Paraguaey. Maminka se dětí zřekla, protože dvojčata jsou jakousi hanbou v této
oblasti. Babička se o děti, ne úplně a dobrovolně stará, ale protože její manžel
byl šéfem společnosti Indijos, tak byla vydírána a týraná místní zkorumpovanou
policií a to týrání se nevyhnulo ani vnoučatům dvojčatům. Popiska fotky v této
knize je, že děti měly četné popáleniny a zlomeniny končetin.
Poslední foto z jižního Madagaskaru. Všechny fota jsou z roku 2010, kde vidíme
sirotčinec, protože v jižním Madagaskaru jsou dvojčata převážně z rituálních
důvodů zabíjena. Existuje tam jedno místo kam maminky chodí rodit, protože
věří, že to místo je zbaveno zlých duchů. Tam děti odrodí a nechají je tam - dalo
by se říci - zemřít. Vědí, že existují organizace, které tyto děti zachraňují. Je
to místo, kde se rodí dvojčata sirotci a ta organizace je umisťuje do sirotčinců.
Sirotčince jsou špinavé, děti jsou v jedné postýlce, trápí je různé nemoci. Chybí
jim samozřejmě citové pouto, některé z těch dětí nemluví, jiné se třeba vůbec
nenaučí chodit. Takže toto byl jeden z těch impulzů, že je nutné dělat něco
mezinárodně a je nutná osvěta po celém světě. Proto tedy v roce 2010 byl
vyhlášen první Mezinárodní týden vícečetných porodů s tématem – rozšiřování
deklarace práv a potřeb po celém světě.
Téma pro rok 2012 bylo zvoleno, již poněkud kulturněji i pro nás a to je
umístění dvojčat a vícerčat ve škole a hledání řešení co je pro dvojčata nejlepší.
Separovat nebo ne?
Cílem tohoto týdne je celosvětová strategie opírající se o každoroční hodnocení
dvojčat ve škole a jejich úspěšnosti. Zase my jsme kousíček dál. U nás nemáme
zákonem dáno, jak se s dvojčaty, která nastupují do školy, má zacházet.
V Americe byla striktní doporučení zákonem, že dvojčata se musí rozdělit. To
se podařilo v roce 2008 v Texasu změnit. Nevím, jak je to v jiných státech.
Přestože my toto striktní nařízení nemáme, tak ale ani u nás se nedává tomuto
tématu příliš prostoru. Převážně se automaticky dají dvojčata do jedné třídy.
A pokud si rodiče přejí něco jiného, tak je pro ně těžké tu školu přesvědčit, že
by měla následovat potřeby rodičů a dětí.
Tady je citát Moniky Rankin, předsedkyně ICOMBO, ve kterém zmiňuje proč
je důležité toto téma Mezinárodního týdne vícečetných porodů. Podstatné
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je, že by celé dva roky měla probíhat kampaň, která zlepší daný stav. Takže
neznamená to, že máme pouze jeden týden během dvou let. Ale během toho
týdne se to téma otevře a celé dva roky by se na něm mělo pracovat.
Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, přistoupila k mezinárodnímu
týdnu vícečetných porodů s tímto tématem- jednak jsme přeložili dopisy pro
učitele a pro rodiče, které visí na webových stránkách asociace i na webových
stránkách www.dvojcata.cz.
Uspořádali jsme tuto konferenci, kde jsme dali velký prostor jednak deklaraci
práv a jednak pohledu pedagoga na zařazování dvojčat do školních třída a na to,
jak vůbec se k dvojčatům chovat. Přeložili jsme a zveřejnili dotazníky ICOMBO,
které by měly být návodním materiálem pro rodiče a pro učitele, zdali dát
dvojčata do jedné třídy nebo je rozdělit a máme v plánu vydat průvodce pro
učitele a distribuovat je do škol a na pedagogické fakulty. Průvodce pro učitele
už je zpracovaný, akorát teď musíme sehnat finance na vydání a distribuci.
Jak tady některé maminky uka zovaly, já se tedy také pochlubím. Tohle je důvod
proč vlastně toto vše dělám. Nade mnou stojí moje dospělé děti, které byly
natolik ochotné, že mi šly sem pomoci. Můžete je poznat podle bílých triček
s razítkem Klubu a pode mnou je nejmladší dítě, které není dvojče, ale prošel si
syndromem mizejícího dvojčete a ví o tom. Tak, jak tady říkala předřečnice, je
dobře, aby se s dětmi o všech věcech mluvilo. Myslím, že ten nikdy nebude mít
problém s tím, aby svoji identitu našel.
Děkuji Vám za pozornost a dovolte mi, abych Vás pozvala na sklenku vína
na závěr.
Ještě bych ráda poděkovala Tomáši Bystrému, našemu úžasnému moderátorovi
a dvěma tlumočnicím, které celý den překládaly.
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