
Aktivní otcovství, aneb když pečují tátové
Přes všechny socio-ekonomické změny, které se v průběhu dvacátého století 
udály, v rozporu s proklamacemi o rovnosti žen a mužů, žijeme ve společ-
nosti, kde přetrvává obraz „ideální“ matky a „ideálního“ otce. Zatímco matka 
je osobou, která se plně věnuje péči o malé děti, otec se do jejich výchovy 
zapojuje až v pozdějším věku. Otcovská role je především role živitele. Model 
tradiční rodiny, jak ho zde popisujeme, byl vcelku ospravedlnitelný ve spo-
lečnosti přísně rozdělené na mužský a ženský svět. Dnes již naštěstí takové 
rozdělení neplatí. Na počátku minulého století zcela nepředstavitelné sku-
tečnosti jsou dnes zcela běžné: ženy studují a vyučují na univerzitách, zau-
jímají pracovní místa do té doby vyhrazená pouze mužům, objevují se ve 
vedoucích manažerských pozicích velkých i malých firem, nepřekvapí nás 
ženy političky, umělkyně, vědkyně, sportovkyně nebo ženy v armádě. Do 
velké míry se ženám podařilo překonat mnohá tabu a vstoupit na „zakázaná“ 
území mužů. Podařilo se také mužům zbavit se těchto tabu a vstoupit do sfér 
tradičně vyhrazených ženám? Vstupují muži do sféry péče o malé děti?

Existují takoví muži. S láskou pečují o své děti, koupají je, přebalují, krmí 
a uspávají. Vozí je v kočárku a když jsou nemocné, vysedávají u jejich postý-
lek a foukají na bolístky. Se suverenitou, se kterou tradiční „správnej chlap“ 
vymění rozbitou žárovku, tihle tátové přebalí či vykoupou svou ratolest. 
A nedělají to jen o víkendech nebo po večerech, jsou se svými dětmi každo-
denně, od rána do večera. Tátové na plný úvazek. Jsou to muži, kteří dobro-
volně opustili své zaměstnání a nastoupili na rodičovskou dovolenou.

Otcovství může mít mnoho podob. Od nepřítomného otce, přes tradičního 
přísného otce živitele až po… „mateřského“ otce? Je slovo mateřské s otcov-
stvím neslučitelné? Nejspíš by mělo, neboť matka a otec tvoří přece dva 
protiklady. Ale musí tomu tak být? Pokud se chceme držet tradice, tak ano. 
Pokud nás ale zajímají i jiné možné cesty rodičovství, pak bychom měli při-
pustit, že i muži mohou oplývat dovednostmi a vlastnostmi, které označuje-
me jako mateřské. Neboť přídavné jméno „mateřský“ v tomto významu není 
vázáno na ženské pohlaví, stejně jako „mateřský“ jazyk, nemusí pocházet 
výhradně od matky. Slovo mateřský vyjadřuje onu blízkost, vztah, kterou 
k jazyku (nebo dítěti či rodiči) cítíme.

Genderové role nejsou určeny stejně ve všech společnostech a kulturách 
světa, ani ve všech vrstvách a subkulturách jedné společnosti a navíc jsou 
historicky a časově proměnlivé. Patří sem představy o pozici žen a mužů 
v rodině, o ženské a mužské kráse, vlastnostech nebo vhodných oborech pro 
profesní zaměření atd.

Společensky definovaná charakteristika genderu nemusí odpovídat psy-
chickému a sociálnímu nastavení ani zájmům a potřebám každého jedince. 
Problémem však je, že tyto proměnlivé předpoklady vztahující se k genderu 
jsou přijímány za obecně platné, správné, normální a zakládá se na nich roz-
dílný přístup k osobám ženského či mužského pohlaví. Lidé často podléhají 
tzv. genderovým stereotypům, tedy zjednodušujícím souhrnným popisům 
a pravidlům, určeným ženám a mužům. Jedná se často o předsudky a myl-
né představy o „správném“ či „přirozeném“ chování a obecném posuzování 
jedinců na základě jejich příslušnosti k určitému pohlaví bez hlubší specifika-
ce toho, co je těmto jedincům vrozené a co získali výchovou, jaké jsou jejich 
individuální vlastnosti, schopnosti, názory, představy o životě apod.

Past genderových stereotypů v rámci svého plochého zjednodušování 
v sobě nese dvojí úskalí:

• radikální oddělení ženských a mužských znaků, tedy vizi, že normální 
a správná žena nevykazuje žádné rysy mužství a stejně tak muž nevyka-
zuje rysy ženské

• předpoklad, že všechny příslušnice a příslušníci daného pohlaví sdíle-
jí v zásadě stejné zájmy, hodnoty, potřeby, životní styl apod., a tvoří tak 
jakousi ucelenou skupinu, která nepřipouští různorodost.
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Doprovodné citace otců a matek jsou variacemi na rozhovory uskutečněné 
v rámci výzkumu „Pečující otcové – Rodiny s otci na rodičovské dovolené“ 
v roce 2004 (Realizován na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně, vedoucí výzkumného týmu: PhDr. Iva Šmídová PhD.)

Výstava je pořádána v roce 2007 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská 
práva jako součást projektu Půl na půl (www.pulnapul.cz) – rovné příležitos-
ti žen a mužů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU 
a státním rozpočtem ČR.

Otcovství, mateřství a genderové stereotypy



Otcovská dovolená

Existují však země, kde se tatínci 
zapojují do péče o děti mnohem 
více a stát je v jejich počínání pod-
poruje. Příkladem jsou skandináv-
ské země, kde je tradice aktivního 
otcovství z evropských zemí nej-
větší (ve Švédsku muži mohou na 
rodičovskou dovolenou již od roku 
1974). Země jako Norsko, Island či 
Švédsko mají ve svých legislativách 
různá podpůrná opatření pro zvý-
šení participace otců v péči o děti, 
ať už se jedná otcovskou dovo-
lenou, otcovský měsíc či různé 
otcovské kvóty. Například na Islan-
du to znamená, že z celkové doby 
rodičovské dovolené je určitá část 
garantována matkám a stejná část 
je vyhrazena otcům (tři měsíce). 
Zbylé tři měsíce si rodina může roz-
dělit podle vlastního uvážení. Stát 
se tak snaží podporovat rodiny, ve 
kterých se oba partneři v péči o dí-
tě vzájemně střídají a oba se zapo-
jují do rodičovské dovolené. Velmi 
podobný model mají například 
v Norsku, Dánsku, Švédsku, ale také 
v Rakousku, Portugalsku a nově (od 
ledna 2007) i v Německu.

Ten vztah je určitě jiný, když jsem s tím 
dítětem každý den. Já si třeba chodím 
zaběhat, někdy pravidelně do lesa, někdy 
každý den, na hodinu, on už spí, já při-
jdu domů a koukám do postýlky, protože 
mi prostě chyběl tu hodinu… Takže to 
já jsem, to je můj kluk no. I předtím jsem 
chodil se slzičkou v oku do práce, jo, když 
jsem ho neviděl. No a teď, teď se ho můžu 
nabažit…

Robert, 26 let, se synem Matějem (1,5 roku) na 
rodičovské dovolené od jeho půl roku. 

1
Muži tvoří celou polovinu všech rodičů, tedy padesát procent. Přesto se počet otců na rodičovské 
dovolené pohybuje v České republice stále na hranici jednoho procenta. Pokud se jedná o rozdělení 
rolí, jsme velmi konzervativní zemí: muž – živitel a žena – pečovatelka. Není se čemu divit, vždyť 
možnost jít na rodičovskou dovolenou se českým mužům naskytla až v roce 2001.



Dosud ani ve skandinávských zemích muži nepečují o děti 
tolik co ženy, avšak velká většina otců (ve Švédsku až osmde-
sát procent) má alespoň krátkodobou zkušenost s pobytem 
na rodičovské dovolené. I takto krátká zkušenost silně ovliv-
ňuje jejich postoje k dětem a ženám. 

Já si myslím, že by pro chlapy bylo moc dobré si to aspoň na chví-
li vyzkoušet. Ta zkušenost, aspoň třeba měsíc být s tím dítětem. Pro-
tože ono je něco jiného, když ho hlídáš, manželka jde k doktorovi. 
Tak si  říkáš, tak prostě nějak to spachtím a kdyžtak přijde manželka 

a zachrání to. Ale jako fakt to vědomí, že jsi tady a že se o něho musíš 
starat a není nikdo, kdo by to spravil po tobě, to by bylo moc fajn, kdy-
by se to ti chlapi naučili. Pak by se jim asi nestalo, že dítěti zapomínají 
dát najíst a tak. Že by třeba ten měsíc aspoň ti chlapi byli a manželka by 
prostě někam odjela,  vzala by si dovolenou a on by se o to dítě musel 
postarat... To myslím, že by se k těm ženám pak chovali jinak. Že by tře-
ba i pochopili, že když je doma, že prostě si potřebuje jít zacvičit jednou 
týdně, nebo dvakrát týdně, nebo s holkama pokecat… Že by byli asi 
tolerantnější k té manželce.

Marek, 29 let, se synem Jakubem (2 roky) na rodičovské dovolené 

Ukazuje se, že ve společnostech, kde se muži více podílejí na péči o děti, dochází k větší 
vyrovnanosti mezi muži a ženami. Tam, kde jsou muži častěji vidět u dětských postýlek, 
uvidíme i více žen v politice či v jiných vedoucích pozicích. Podíl žen na rozhodování a mužů 
na péči o děti, se odráží například i v nižším výskytu domácího násilí a obecně menším 
výskytu násilí páchaného na ženách. Tyto formy násilí totiž vyplývají z genderové nerovnosti, 
respektive z nerovnoměrného rozložení moci ve společnosti. 

Mužská zkušenost s dítětem2

foto: Zdeňka Řezbová



Otec jako hlavní pečující osoba3
Často slýchaným, stereotypním argumentem je, 
že dítě nemůže nikdy navázat k otci tak blízký 
vztah jako k matce. Podle vývojových psychologů 
a psycholožek se pouto mezi matkou a dítětem 
rodí již v prenatálním věku, otec tudíž nemůže 
tento fyzický handicap překonat. Absence 
schopnosti kojení má být další „přirozenou“ 
bariérou ve vztahu mezi mužem a dítětem. 

Existují však i novější psychologické studie, které tyto letité mýty 
vyvracejí. Například americká profesorka psychologie Brendy Gei-
ger (1996: Fathers as Primary Caregivers) sledovala chování dětí 
a rodičů v rodinách, kde hlavní pečující osobou byl muž. Zajíma-
vé bylo především zjištění, že v situacích ohrožení děti hledaly 
bezpečí v náruči tatínka. Dávaly přednost otci před 
matkou a projevovaly mu náklonnost, jakou děti 
projevují v tradiční rodině matce. Pečující otcové 
prokazovali rozvinutější schopnost se o děti starat. 
Byl to otec, kdo se budil v noci při každém zakašlá-
ní dítěte, kdo mnohem zručněji přebaloval, krmil, 
konejšil a uspával. 

Právě tyto výzkumy prokazují, že péče o děti není 
vrozená, dokonce ani tolik výchovou vštěpená, jako 
je výsledkem každodenní praxe. Ať žena či muž, 
věnují-li dítěti veškerý čas a péči, vznikne mezi nimi 
postupně vztah, který provází i ona potřebná schop-
nost péče o dítě. Děti nerozlišují, jestli o ně pečuje 
biologická matka či otec nebo zda se jedná o adop-
tivní matku/otce. Dítě navazuje vztah na základě 
kvality, se kterou pečující osoba uspokojuje jeho 
potřeby. Nehledí na to, zda je pečující osobou muž 
či žena.

Jako tohle je úplně zřejmé. Já když jsem doma, tak se ke mně 
samozřejmě Anička taky tulí a mazlí se se mnou, no ale když 
se jí něco stane, někde se bouchne nebo tak něco, tak samo-
zřejmě hned volá „táto táto!“. Nebo když má hlad, žízeň, to 
najednou existuje jenom tatínek. Tak ono se není co divit, oni 
spolu tráví většinu dne, jsou na sebe zvyklí… A funguje to asi 
i naopak. Ona v noci zakašle a Jirka už je vzhůru a sedí u ní, 
mě tohle nevzbudí. A taky ji dokáže utišit mnohem rychleji 
než já…

Eva, 30 let, módní návrhářka, manželka otce na rodičovské dovolené,  
dcera Anička (1,5 roku)

foto: Zora Javorská



Když začala chodit Šárka do školky, stalo 
se například, že ji vychovatelky vyslýchaly 
a vyptávaly se jí na takové věci, jako jest-
li ji tatínek i koupe, a kde všude ji umývá, 
a jestli se ji přitom dotýká ‚tam dole‘, nebo 
jestli když ji tatínek čte pohádku na dob-
rou noc, zda u ní zůstává dál ležet v postýl-
ce a podobně. Jak pro dceru, tak pro mě 
to bylo velmi ponižující. Vždyť je to moje 
malá dcera, a samozřejmě, že když byla 
ještě menší, že jsem ji koupal, a stejně jako 
všechny matky, i já jsem se jí při tom dotý-

kal mezi nožičkama, stej-
ně jako při přebalování. 
To prostě malé dítě samo 
nezvládne. Opravdu by 
mě zajímalo, jestli jsou 
takhle paní vychovatel-
ky zvídavé a podezří-
vavé i v případech, kdy 
děti koupou a přebalují 
maminky.

Petr, 27 let, na rodičovské 
dovolené s dcerou Šárkou (4 

roky) od jejího narození

Společenské přijetí role pečujícího otce před sebou má 
ještě řadu překážek – projevy „mateřské“ péče mohou 
muže snadno dostat do konfliktů s jeho okolím. Péče 
o tělesnou čistotu dítěte či prosté projevy citové 
blízkosti společnost přijímá u mužů a žen rozdílně. 
Zatímco intimita maminek s dětmi nás nepohoršuje, 
blízký fyzický kontakt otce s dítětem může v lidech 
vzbuzovat podezření, zda-li dítě není zneužíváno.

Dítě, muž a intimita4



Malá tajemství otců a dětí5
Když tátové mluví o tom, co se pro ně změnilo po 
jejich nástupu na rodičovskou dovolenou a v čem 
se jejich vztah k dítěti změnil, popisují drobné, 
každodenní události, které s dětmi sdílejí. Zdá se, 
že tyto zcela obyčejné a běžné věci mají velký vliv 
na vytváření pouta mezi otcem a dítětem. Jakoby 
pro táty bylo důležité, že s dětmi nyní sdílejí tato 
drobná tajemství, něco, co je mezi nimi a dětmi. 
A právě tyto drobné každodennosti dodávají 
tatínkům pocit nezastupitelnosti v jejich nové, 
nezvyklé roli.

Tak jasně, že to není rovnocenné, že ten vztah je takový jiný, když s ním jsi 
celý den, s tím dítětem. Než když jako přijdeš odpoledne… Když jsi s tím dítě-
tem na mateřský, tak si ho líp užiješ. Ona je spousta situací přece jen přes ten 
den, kdy, já nevím, jdete nakoupit, musíte se obout, obléct, najít si čepici, jít do 
krámu, a tohle nebrat. Kde mají mlíko? Kde mají chleba? Pozdrav. Prostě to je 
spousta takových jako maličkostí, z kterých se to jako skládá, a je to tak něco 
jiného, než když s ní nejsi celý ten den… a taky mluvím jak matky na mateř-
ské dovolené, takovým tím vstřícným způsobem, jak na děti, tak na lidi kolem, 
a častěji říkám my jsme spadli… no prostě takovýhle drobný změny to jsou.

Michal, 32 let, na rodičovské dovolené, dcera Lucka (5 let)

On taky Péťa spí hodinu a půl v postýlce a pak mám vyzkoušené, že když si ho 
vezmu k sobě do postele a lehnu si k němu tak ještě další hodinu, nebo hodi-
nu a půl spí. No a někdy se to stane, že třeba na čtvrt hodiny usnu, že jo. Pak 
se vyplazím a uteču mu a nechám ho tam samotného a jdu vařit. Takže někdy 
se stane, když třeba žehlím v noci a tak, že jsem ráno unavený, protože vstá-
vám v šest.

Martin, 29 let, na rodičovské dovolené, syn Péťa (2 roky)



Otcové ve veřejném prostoru6
V zemích, kde se muži začali více zapojovat do péče 
o děti, se výrazně změnil i obecný postoj k dětem na 
veřejnosti. Současně se dětem začal přizpůsobovat 
i veřejný prostor – ať již formou všudypřítomných 
dětských koutků či zvýšenou tolerancí k projevům 
dětí. Přestože v tomto směru se i u nás mnohé 
změnilo, dítě je ve veřejném prostoru stále jakýmsi 
handicapem rodiče. Prostředky hromadné dopravy, 
restaurace, veřejné budovy, školy, úřady – tam 
všude se nepočítá s přítomností dítěte. A když už 
rodič překoná bariéru fyzickou, naráží na různé 
ústrky, znepokojivé pohledy či výčitky.

Mě dřív taky občas štvaly ty řeči matek, jak jsou všude diskriminovaný. Jenže pak 
jsem to zažil na vlastní kůži a uvědomíš si spoustu drobností, který tě předtím ani 
nenapadly. Ta společnost jako kdyby s malýma dětma vůbec nepočítala, asi by 
chtěla, aby se o ně pečovalo skrytě doma. Zkus si vlézt do narvanýho autobusu 
s kočárkem. V restauraci se ti dítě rozbrečí a hned slyšíš: „Co ho sem taháš?” A ne-
jde jen o malý miminka, ale i když byla Pája větší… Mě nikdy nenapadlo, jak jsou 
třeba schody vysoký. Jdeš po schodech v baráku a říkáš si, tyhle schody musel 
navrhovat někdo, kdo se nikdy o děti starat nemusel… bodejť… nějakej chlap, 
co na to má doma ženu… A to jsou miliony takových prkotin, co ti za ten den 
dokážou otrávit ten pobyt s dítětem venku… Jako ty děti tady jsou a patří sem 
stejně jako dospělí… já chápu, že někoho ten dětskej křik rozčiluje, no ale my ty 
děcka taky otravujeme, třeba hlukem aut, hudbou nebo čím já vím, a oni nás tole-
rujou...

Radim, 38 let, na rodičovské dovolené s dcerou Pavlínkou (5 let)



Muži a péče o domácnost7
S pobytem muže na rodičovské dovolené 
přichází ještě jedna podstatná změna. Zatímco 
matka tradičně přebírá starost nejen o dítě, ale 
i o domácnost, muži většinou chápou svoji novou roli 
zejména ve vztahu k dítěti. Odmítají přijmout svoji 
úplnou zodpovědnost za celou domácnost. Starají 
se o děti, ale důsledně si hlídají, aby se o domácí 
práce dělili půl na půl s manželkou. Mohli bychom 
tedy říci, že muži si dokáží situaci opět lépe zařídit, 
avšak zároveň můžeme konstatovat, že v rodinném 
modelu, kde pečuje muž a žena vydělává, dochází 
k mnohem spravedlivějšímu rozdělení domácích 
prací. Domácnost už není povinností toho, kdo se 
stará o dítě, ale zodpovídají za ni oba dva.

Domácí práce děláme prostě tak, jak je potřeba. Kdo má čas, ten to udělá. My jsme 
se nikdy nehádali o tom, že by třeba nebyl vynesený koš a kdo to udělá. Mně připa-
dá, že ani jednoho z nás to nějak závažně neobtěžuje, oba umíme vařit, oba umíme 
uklidit, tak prostě to děláme tak, ten, kdo má momentálně víc času, tak to udělá.

Jana, 28 let, maminka Míši (3 roky), manželka Zbyňka, otce na rodičovské dovolené

Jako občas se sice stane, že manželka přijde z práce a říká: Cos tady celej den dělal? 
Ale ono se to nezdá, to dítě zabere času. A taky ne všechno s ním můžeš dělat, takže 
nejvíc toho udělám, když malej spí. Takové to mytí nádobí, utírání, žehlení prá-
dla a takové, tak to většinou s Míšou jde, ale vyluxovat, navařit, vytřít, to prostě to 

dítě překáží… Žehlím i po 
nocích… to mě celkem baví, 
člověk u toho vypne a je…

Zbyněk, otec na rodičovské 
dovolení, manžel Jany, otec 

Míši.

No ale to je zajímavé, že to 
jsem se musel naučit. Že já 
třeba, když jsem s ním začal 
být doma, tak jsem třeba 
neviděl, že je třeba vyluxo-
vat. Tak jako ale fakt, to jsem 
se musel naučit. Že teďka už 
jdu, a někdy si myslím, že tře-
ba už jsem trapný, jo, že Mar-
ta dopije kafe a já ten hrnek 
odnesu a jdu to umýt...

 Roman, 34 let,  
na rodičovské dovolené,  

dcery Jana, Anna (obě 2 roky) 
a Klára (4 roky)



Obětavý táta a krkavčí matka8
Pokud se muž rozhodne, že se po narození 
dítěte bude dál věnovat kariéře, nikdo to 
nebere tak, že by neměl své děti rád. Nikdo 
ho neoznačuje za kariéristu, pro kterého je 
práce důležitější než děti. Společnost ale 
velmi úzkostlivě střeží hodnotový žebříček 
žen – matek, v němž mají potřeby dětí 
zaujímat absolutní prvenství. Roli takového 
dozorčího vykonávají například média. 
Zvykli jsme si naslouchat dotazům, zda-
li držitelky vysokých politických a jiných 
funkcí nepoškozují svojí kariérou vlastní děti 
a dokáží-li se o ně náležitě postarat. Naproti 
tomu politikové – muži podobným otázkám 
čelit nemusí.

Ženy, které se na společenské poměry příliš brzy vrací do 
zaměstnání a dělí se o péči s otcem, jsou často napadány za 
to, že nejsou správnými matkami a že nemají své děti dosta-
tečně rády. Tento předsudek je stále velmi silný. Neuvědo-
mujeme si však, že stejně jako muži, kteří se po narození dětí 
dále věnují profesi, mají i tyto matky ke svým dětem krásný 
vztah, přestože s nimi netráví všechen svůj čas. A stejně jako 
muži, kteří jdou na rodičovskou dovolenou, i tyto ženy velmi 
odvážně překračují tradiční stereotypní genderové role. Jako 
se u mužů nepředpokládá, že zvládnou péči o dítě, nečeká-
me ani od žen, že dokážou finančně zabezpečit celou rodi-
nu. Právě naopak, ženy mají zasvětit svůj život dětem.

Pracující maminky mají svoje děti stejně rády, zároveň si 
však uvědomují i své osobní potřeby – potřebu sociálního 
kontaktu, svoji svobodu, či touhu po realizaci v zaměstnání, 
kariéře.

Nejvíc takové reakce, jako že tohle je teda divný, měly ty maminky, co 
měly stejně staré děti, když Kristýnka měla dva roky, tak ty teda z toho 

byly dost v šoku. Ony teda strašně obdivovaly Tomáše, to se jim moc 
líbilo, ale jako já jsem byla pro ně divná. To bylo furt: „A tobě to jako 

nevadí? A proč s ní nechceš být? Ty nemáš Kristýnku ráda? To je ti práce 
milejší než dcera?” ...No prostě ve stylu: „Co to je proboha za matku, že 

ani nedokáže být s dítětem doma?“

Pavla, 31 let, právní zástupkyně, manželka otce na rodičovské dovolené,  
matka dcery Kristýnky (3 roky)

foto: Zdeňka Řezbová



Hrdí tátové

Ale je fakt, že třeba na začátku jsem se styděl Katku čekat u autobusu. 
Ona mi třeba zavolala, přijďte s Vaškem s kočárkem k autobusu a já 
jsem si říkal, to víš, že jo, ještě kraječku do vlasů, tam jako čekat u auto-
busu, pusinku, že žena přišla z práce – zástěrku – tak to mi chvilku trva-
lo. A pak jsem si říkal, stejně jsem s ním celý den, tak jako o co jde. Tak 
jako má mi být blbé, že mně tam někdo s ním uvidí, že tam čekám u toho 
autobusu? Tak kašlu na to, šel jsem do toho, zapřel jsem se a pak mi 
to vadit přestalo… Občas se samozřejmě stane, že se někdo ušklíbne, 
nějaká ta jízliví poznámka… Ale pokud já jsem rozhodl to přijmout, tu 
roli, co si myslí to okolí, to prostě nemůže ovlivnit. To je moje rozhodnu-
tí, moje vnitřní rozhodnutí, naše rozhodnutí a s tímto se musí počítat.

Honza, 31 let, na rodičovské dovolené se synem Vaškem (3,5 roku)

Jednou se mi stalo na nějakým úřadě, dával jsem tam něco ohledně 
civilky, než půjde Anetka do školky, no ale tam byl takový zádrhel, ta 

paní furt nemohla pochopit, jakože má maminku, jakože se furt pta-
la – „a co vy, proč jste s tím dítětem doma vy a co matka?“. Já říkám, 
„no matka žije, pracuje, chodí do práce, já jsem s malou“. A to než jí 
došlo, než to pochopila, tak to chvíli trvalo… Pro mě je to ta nejpřiro-
zenější věc, že se starám o svoje děti, nezabývám se vůbec tím, jestli 
to je podle někoho normální, nebo ne. Tomu se můžu smát, všem těm 
posměškům. Ti chlapi se honí v práci a ani pomalu neví, že jim doma 
zatím utíkají ty nejkrásnější okamžiky. Já jsem byl u toho, když hol-
ky dělaly první krůčky, první slovíčka, ale taky k nim v noci vstával, 
když byly nemocné, chodil s nimi po doktorech. Naše vycházky v par-
ku, pískoviště, bábovičky, krmení, koupání… to už mi nikdo nevezme 
tyhle zážitky… Práce mi neuteče, tohle ano. A já nechtěl být otcem, 
který najednou po sedmi letech zjistí, že má doma dítě, který vlastně 
ani nezná.

Marcel, 33 let, na rodičovské dovolené s dcerami Luckou (2 roky) a Katkou  
(4 roky)
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Muži, kteří projeví touhu pečovat o své 
děti, musí své rozhodnutí obhájit před 
svým okolím. Když přijde muž za svým 
zaměstnavatelem a oznámí záměr 
odejít na rodičovskou dovolenou, 
nezřídka se setká se zrazováním, 
výhružkami o ztrátě místa apod. 
Také okolí může spatřovat za tímto rozhodnu-
tím mužovo selhání v roli živitele rodiny. Ne každý 
dokáže pochopit, že muž může toužit po každo-
denní péči o děti stejně jako žena.

foto: Zdeňka Řezbová


