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Abstrakt 

Tento příspěvek se pokouší objasnit vliv pořadí narození (tedy toho, jestli máme nějaké starší či 

mladší sourozence) na povahu člověka. Jelikož tato problematika byla v minulosti již mnohokrát (a 

často neúspěšně) zkoumána klasickými osobnostními testy, zvolili jsme méně obvyklou výzkumnou 

metodu. U jednotlivých sourozeneckých skupin byla měřena emoční inteligence. Ke zvolení tohoto 

konstruktu nás vedl fakt, že mezi sourozenci rozdíly nejvíce vynikají v oblasti úspěšnosti – ať už 

školní či profesní. A právě u testů emoční inteligence je předpokládáno, že jsou schopny velmi 

citlivě úspěšnost člověka předpovídat. 

Výzkumu se zúčastnilo 200 studentů gymnázia ve věku 15 – 19 let. Jejich emoční inteligence byla 

měřena testem EQ-i. Statistická analýza odhalila signifikantní rozdíly na škálách Celkové EQ, 

Interpersonální EQ, Empatie, Společenská zodpovědnost a Řešení problémů. 
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Neobvyklé spojení 
 

Snad první otázka, co utane čtenáři na mysli, když očima přelétne nadpis tohoto článku, je: 

„Emoční inteligence a sourozenecké konstelace... co to má společného?“ Na první pohled ne 

mnoho. A přesto se zde tato témata potkávají, aby smysluplným propojením obohatila naše poznání. 

Příčinou tohoto spojení nebyla výzkumníkova libovůle, ale snaha udělat krůček ve výzkumu, který 

se propadá v pochybnostech. Ve výzkumu, který pro nedostatek pádných a jasných výsledků stojí 

na hranici vědeckého zájmu. Ve výzkumu efektu pořadí narození neboli sourozeneckých konstelací. 

Ještě než ale začneme hovořit o tom, jak nám může téma emoční inteligence v této problematice 

pomoci, objasněme si, co to vlastně efekt pořadí narození či sourozenecké konstelace vlastně jsou. 

Pořadí narození 

Lidé si odjakživa všímali faktu, že si sourozenci často nebývají svými povahami podobní. Toto 

téma, oblíbené mezi spisovateli a dramatiky postupně proniklo i do psychologie, kde se s ním dnes 

můžeme setkat pod názvem sourozenecké konstelace nebo pořadí narození. 

Těžko se dopátrat toho, kdo jako první poukázal na fakt, že ač jsou sourozenci v rámci jedné rodiny 

tak rozdílní, tak existuje podobnost mezi jednotlivými pozicemi napříč více rodinami. Bezpochyby 

to ale byl sir Francis Galton (1878), kdo první tento jev zachytil vědeckými metodami a následně 

zdokumentoval. Více pozornosti tato teorie vzbudila až o půl století později, kdy se jí chopil další 

z průkopníků psychologie Alfred Adler (1935, 1999), jehož jméno je se sourozeneckými 

konstelacemi spojováno nejvíce. Skutečně intenzivního výzkumu se toto téma dočkalo až po 

Adlerově smrti. Od poloviny čtyřicátých let byly po celém světě provedeny stovky studií 

zabývajících se rozdíly mezi sourozenci, a to v oblasti jejich povahy, inteligence, tělesného i 
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duševního zdraví, prospěchu ve škole, úspěšnosti v zaměstnání, sexuality, politických preferencí 

atd. Pozoruhodné je ale to, že ani přes tento intensivní výzkum, není dodnes otázka, zdali člověka 

jeho sourozenecká pozice ovlivňuje, úspěšně zodpovězena a stále dělí odborníky na dva tábory. 

Kupříkladu můžeme zmínit na jedné straně práci curyšských psychiatrů, dr. C. Ernstové a prof. J. 

Angsta, kteří v roce 1983 publikovali vyčerpávající metaanalytickou studii s názvem Birth Order. 

Své poznatky shrnují do suchého konstatování, že pořadí narození má na člověka žádný nebo 

nepatrný vliv a pokračování ve výzkumu tohoto jevu by bylo jen mrháním penězi a časem. Ke zcela 

opačnému závěru dochází F. Sulloway (1996). Tento významný historik zabývající se především 

oblastí vědeckého poznání, postupoval podobným způsobem jako Francis Galton. Shromáždil 

obrovské množství biografických informací o historicky významných osobnostech, a ty pak 

analyzoval. Jeho výsledky jednoznačně podporují tvrzení, že pořadí narození má velký vliv na 

lidskou osobnost. Nejvýrazněji se tento vliv projeví na hodnotách, které jedinec vyznává. V historii 

se vždy starší sourozenci projevovali jako obránci zaběhlého pořádku, zatímco mladší toužili po 

změně, přicházeli s novými myšlenkami a nebáli se riskovat. Závěry svého bádání Sulloway 

publikoval v knize s přiléhavým názvem Born to Rebel. 

 

Rodina jako systém, hledání rodinné niky 

Zkusme si objasnit, odkud vlastně pramení ona rozdílnost sourozenců. V psychologii osobnosti je 

kladen čím dál tím větší důraz na roli dědičných faktorů v lidské psychice. Tento genetický přístup 

ale nedokáže efekt pořadí narození vysvětlit – sourozenci mají 50 % genů společných, což sice 

připouští variabilitu, ovšem vždy nahodilou. Jedná se tedy pravděpodobně o efekt získaný čistě 

z prostředí. Mechanismus sourozeneckých konstelací popisuje několik teorií. Nejvlivnější jsou dva 

proudy – jeden vycházející z psychodynamické perspektivy (sem spadají teorie A. Adlera a jeho 

pokračovatelů) a druhý čerpá z aplikace evoluční teorie na interakci ve skupině (z této perspektivy 

čerpá F. Sulloway). Ač oba směry vychází z rozdílných paradigmat, tak výsledky, ke kterým 

dochází, jsou téměř totožné a rozdíl zůstává jen v oblasti terminologie. Při vysvětlování 

mechanismu sourozeneckých konstelací budu dávat přednost druhé z obou variant. 

Sullowayovo pojetí vztahů mezi sourozenci je analogické teoriím populační ekologie. 

V ekosystému každý živočišný i rostlinný druh zaujímá určitý prostor. Pro tento prostor užíváme 

pojem nika. Není to jen prostor ve fyzickém smyslu slova, protože zachycuje všechny aspekty 

začlenění určitého druhu do systému. Zahrnuje tedy potravu, kterou konzumuje, úkryty, které 

využívá, teplo, které potřebuje k životu, světlo, vlhkost atd. Zjednodušeně řečeno, pojem nika 

označuje veškeré nároky, které má určitý druh na prostředí k tomu, aby jeho populace byla 

zachována (Máchal & Husták, 1996). Žádné dva druhy nemají stejnou niku. Ve chvíli, kdy se niky 

některých dvou druhů překrývají v jakékoli své složce, dochází k soupeření, které zákonitě vede 

k vytlačení slabšího druhu. 

Na podobném principu fungují dle Sullowaye (1996) i sourozenecké vztahy. Zatímco živočichové 

soupeří především o potravu a úkryt, rostliny o světlo a živiny, tak sourozenci se předhání v zisku 

rodičovských investic (parental investment) – tedy pozornosti, péče a lásky. Důsledek je ale stejný – 

adaptivní radiace. Všechny druhy směřují k co největší odlišnosti. Snaží se využít nové strategie, 

které ještě nikdo nevyužil a skrze ně naplnit své nároky. Přijmout strategii, která již je někým 

využívána, lze jen ztěží – znamenalo by to přímé soupeření s druhem, který je již na ni adaptovaný 

– je v ní již zabydlený, což může být rozhodující výhoda. Uplatnění stejného efektu u sourozenců 

můžeme demonstrovat na úryvku z knihy J. Prekopové, v níž popisuje své dětství: 
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„Byla jsem druhá ze dvou sester, za tu geniální, krásnou a šikovnou byla považována vždycky 

má sestra Maruška. (…) Obě, moje maminka i její prvorozená dcera, držely pospolu. Někdo třetí 

tu už neměl místo. (…) Musela jsem jít sama svou cestou a najít někoho, kdo ve mně neviděl 

zlosyna nebo nějaké osobité stvoření. Několik pokusů žalostně ztroskotalo a mnohokrát jsem 

takto přistála na mělčině. Jedna z cest vedla do kuchyně k naší služce Fanyně. (…) Začala jsem 

držet s ní, jejími bratry, kteří pracovali u mého otce jako zedníci, a s jejími synovci a neteřemi, 

s nimiž jsem si celé dětství hrála na dvoře. (…) 

S mojí sestrou jsme se postupně vyvíjely odlišně díky svým rozdílným zájmům. Já jsem se 

radši snažila nezajímat o totéž, co ona, jinak bych se musela znovu odevzdat jejímu poručnictví 

a stát se její rivalkou. Rivalství mě ostatně vůbec nebavilo, protože jsem kvůli její inteligenci 

neměla moc šancí na úspěch. Musela jsem se věnovat oborům, kterým se Maruška vyhýbala. 

(…) Logicky jsem nemohla studovat medicínu, ačkoli bych to díky svému pomáhajícímu 

syndromu dělala nejraději, protože medicínu studovala má sestra. Tak mi zbyla alespoň 

psychologie.“ (Prekop, 2002) 

Je zde patrná strategie prvního i druhého sourozence. Starší sestra zaujala nejvýhodnější pozici, tak 

jak tomu u prvorozených zpravidla bývá. Plnila nároky rodičů, kteří si bezpochyby přáli bystrou, 

úspěšnou holčičku. Druhá dívka už tytéž nároky plnit nemohla, protože tu byla její starší sestra, 

která vše uměla lépe. Byla proto nucena experimentovat a hledat jinou strategii, jak naplnit své 

potřeby. Musela si najít jiné zájmy, protože ve všem, co dělala její sestra, by byla až druhá. Toto se 

nakonec projevilo i ve výběru profese, kde musela dát přednost psychologii před medicínou, 

protože ta již byla „obsazená“. Stejně těžké to mají i další sourozenci, kteří si musí najít svou cestu 

– musí v sobě objevit skryté vlohy, přistupovat k věcem tvořivě a novátorsky, experimentovat a 

objevovat nové oblasti, v nich lze vyniknout. Protože v tom, co dělají starší (tedy chytřejší, silnější, 

rychlejší…) sourozenci, nejsou konkurenceschopní. Jsme tedy svědky pozoruhodného mechanismu, 

který způsobuje, že děti z jedné rodiny se budou orientovat různorodě, díky čemuž bude rodina jako 

celek všestrannější a navíc tím bude zaručen neustálý pokrok ze strany mladších sourozenců. 

Shrnout to lze parafrází slov F. Sullowaye (1996): 

„Když se všichni starší sourozenci naučili skvěle vrhat oštěp, tak přišel čas vynalézt luk a šípy.“ 

 

Jednotlivé pozice v sourozenecké konstelaci 

Zkusme stručně shrnout, jací by měli jednotliví sourozenci být podle jejich pořadí narození. 

Všechny prvorozené děti (ať už jedináčci či budoucí nejstarší sourozenci) jsou poznamenáni jedním 

faktem, a to tím, že jsou pro své rodiče prvním dítětem. Jejich narození je tedy velká událost. Už 

během těhotenství rodiče kupují hračky, připravují pokojík, stokrát prolistují kalendář, aby dítku 

vybrali to nejhezčí jméno, plánují, čeho všeho jejich potomek dosáhne, kterou školu vystuduje a tak 

dále. Zkrátka jsou připraveni zahrnout svou ratolest veškerou láskou a péčí. Když se pak děťátko 

narodí, tak všichni bedlivě sledují každý jeho projev. První slůvko je důvodem k malé oslavě a den, 

kdy se batole poprvé postavilo a udělalo několik krůčků, je zapsán do kalendáře jako významná 

rodinná událost. Zřejmě jako důsledek tohoto povzbuzování a péče jsou prvorození ve svém vývoji 

o něco popředu ve srovnání se stejně starými dětmi, které mají starší sourozence. Toto urychlení je 

dobře pozorovatelné v raném dětství – prvorození začínají chodit ze všech nejdřív, jako první mluví 

a dokážou překvapit na svůj věk nezvykle vyspělými úvahami. Dětství prvorozených je tedy rodiči 

nejpevněji nalinkováno, není proto divu, že se u nich objeví vlastnosti jako je svědomitost, 

pečlivost, perfekcionismus, systematičnost, kritičnost a konzervativismus. Netřeba taky dodávat, že 

zvýšené množství prvorozených najdeme na prestižních vysokých školách, především v exaktních 

oborech (Leman, 2006). Tomu také odpovídá složení studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity 
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Karlovy – prvorození jsou mezi studenty zastoupeni z 65,3 %, ač by očekávaná četnost měla být jen 

45,7 % (Havlíček, 1999). 

Další vývoj je pak závislý na tom, zdali do rodiny přibudou další sourozenci. Pokud se tak nikdy 

nestane, dítě vyrůstá jako jedináček. Na formování jeho osobnosti se pak podílí dva fakty – jediné 

dítě není v neustálé interakci s dalšími dětmi, jak tomu je u ostatních, a pozornost jeho rodičů není 

rozdělena – dítě je tedy stále středem rodiny. Důsledkem pak může být to, že jedináčci mívají 

problém navazovat vztahy se svými vrstevníky a většinou si hledají přátele o hodně starší, případně 

o hodně mladší, než jsou sami. Dále pak jsou jedináčci špatní „skupinoví hráči“. Bývají příliš 

zaměření na sebe, než aby byli schopni kooperovat s druhými (Leman, 2006). Pro svou pozici 

v rodině si také jedináčci vysloužili pověst nesamostatných a poněkud rozmazlených jedinců, 

trpících mylnou představou své výjimečnosti (Adler, 1935), ač dnes musíme prohlásit, že toto 

tvrzení je poněkud přehnané. 

Pokud dítě nezůstane jedináčkem, ale narodí se mu další sourozenci, je situace poněkud jiná. Dítě je 

nejstarším sourozencem – tedy nejschopnějším, nejzodpovědnějším, ale také nejpřísněji 

vychovávaným. Prvorození proto respektují autority a nejvíce lpí na dodržování pravidel. Sami se 

často uplatňují v profesích, kde mohou řídit druhé a všeobecně dosahují prestižnějšího umístění než 

později narození. Adler (1935) toto doplňuje, že jako jednu z nejvyšších hodnot prvorození oceňují 

moc, ať už svou vlastní či moc někoho druhého. Sulloway (1996) uvádí, že prvorozené (případně 

jedináčky) najdeme překvapivě často mezi nejvyššími politiky. Na druhé straně některé studie 

poukazují na zvýšenou míru nejistoty a neuroticismu u prvorozených. Hovoří o ní například 

Sulloway (1996, 2001), ale byla naměřena i v našich podmínkách (např. Riedlová, 2005). 

Docela rozdílná je situace u prostředních dětí. Charakterizovat tuto skupinu je nejtěžší, jelikož do ní 

patří každý mladší sourozenec, pokud není zrovna nejmladším. I přes tento široký rozptyl jsou zde 

patrné jisté jednotící prvky. Leman (2006) poukazuje, že pro prostřední děti je typický pocit, že jsou 

přehlíženy, že nikam nepatří. Není divu; prostřední dítě není ani „vůdce smečky“ jako nejstarší 

sourozenec, ani „rodinný mazlíček“ jako ten nejmladší. Z tohoto faktu pramení většina vlastností 

pro tyto děti. Jednou z nich je, že tyto děti jsou orientované mimo rodinu. Nejsnáze si najdou (k 

nelibosti rodičů) partu vrstevníků, kde konečně získají uznání, což jim nečiní potíže, neboť jsou ze 

své rodiny zvyklí jednat s druhými. S tímto je také spojená další vlastnost všech později narozených 

(nejen těch prostředních), a to rebelství. To vyplývá i z toho, co bylo řečeno v úvodu – ten, kdo má 

starší sourozence, musí hledat alternativní rodinnou niku.  

 

Typické vlastnosti podle sourozenecké pozice 
J
e

d
in

á
č
e

k
 

 perfekcionista, kritický 

 spolehlivý, svědomitý, systematický 

 sebestředný, svéhlavý, individualista 

 považuje se za výjimečného 

 rozmazlený, nesamostatný 

 jeho přátelé bývají starší či mladší než on, ne 
vrstevníci 

N
e

js
ta

rš
í 

 perfekcionista 

 respektuje autority a pravidla, poslušný 

 konzervativní, opatrný 

 vůdce, organizátor 

 cílevědomý, ambiciózní 

 zodpovědný, svědomitý, systematický 

 neurotický 

P
ro

s
tře

d
n

í 

 rebel, volnomyšlenkář, liberál 

 společenský, hledá uplatnění mimo rodinu 

 vyjednavač, vyhýbá se konfliktům 

 kooperativní 

 uzavřený, nerad se svěřuje 

N
e

jm
la

d
š
í 

 exhibicionista, upoutává pozornost 

 nepořádný 

 dětský, nechává druhé o sebe starat 

 prudký, impulsivní, netrpělivý 

 přesvědčivý při jednání s lidmi, srdečný 

 někdy kompenzuje svou pozici pílí a úsilím 

 

Tab. 1: Vlastnosti očekávané u jednotlivých sourozeneckých pozic. Podle autorů Lemana (2006), Sullowaye 

(1996) a Adlera (1935) 
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Uspořádání, v němž později narození vyrůstají, jim nevyhovuje. Jsou proto otevření novým 

myšlenkám a změna jim nečiní potíže. Této tématice věnoval Sulloway (1996) největší pozornost. 

Mezi později narozenými našel především jedince liberálně smýšlející, přijímající nové myšlenky, a 

to ve všech oblastech lidského snažení. Později narození hráli vždy roli průkopníků, ať už se 

jednalo o Koperníkův heliocentrismus, reformaci církve, zámořské plavby nebo evoluční teorii. 

Prostřední děti bychom mohli také charakterizovat jako skvělé diplomaty a vyjednavače (čemuž je 

naučila jejich svízelná pozice) (Leman, 2006). 

Některé rysy společné s prostředními dětmi mají i nejmladší sourozenci. Především výše zmiňované 

rebelství. Nejvýraznější rys v jejich povaze je ale jiný. Plyne z faktu, že nejmladší sourozenec 

zůstává stále nejmladším a nejslabším, zkrátka rodinným benjamínkem. Adler (1935) v tomto 

kontextu hovoří o pocitu méněcennosti, který nejmladšího pronásleduje. Tento pocit ale nemusí být 

na škodu: mnoho benjamínků motivuje a žene vpřed, až překonají své starší sourozence. Dále pak u 

benjamínků můžeme pozorovat touhu se předvádět, která mnohdy přetrvává až do dospělosti. 

Charakterizovat je můžeme jako bezstarostné, veselé a poněkud nespolehlivé jedince. Nejdéle ze 

všech sourozenců si podrží infantilní rysy, jelikož se k nim rodiče chovají jako k dětem. 

Nepochybným faktem je, že benjamínci bývají vychováváni v nejsvobodnější atmosféře a zákazy a 

pravidla, která platila pro jejich starší sourozence, znají jen z vyprávění. Možná proto bývají 

nejmladší sourozenci nepořádní, nesystematičtí a disciplína pro ně mnoho neznamená. 
 

 

Působení dalších proměnných a zvláštní situace 

Teorii sourozeneckých konstelací nemůžeme považovat za všeobecně platnou ve všech případech. 

Ve skutečnosti do hry vstupuje mnohem větší množství proměnných, které mohou ovlivnit vývoj 

lidské povahy jakýmkoli směrem. Sulloway (2001) uvádí, že pořadí narození ovlivňuje člověka 

vlastně jen nepřímo. Tím klíčovým a přímo působícím faktorem ve vývoji povahy je výběr rodinné 

niky, kterou jedinec obsadí. Pořadí narození je jen jedním z činitelů, podle nichž se výběr 

uskutečňuje. Ač se jedná bezpochyby o činitel velkého významu, tak zdaleka není jediný. Při 

souhře dalších proměnných může například prvorozený pojmout za vlastní niku, v níž bychom 

mnohem spíše hledali druhorozeného či naopak.  

Mezi faktory, které se odráží na struktuře rodiny, patří například počet sourozenců, sociální vrstva, 

pohlaví sourozenců, fyzický vzrůst sourozenců, přítomnost dvojčat, věkový odstup sourozenců, věk 

rodičů, osobnost rodičů a mnoho dalších. V tomto příspěvku ale budeme zohledňovat jediný jev, a 

to vliv věkových odstupů mezi sourozenci, tedy takzvaný vznik druhé linie. Když se například 

rodičům jediného dítěte narodí po desetileté pauze druhé dítě, tak jen těžko u něj můžeme očekávat 

povahové rysy typické pro druhorozeného. Pravděpodobně bude svou povahou mnohem lépe 

odpovídat vlastnostem, které bychom očekávali u jedináčka. V takovémto případě hovoříme o 

vzniku druhé linie. Dochází k němu tehdy, je-li mezi libovolnými dvěmi sourozenci dostatečný 

věkový odstup. Dítě narozené po této prodlevě je prvorozeným dítětem nového systému, který 

původnímu sourozeneckému systému nekonkuruje. Pro mladší děti fungují jejich o hodně starší 

sourozenci spíše jako dospělé vzory než jako soupeři. Leman (2006) uvádí, že k tomuto jevu 

dochází, jakmile je mezera mezi dětmi pět a více let. Samozřejmě, že čím je mezera mezi 

sourozenci větší, tím bude tento jev výraznější. 

V případě vzniku druhé linie budeme hovořit o pseudoprvorozených, pseudojedináčcích a 

pseudonejmladších dětech. Pseudoprostřední děti pochopitelně neexistují. Obrázek 2 ilustruje 

rozložení jednotlivých sourozeneckých pozic. 
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Obr. 2: Příklad sourozeneckých pozic v rodině s šesti dětmi, kde došlo ke vniku druhé linie. 
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 Sebeúcta 
(Self-Regard) 

schopnost vážit si sebe sama a považovat se za v podstatě dobrého 

 Emoční 
sebeuvědomění 
(Emotional Self-
Awareness) 

schopnost uvědomovat si své pocity, rozlišovat je a nacházet jejich 
příčiny 

 Asertivita 
(Assertiveness) 

schopnost vyjádřit své názory a bránit svá práva nedestruktivním 
způsobem  

 Nezávislost 
(Independence) 

schopnost sebeurčení a sebeřízení v činech i myšlenkách a oproštění 
se od emoční závislosti 

 Sebeaktualizace 
(Self-Actualization) 

schopnost uskutečnit své potenciální nadání 
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 Empatie 
(Empathy) 

schopnost uvědomovat si pocity druhých, rozumět jim a hodnotit je 

 Společenská 
zodpovědnost 
(Social responsibility) 

schopnost fungovat jako kooperativní, užitečný a činorodý člen 
skupiny   

 Mezilidské vztahy 
(Interpersonal 
Relationship) 

schopnost navazovat a udržovat oboustranně uspokojivé intimní 
vztahy, v nichž je náklonnost přijímána i dávána 
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 Odolnost vůči stresu 
(Stress tolerance) 

schopnost obstát v nepříznivých podmínkách a stresujících situacích 
aktivním a pozitivním vyrovnáváním se se stresem 

 Ovládání popudů 
(Impulse Control) 

schopnost omezit nebo odložit impuls, popud nebo pokušení k akci 

P
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z
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ů
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b
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s
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(A
d
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p
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b
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ty

)  Testování reality 
(Reality Testing) 

schopnost prožívat věci tak, jaké skutečně jsou, bez fantazírování a 
zbytečného snění 

 Flexibilita 
(Flexibility) 

schopnost přizpůsobit své emoce, myšlenky a činy měnícím se 
situacím a podmínkám 

 Řešení problémů 
(Problem Solving) 

schopnost identifikovat a správně definovat problém, objevit a uplatnit 
efektivní řešení 
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 Optimismus 
(Optimism) 

schopnost vidět věci z lepší stránky a udržovat si pozitivní postoj tváří 
v tvář nepřízni osudu 

 Štěstí 
(Happiness) 

schopnost být spokojen se svým životem, těšit se ze sebe i druhých a 
radovat se 

Tab. 3: Struktura emočně-sociální inteligence v pojetí R. Bar-Ona. (Bar-On, 2004) 
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Proč emoční inteligence? 
  

Jak již bylo zmíněno výše, výzkum sourozeneckých konstelací se potýká s problémy. Klasicky 

konstruované studie spočívající v tom, že se část populace otestuje některým z osobnostních 

inventářů a poté se mezi škálami hledají signifikantní rozdíly, nepřináší smysluplné výsledky. 

Poněkud většího úspěchu dosahují práce mapující úspěchy jedinců v reálném životě. Bohužel tento 

způsob je nesmírně pracný a lze jím zachytit jen velmi úzký okruh poznatků (Sulloway, 1996). 

A právě toto je důvod, proč propojujeme téma sourozeneckých konstelací s emoční inteligencí. 

Emoční inteligence je pojem, o němž se začíná stále více hovořit jako o klíčovém faktoru úspěšnosti 

v životě. A to nejen na poli mezilidských vztahů, ale i v zaměstnání a v celkové schopnosti budovat 

životní spokojenost. Tedy v oblastech, kdy jsou patrné rozdíly mezi sourozenci. A především – 

emoční inteligence je měřitelná psychologickými testy. 

 

Bar-Onovo pojetí emoční inteligence 

Pojem emoční inteligence prošel značným vývojem. První zmínky můžeme dohledat již na počátku 

dvacátého století v pracích E. L. Thorndikea (1920). Totéž téma se pod různými názvy objevilo i v 

práci D. Wechslera (1940), H. Gardnera (1983) a dalších badatelů. Koncepty všech těchto autorů 

(ať už nazývané emoční, sociální či emočně-sociální inteligence) se pokoušely zmapovat totéž -  tu 

část lidské inteligence, která uniká pozornosti inteligenčních testů, ale hraje klíčovou roli při řešení 

problémů každodenního života. 

Jako samostatný celek byla ale emoční inteligence popsána až na začátku devadesátých let 

Mayerem a Saloveyem (1990). Ač to byli tito dva badatelé, kdo dali tomuto konstruktu pevný 

rámec, je pojem emoční inteligence spojován se jménem Daniela Golemana (1995), autora známé 

knihy nesoucí tento název. Kromě těchto autorů a jejich rozdílných pojetí se uchytil i třetí model, 

který je pro tuto práci nejvýznamnější. Jeho autorem je badatel izraelského původu Revuen Bar-on. 

Sám definuje emočně-sociální inteligenci (jak tento konstrukt nazval), jako: 

 „…souhrn nekognitivních schopností, kompetencí a dovedností ovlivňujících způsobilost 

člověka být úspěšný tváří v tvář požadavkům prostředí a nesnázím.“ (Bar-On, 2004) 

 

Jinde tentýž autor definuje emoční inteligenci jako: 

 „Emočně-sociální inteligence je průřezem vzájemně souvisejících emočních a sociálních 

kompetencí, schopností a podpůrných prvků, které určují, jak efektivně rozumíme sami sobě, 

dokážeme se vyjádřit, jak rozumíme druhým, jak se k nim vztahujeme a jak se vyrovnáváme 

s denními záležitostmi“ (Bar-On, 2006) 

  

Bar-Onova emočně-sociální inteligence je tvořena pěti oblastmi, z nichž každou lze dále dělit. 

Strukturu emočně-sociální inteligence zachycuje tabulka 3. Jak je patrné, jednotlivé složky jsou 

značně různorodé a vzájemně je propojuje především to, že nějakým způsobem přispívají ke 

spokojenosti člověka. V souladu se svým modelem vytvořil Bar-on i test k měření emoční 

inteligence EQ-i (Emotional Quotient Inventory – A  Measure of Emotional Intelligence). Jedná se 

o sebeposuzovací osobnostní inventář obsahující 133 tvrzení, jež subjekt hodnotí na pětistupňové 

škále likertovského typu. Test obsahuje čtyři různé mechanismy kontrolující jeho validitu. 
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Hypotézy, výzkum a jeho výsledky 
 

Ještě před tím, než stanovíme hypotézy týkající se povahových rysů jednotlivých sourozenců, je 

nutné přesně vymezit pravidla, podle nichž jsou sourozencům přiřazovány jejich pozice. Jak bylo 

řečeno výše, existuje velké množství vlivů, které vstupují do procesu obsazování sourozenecké 

pozice, což je třeba ve výzkumu zohlednit. Bohužel většina z nich je nesnadno kvantifikovatelná, 

proto subjekty, u nichž byly zjištěny vlivy, jako je smrt sourozence, či např. přítomnost dvojčat, 

byly z výzkumu vyřazeny. Zcela jinak tomu je s již zmiňovaným vlivem věkových odstupů mezi 

sourozenci. 

Autoři zabývající se problematikou sourozeneckých konstelací (např. Leman, 2006 či Sulloway, 

1996) se shodují, že ke vzniku druhé linie dochází, když je věkový rozdíl sourozenců pět a více let. 

Žádný z nich se ale neodvolává na studii, která by potvrzovala, že právě pět let je optimální číslo, 

pro stanovení hranice. Tuto hranici je ale nezbytné přesně vymezit, aby bylo možné přiřadit 

jednotlivým subjektům jejich skutečné sourozenecké pozice a následně mohly být takto vymezené 

skupiny srovnávány. Budeme tedy ověřovat tyto předpoklady: 

 

1. Signifikantně největší rozdíly ve složkách emoční inteligence jednotlivých 

sourozeneckých skupin se projeví, budeme-li považovat za minimální věkovou mezeru 

pro vznik druhé linie dobu pěti let (v porovnání s mezerou čtyřletou, šestiletou, sedmiletou, 

osmiletou a stavem, kdy věková mezera nebude zohledněna vůbec). 

2. Ve složkách emoční inteligence existují mezi sourozeneckými skupinami signifikantní 

rozdíly. 

 

Pod pojmem emoční inteligence budeme rozumět konstrukt měřený testem EQ-i. Sourozenecké 

skupiny rozlišujeme čtyři: prvorozené, prostřední, nejmladší a jedináčky. 

 

Soubor 

Dotazníkem EQ-i bylo testováno celkově 200 studentů všeobecného čtyřletého gymnázia (15 – 19 

let, průměr 17,3). Část subjektů musela být ale z výzkumu vyloučena, především kvůli poměrně 

přísným valorizačním mechanismům testu QE-i. Po všech úpravách se rozsah vzorku zmenšil na 

168 osob – 122 žen a 46 mužů. Při určování sourozeneckého pořadí bylo na nevlastní sourozence 

pohlíženo stejně jako na sourozence vlastní, pokud byli vychováváni společně s dotazovanou 

osobou. 

 

Práce s daty a její výsledky 

Získaná data byla podrobena statistické analýze. V její první fázi byla věnována pozornost 

věkovému uspořádání sourozenců v jednotlivých rodinách a z toho vyplývající skutečné 

sourozenecké pozici každého jednotlivce. Abychom tuto pozici mohli jednoznačně určit, je třeba 

stanovit nejmenší věkovou mezeru, která již vede ke vzniku nového sourozeneckého systému. 

Pokud by byla tato mezera zvolena příliš velká, došlo by k nepřesnostem v důsledku nerozeznání 

samostatných sourozeneckých linií v jednotlivých rodinách.  Naopak pokud by byla příliš malá, 

byly by uzavřené sourozenecké systémy bezúčelně děleny na menší celky. V první fázi výzkumu 

budeme tedy za nezávislou proměnnou považovat právě tuto věkovou mezeru. Sledovanou veličinu 

tedy byla míra rozdílnosti jednotlivých skupin v případě jednotlivých věkových mezer. Posloužila 
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nám k tomu hodnota F získaná analýzou rozptylu v jednotlivých případech. Výsledky jsou 

vyneseny v grafu 4. 

Z průběhu křivky hodnoty F je patrné, že při rozdělování sourozenců do skupin podle jejich pozice 

vede zohlednění jejich věkových odstupů ke zvýšení statistické významnosti. (Hodnota ve sloupci 

označeném „více“ odpovídá stavu, kdy není efekt vzniku druhé linie vůbec zohledněn.). Dále je 

také zřejmé, že považovat dobu pěti let za minimální věkovou mezeru potřebnou ke vzniku druhé 

linie, není nejlepší řešení. Mnohem vyšší rozdílnosti je dosaženo, budeme-li počítat s roky šesti. 

Statistická analýza prokázala, že rozdíly hodnot jsou signifikantní
1
, první výzkumnou hypotézu tedy 

můžeme zamítnout. 

Zkusme se zamyslet nad tím, proč zde dochází k rozporu mezi získaným výsledkem a zahraničními 

autory. Jedním vysvětlením by mohlo být, že Leman i ostatní autoři, z nichž jsem čerpal, prováděli 

své výzkumy ve Spojených státech, případně ve Velké Británii. V obou těchto zemích začíná 

povinná školní docházka přibližně v pěti letech věku dítěte, zatímco v České republice do školy 

nastupují děti starší šesti let. Toto by mohlo být tím faktorem, který určuje, zdali dojde ke vzniku 

nové sourozenecké linie. Takovéto vysvětlení nejenže přesně odpovídá naměřeným hodnotám, ale 

zdá se mi i celkem logické. Dítě, které již navštěvuje základní školu, nemusí lpět tak moc na 

pozornosti rodičů – projevy uznání získává i od učitele a sociální vztahy navazuje se svými 

spolužáky. Proto příchod dalšího člena do jeho rodiny nemusí mít tak rozsáhlé důsledky. 

Stanovením pravidla, s jehož pomocí budeme subjektům přidělovat jejich sourozenecké pozice, 

můžeme přejít k druhé fázi analýzy dat. Zde budeme kalkulovat jen se třemi sourozeneckými 

skupinami: prvorozenými, jedináčky a nejmladšími. Skupina prostředních sourozenců – čítající 

v tomto případě pouhých osm osob – opět nebude zahrnuta do statistických výpočtů. Získaná data 

byla podrobena analýze rozptylu (ANOVA) a poté Duncanovu testu. Signifikantní rozdíly byly 

naměřeny na těchto škálách: Celkové EQ, Interpersonální EQ, Empatie, Společenská zodpovědnost, 

Přizpůsobivost, Řešení problémů. Srovnáme-li jednotlivé dvojice sourozeneckých skupin, výsledky 

jsou takovéto: 

 

 Prvorození a Nejmladší: rozdíly jsou 

mezi těmito dvěmi skupinami 

signifikantní na škálách Celkové EQ, 

Interpersonální EQ, Společenská 

zodpovědnost a Přizpůsobivost (p<0,05). 

Pokud bychom vzali v úvahu i výsledky 

na hladině významnosti p<0,1, rozdíl 

bychom nalezli i na škále Intrapersonální 

EQ. Na všech jmenovaných škálách 

dosáhli prvorození nižšího skóre než 

skupina nejmladších. 

 Prvorození a Jedináčci: signifikantní 

rozdíl byl zjištěn na škále Řešení 

problémů (p<0,05). Pro hladinu 

významnosti p<0,1 by to byla ještě škála 

Celkové EQ a Asertivita. Opět bylo na všech těchto škálách skóre prvorozených nižší, než skóre 

srovnávané skupiny. 

                                                 
1
 Pro zjištění signifikantnosti jsem užil Freidmannovy analýzy rozptylu. Dal jsem přednost této neparametrické metodě 

před metodami parametrickými z důvodu malého rozsahu vzorku a vlastnostem vkládaných dat. 
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Graf 4.: Závislost rozdílnosti sourozeneckých skupin na 

minimální věkové mezeře potřebné pro vznik druhé 

linie. 
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 Nejmladší a Jedináčci: Mezi těmito dvěmi skupinami nebyly nalezeny na hladině významnosti 

p<0,05 žádné signifikantní rozdíly. Pro p<0,1 jsou rozdíly signifikantní na škálách Empatie a 

Flexibilita. V obou případech měli jedináčci nižší skóre. 
 

 

Interpretovat tyto výsledky bude o něco obtížnější. Výsledky by nás mohly na první pohled svádět 

k přesvědčení, že prvorození sourozenci jsou ve srovnání s ostatními skupinami méně přizpůsobiví, 

méně empatičtí, hůře řeší problémy, jejich interpersonální dovednosti jsou slabé a celkově mají 

nižší EQ. Obávám se ale, že přistoupením k tomuto výkladu bychom jen dali za pravdu psychiatrům 

C. Angstové a J. Ernstovi, kteří takovéto studie považují za mrhání časem a penězi. Podíváme-li se 

na naměřené hodnoty pozorněji, nemůžeme si nevšimnout nápadné zvláštnosti v rozložení 

výsledků. Skupina prvorozených ve srovnání s ostatními dosáhla na třinácti škálách z patnácti 

nejnižšího skóre. Tento výsledek je v přímém rozporu s tím, co bylo u prvorozených zjištěno a 

mnohokrát ověřeno – s tím, že prvorození bývají ze všech sourozenců neúspěšnější, dosahují 

nejvyššího vzdělání a zaujímají nejprestižnější pozice v zaměstnání. Tento výsledek je ještě 

pozoruhodnější, vezmeme-li v potaz, že hodnoty byly naměřeny testem emoční inteligence, který je 

zkonstruován právě k tomu, aby zjišťoval předpoklady pro to, být úspěšný v zaměstnání i 

v osobním životě. 

Odpověď, proč tomu tak je, by nám mohla poskytnout samotná struktura testu EQ-i. Už to, že se 

jedná o sbeposuzovací inventář, hraje v neprospěch přesnosti výsledků. Je zde jakýsi vnitřní rozpor 

– autor EQ-i  tvrdí, že tento test měří schopnosti, dovednosti a kompetence člověka (nikoli 

například jeho osobnostní rysy), ale přitom užívá metody posuzování sama sebe. Navíc se zde jedná 

o tvrzení na první pohled sociálně žádoucí či nežádoucí, což dává výzkumné osobě značnou 

možnost výsledky vědomě či nevědomě zkreslit. Takováto metoda se mi jeví jako značně nevhodná 

k posouzení úrovně jakýchkoli schopností – zkusme si například představit test matematických 

dovedností, který by se opíral o položky typu „Jsem dobrý v počtech,“ atp. To, co by měřil, by bylo 

mnohem spíše jakési subjektivní přesvědčení o osobní zdatnosti, než schopnost řešit matematické 

příklady. A stejnou chybou je zatížen i test EQ-i. Proto se domnívám, že nápadně nízké výsledky 

prvorozených nejsou dokladem toho, že mají oproti ostatním značně nerozvinutou emoční 

inteligenci, ale že jsou na sebe během vyplňování testu (pro svůj perfekcionismus a přehnanou 

sebekritičnost) mnohem přísnější než ostatní, bez ohledu na to, čeho se jednotlivé testové položky 

týkají. Test EQ-i se v minulosti potýkal se podobnou kritikou ze strany ostatních průkopníků 

v oblasti emoční inteligence. Bylo mu vytýkáno například i to, že nepřináší nic nového – jedná se 

v podstatě jen o kolekci nejrůznějších osobnostních rysů, které již byly v minulosti známy a úspěšně 

měřeny. Je tedy nasnadě otázka, za-li vůbec měří emoční inteligenci. 

Je pravděpodobné, že zde došlo k tomu, před čím varoval Sulloway (2002). Dle jeho mínění je užití 

sebeposuzovacích osobnostních inventářů značně nevhodné pro popis rozdílů mezi sourozeneckými 

skupinami. Můj předpoklad, že konstrukt emoční inteligence se osvědčí při popisu osobnostních 

rysů typických pro jednotlivé sourozence, se zdá být mylný. Otázkou zůstává, zdali se skutečně 

jedná o chybný předpoklad nebo jen nevhodně zvolenou diagnostickou metodu. 

Výzkum sourozeneckých konstelací se s potížemi při výběru metod potýká od svého počátku. Na 

tento problém poukazuje i Sulloway (2002). Užití sebeposuzovacích inventářů přináší jen malé a 

mnohdy nesmyslné výsledky. Když navíc přihlédneme k výše uvedenému faktu, že zde chybí 

jednotící teorie, která by nám poskytla zpětnou vazbu, nemůžeme se divit, k jak pozoruhodným 

závěrům badatelé dochází. 

Za příklad by nám mohlo posloužit zjištění vyplývající (při nešetrné interpretaci výsledků) z tohoto 

výzkumu: prvorození mají celkově nižší EQ než ostatní sourozenecké skupiny. Jelikož zde není 
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žádná dostatečně ukotvená teorie, které by tento závěr mohl odporovat a která by nás nutila 

k hlubšímu zamyšlení nad tím, co jsme naměřili, můžeme jej přijmout za pravdivý a hledat 

vysvětlení, proč tomu tak je. Před takovýto ukvapeným závěrem nás uchrání snad jen výsledky 

objektivních průzkumů hovořící jasně ve prospěch prvorozených, co se týče jejich pracovní 

úspěšnosti a dosaženého vzdělání. 

Stejně „překvapivé“ výsledky přináší i některé další studie. Například po vyšetření sourozeneckých 

skupin dotazníkem ICL bylo mimo jiné zjištěno, že prvorození vynikají oproti jedináčkům na 

škálách dominance i submisivita (Riedlová, 1995). I zde bezpochyby najde výzkumník 

s dostatečnou fantazií věrohodné vysvětlení pro obě vzájemně si odporující tvrzení. 

Nedostatečnost této situace komentují Ernst a Angst (1983) takto: 

„Pokud například nejmladší děti vykazují více úzkosti než ostatní, je tomu tak, protože byli 

po mnoho let těmi nejslabšími ve své rodině. Pokud je největší úzkost zjištěna u prvorozených, 

příčinou je nekoherentní péče nezkušené matky. Na druhou stranu, pokud nejvíce úzkosti 

projevují prostřední děti, je to kvůli tomu, že byly zanedbávány svými rodiči, protože nebyly ani 

nejstarší ani nejmladší. S trochou fantazie je stejně tak možné najít vysvětlení pro nejvyšší 

úzkost u druhé dívky ze čtyř a tak podobně…“ 

Aby bylo možné pokračovat ve výzkumu sourozeneckých konstelací s nějakými smysluplnými 

výsledky, je třeba nejdřív splnit dvě podmínky. Stanovit pevnou a ucelenou teorii, která bude tento 

jev vysvětlovat, a nalézt metodu k efektivnímu měření skutečných rozdílů mezi sourozenci. Bez 

vhodné metody budou výsledky nahodilou a vzájemně si odporující změtí dat a bez jednotící teorie 

budou i přesné výsledky jen množinou nic neříkajících izolovaných zjištění. 

Závěr 
 

Měření potvrdila vliv pořadí narození na emoční inteligenci jedince. Ukázalo se, že svou roli 

nehraje jen pořadí, ve kterém se sourozenci narodili, ale i jejich věkové odstupy. Bylo zjištěno, že 

nejmenší věkový odstup potřebný pro vznik nové sourozenecké linie je šest let. Důvodem by mohlo 

být to, že dítě v tomto věku nastupuje povinnou školní docházku a stává se psychologicky 

nezávislejší na své rodině. 

Po otestování sourozenců testem EQ-i se ukázalo, že nejstarší sourozenci vykazují na většině škál 

nižší výsledky, než ostatní sourozenecké skupiny. Rozdíly byly signifikantní na škálách Celkové 

EQ, Interpersonální EQ, Empatie, Společenská zodpovědnost, Přizpůsobivost při srovnání se 

skupinou nejmladších sourozenců a na škále Řešení problémů ve srovnání s jedináčky. 

Výsledky výzkumu a jejich srovnání s výsledky jiných prací svědčí o nutnosti formulování pevné 

teorie sourozeneckých konstelací, která stále chybí. Bez takovéto teorie a bez přesných nástrojů na 

měření rozdílů mezi sourozenci lze jen těžko získat výsledky, které by bylo možno konzistentně 

interpretovat. Dokud nebudou tyto podmínky splněny, nemá výzkum efektu pořadí narození pro 

psychologii valný přínos. 
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