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Úvod 

V naší společnosti je poměrně striktně definované, jak se má chovat a co 

má dělat správný otec a správná matka, přičemž tato danost mnohým nemusí 

vyhovovat, ale institucionálně i společensky jsou do stanovené role tlačeni. 

Předkládaná práce je psána z feministické a genderové perspektivy, protože 

takový pohled může umožnit dané uspořádání rodiny chápat, odhalovat skryté 

příčiny a narušovat tak stereotypní pojetí mateřské a otcovské role. Protože 

variabilita a různé podoby nejen mateřství a otcovství, ale také ženství a 

mužství, z nichž má člověk možnost si vybrat, může přispět ktomu, aby se 

člověk mohl individuálně projevovat a být spokojený takový, jaký je, a ne 

takový, jaký by měl být. 

Samotní otcové jsou oproti matkám opomíjení, ať už v sociologických 

nebo psychologických pracích, ale také společenskými institucemi. Existují 

mateřská centra, vycházejí knihy o rodičovství adresované především matkám, 

přebalovací pulty jsou pouze na záchodech pro ženy, děti jsou po rozvodu 

svěřovány převážně do péče matek. Ženy jsou kvůli své stereotypně 

definované mateřské roli znevýhodňovány v zaměstnání, muži kvůli své 

pracovní1 roli v rodině. Přitom někdy samy matky brání otcům a jejich 

pečovatelským projevům, protože mají pocit, že jim ubírají z jejich výsadního 

postavení vycházejícího z vysoce hodnoceného statusu matky. 

Práci jsem rozdělila na teoretickou a empirickou část. V první kapitole se 

věnuji vysvětlení základních pojmů. Ve druhé kapitole jsem se snažila 

postihnout, jak se gender projevuje v médiích. V následující části Gender a 

rodina jsem popsala vývoj otcovství a mateřství, jejich proměny a jak se na otce 

pohlíží nyní. Dále se věnuji konceptu nového nebo také aktivního otce, který 

může být jednou z nových podob otcovství a může podpořit variabilitu a 

vzájemnou zastupitelnost rodičovských rolí. V kapitole Česká rodina jsem se 

snažila za pomoci sociologických výzkumů charakterizovat postoje obyvatel na 

1 Píši záměrně pracovní role, protože tradiční živitelská role muže je už do jisté míry 
zpochybněna vysokou zaměstnaností žen. 
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role mužů a žen v rodině a jejich skutečné uspořádání. Práci doplňuje výzkum, 

ve kterém jsem se pomocí obsahové analýzy ženských časopisů Marianne a 

Vlasta z let 2003 a 2005 snažila zjistit, jak magazíny pro ženy prezentují otce a 

otcovství. Obsahovou analýzou jsem získala několik materiálů, které jsem 

podrobila analýze kvalitativní. Od prvotního záměru popsaného v tezi jsem se 

odchýlila, původně měl být také analyzován časopis Elle, ve kterém však 

nakonec nebylo dostatek materiálu, a proto jsem jej z výzkumu vyřadila. 

Vycházím z předpokladu, že média ovlivňují své publikum, jeho hodnoty 

a postoje. V časopisecké produkci početně zastoupené tituly pro ženy se 

z předchozích výzkumů jeví stereotypně zaměřené, zároveň však podporují 

některé emancipační snahy, například podporují ženy v pracovní sféře. Proto 

považuji za zajímavé zjistit, jak pohlížejí na otce a jaké podoby otcovství 

prezentují, protože právě aktivní otec podílející se na domácích a rodinných 

povinnostech může ženě umožnit její větší nasazení v zaměstnání. 

Svou prací bych ráda přispěla k diskuzi o otcovství a shrnula některé 

genderové poznatky o této problematice. 
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Teoretická část 

1. Teorie genderu 

V rámci feministických teorií a zkoumání byl zaveden pojem gender. 

V českém jazyce se sice toto slovo dá přeložit jako rod, ale kvůli mnohosti jeho 

významů se raději nepřevádí. S pojmem gender úzce souvisí pojem pohlaví, ale 

významově nejsou totožné. Pohlaví rozlišuje muže a ženy, respektive samce a 

samice, podle biologických, fyzických rozdílů. Gender vyjadřuje takzvané 

sociální pohlaví, mužství a ženství, které se na rozdíl od pohlaví proměňuje 

v čase i prostoru. Co to znamená být ženou a mužem a jaké chování se 

vyžaduje od muže a ženy, se lišilo a liší v současné době a v 18. století, je jiné 

ve Francii a jiné v Japonsku. Podle Jiřiny Šiklové „gender umožňuje sledovat a 

interpretovat jak rozdíly z hlediska mužů a žen v nejrůznějších sociokultumích 

kontextech, tak i formy porušování lidských práv v demokratických státech" (In: 

Maříková, Věšínová-Kalivodová, 1999, s.10). Genderové teorie vycházejí 

z toho, že mužství a ženství, stejně tak jako mateřství a otcovství a role vážící 

se k nim jsou sociálním konstruktem. Od mužů a od žen se očekávají a vyžadují 

určité vlastnosti a chování, podle toho jim náleží i určité práce apod. 

Genderové studie jako odborná disciplína již zakotvily jako samostatný 

obor na univerzitách. V České republice fungují katedry gender studies na 

Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě 

humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Tato vědecká disciplína sleduje 

„různé sociálně a kulturně podmíněné rozdíly mezi muži a ženami ve 

společnosti, a to nejen v současnosti, ale i v minulosti... Studia gender nejsou 

orientována jen na problematiku ženy, ale šířeji na problematiku vztahu žen a 

mužů ve společnosti i v určitých kulturách" (Šiklová In: Maříková, Věšínová-

Kalivodová, 1999, s.10, 11). 

Z genderových studií dále vychází ženská a mužská studia. 

„Sociologické studie, které přistupují kriticky k analýze společenských struktur a 

vzorců genderových vztahů mezi lidmi s důrazem na problematiku mužství se 
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ustavily jako kritická mužská studia" (Šmídová In: Valdrová, 2006, s.59). Cíle 

kritických mužských studií a genderových či feministických studií se vesměs 

shodují. Tato studia vycházejí z toho, že tradiční pojetí maskulinity nevyhovuje 

také mužům. Jedním z nejdůležitějších témat kritických mužských studií je 

právě jinak často opomíjené otcovství. Tak jako feministických směrů i 

mužských studií se rozvinula v západním světě velká škála, v České republice 

ale mnoho takových hnutí či organizací nefunguje. Akademicky se jimi zabývá 

například Iva Šmídová z Fakulty sociálních studií v Brně. Jednotlivá mužská 

hnutí se dají rozčlenit podle inovace či negace myšlenek feminismu, vymezení 

se vůči němu a podle míry čerpání z poznatků genderových studií (více viz 

například Šmídová In: Valdrová, 2006). 

Existuje mnoho teorií a směrů, které se přou, nakolik jsou role a 

vlastnosti mužů a žen určovány biologicky a nakolik sociálně. Biologičtí 

deterministé a sociobiologové tvrdí, že mužské a ženské chování je dáno 

geneticky a je tedy přirozené a neměnné. Pro ženu je žádoucí a naplňující péče 

o děti, manžela a domov, pro muže pak kariéra, práce a materiální zaopatření 

rodiny. Stoupenci biologického determinismu na základě biologického 

předurčení obhajují řád ženské podřízenosti a vlády mužů nad ženami. Proti 

tomu se staví sociální konstruktivismus, který zastává názor, že proces 

socializace stanovuje vlastnosti a chování obou pohlaví. Pokud by role byly 

biologicky determinované, neexistovala by jejich variabilita, v zásadě by se 

neproměňovaly v závislosti ani na čase, ani na kultuře (Maříková In: Maříková, 

Věšínová-Kalivodová, 1999). Mezi těmito dvěma protipóly existuje řada dalších 

teorií. 

Ať už hrají biologické faktory v utváření osobnosti jakoukoli roli, 

podstatné je, že hodnotnější a mocnější bývá role muže a mužské atributy. 

Navíc maskulinita a feminita jsou k sobě bipolární - co je mužské, není ženské 

a naopak. Femininní vlastnosti u mužů, maskulinní vlastnosti u žen se 

zesměšňují. Podle bipolárního dělení světa na mužský a ženský, podle dělení 

prací na mužské a ženské patří muž do oceňované sféry veřejné, žena pak do 

neplacené soukromé. 
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Sociální role jsou rovněž genderové podmíněné. Genderovou rolí se 

rozumí „soubor zjevných i skrytých předpisů platných pro chování a jednání žen 

a mužů a vztahů mezi nimi; ženám a mužům jsou v rámci genderových rolí 

připisovány různé práce, hodnoty, povinnosti a odpovědnosti. Genderové role 

se vytvářejí a utvrzují zejména v oblasti rodiny, vzdělávacího systému, 

zaměstnání a celospolečenských norem a hodnot" (cit. dle 

http://management.gendernora.cz). 

Společensky definované charakteristiky genderu často lidé nesplňují, ale 

posuzují podle nich své okolí, a zachovávají tak genderové stereotypy. Ty 

zjednodušeně popisují, jak má vypadat správný muž a správná žena v dané 

společnosti. Přičemž muži nemají „ženské" vlastnosti a naopak. Pokud tomu tak 

je, jsou takoví jedinci zpravidla negativně hodnoceni a sociálně trestáni (Curran, 

Renzetti, 2003). Prakticky se genderové stereotypy odrážejí například 

v pracovní sféře. Muži dostávají vyšší platy, protože jsou stereotypně 

považováni za živitele rodiny. Od žen se stereotypně očekává, že odejdou na 

rodičovskou dovolenou. 

Rigidně stanovené genderové role a s nimi se pojící stereotypy a 

předsudky přestávají lidem vyhovovat. Většina lidí stanovenou představu 

mužství a ženství nesplňuje, nicméně jsou za to sociálně trestáni či frustrováni. 

„Podle vědců v oborech sociologie rodiny je změna žádoucí, podle psychologů, 

psychoterapeutů a psychoanalytiků je posun směrem k novým mužstvím 

nezbytným, a to nejen pro zachování mužského rodu, ale civilizace vůbec" 

(Šmídová In: Mareš, Potočný, 2003, s.163). 

13 

http://management.gendernora.cz


2. Gender v médiích 

Ačkoli je velmi složité zjistit, jak média působí na příjemce, jaký na ně 

mají vliv a jak toto ovlivňování funguje, z mnoha výzkumů je patrné, že média 

společnost různým způsobem ovlivňují. Lidé čím dál více čerpají informace o 

světě, ve kterém žijí, z médií. Média často vybírají a určují, o čem se bude 

psát/mluvit a co zůstane nepovšimnuto, a tím hierarchizují témata - co a kdo je 

důležitý a významný. Média tak předkládají a do určité míry vytvářejí či utvrzují 

sociální normy a hodnoty dané společnosti, přičemž „hodnoty dominantní 

ideologie jsou ve zpravodajství zastírány tím, že jsou podávány jako přirozený 

stav věcí" (Burton, Jirák, 2001, s.185). A protože většinu médií vlastní muži, 

většinu vysokých postů (šéfredaktoři, hlavni editoři) zastávají muži, muži také 

rozhodují, co a jak budou média produkovat. Proto se například celostátní 

deníky jeví svým zaměřením jako velmi mužské (viz například Pavlík In: 

Lišková, Tesařová, 2002). 

Média nezaznamenávají pouhý odraz reality, jak často sama prohlašují, 

ale podílejí se na jejím vytváření a formování. „Produkty médií nejsou jakýmsi 

odrazem skutečnosti, jak jsou někdy mylně interpretovány, ale jsou to 

komplexní konstrukty, jež jsou vytvářeny konkrétními lidmi v konkrétním 

kulturním kontextu. Jsou tedy strukturovány podmínkami jejich vzniku a kulturní 

determinovaností jejich tvůrců" (Pavlík In: Lišková, Tesařová, 2002, s.145). 

Tisk, televize i rozhlas ve velké míře posilují a utvářejí genderové 

stereotypy. Jejich snadná dekódovatelnost napomáhá jednoduchému 

pochopení sdělení pro recipienty, a zřejmě i proto je novináři a novinářky hojně 

využívají. Média tak konzervují rozdělení světa na mužský a ženský, na dané a 

přirozené ženské a mužské vlastnosti, oblasti, sféry vlivu, zájmy apod. (více viz 

například Valdrová, 2001). 

Významné ženy, například političky nebo vědkynějsou charakterizovány 

věkem, vzhledem, rodinným statusem, oblečením, vztahem k mužům. Oproti 

nim se o jejich mužských protějšcích píše přímo v souvislosti s jejich funkcí, 
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objevem, činností apod. Političkám v rozhovorech novináři pokládají otázky, jak 

zvládají rodinu s prací, jestli jejich rodina nestrádá, jestli už mají naklizeno na 

Vánoce apod. V rozhovorech s politiky se takové dotazy nevyskytují. V době 

předvolební prezidentské kampaně ve Francii v roce 2007 se tisk zabýval 

seriózně mužskými kandidáty, u jediné kandidátky Ségolěne Royal však nejprve 

popsal, co měla na sobě, jak jí to ladilo a slušelo. Především v reklamách je pak 

žena (v menší míře i muž) zobrazovaná jako sexuální objekt (více viz například 

Oates-lndruchová In: Maříková, Věšínová-Kalivodová, 1999; Valdrová, 2001). 

Také jazyk, který novináři a novinářky užívají, napomáhá tradičnímu 

rozdělení rolí mužů a žen. O ženách se mluví v takzvaném generickém 

maskulinu jako o právnících, lékařích, manažerech apod. Pokud novináři či 

novinářky hledají odborné vyjádření k danému textu, ve většině případů se 

obracejí na muže-odborníky. U mužů také důsledněji vypisují tituly a uvádějí 

funkce (Pavlík In: Smetáčková, Vlková, 2005). Často je politická role žen 

zjednodušována. Když novináři píší o Hillary Clintonové, často užívají pouze 

křestní jméno: „Jdu do boje o Bílý dům, řekla poprvé Hillary"2, ale „Prezident 

Václav Klaus by se měl zúčastnit oslav ve Valašském Meziříčí na počest 

TGM"3. Těžko by si někdo dovolil napsat „Václavovi se na cestě do Bruselu 

porouchalo letadlo." 

Příjemce mediálních produktů však zřejmě není pouhá pasivní oběť, 

kterou vytváří média. Recipient sám volí, na co se bude dívat, co bude 

poslouchat či číst. Sdělení z médií může přijmout, ale také odmítnout či se vůči 

němu nějak vymezit. Příjemce také není „tabula rasa", má své předchozí 

zkušenosti, podle kterých se k mediálním produktům staví (Jirák, Kopplová, 

2003). 

2 LUH. Jdu do boje o Bílý dům, řekla poprvé Hillary. MF Dnes. 22.1.2007, roč. 18, s. 1 
3 FILGAS, Jan. Město zve slavit i prezidenta. MF Dnes. 5.5.2007, roč. 18, s. 4. 
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2.1 Časopisy pro ženy 

Současným mediálním fenoménem alespoň ve feministickém diskursu 

jsou ženské časopisy. Na českém trhu vychází desítky časopisů zaměřených 

především na ženy. Tyto tituly se dají rozdělit na licenční tzv. módní 

(exkluzivní), mezi které patří Elle, Cosmopolitan, Harpers Bazaar, a na 

konzervativní, mezi které se řadí například Vlasta, Tina, Katka, Chvilka pro tebe 

apod. (Osvaldová In: Havelková, Vodrážka, 1998). Mezi čtenářky exkluzivních 

magazínů patří spíše mladší věkové kategorie žijící ve velkých městech a spíše 

náležející do střední třídy. Exkluzivní tituly na rozdíl od těch tradičních svými 

tématy více provokují, například články jak si najít milence, o bisexualitě, nevěře 

apod. (Osvaldová, 2004). 

Tematické spektrum ženských magazínů je následující: krása, vztahy, 

sex, rodina, zkrášlování, móda, zdraví, dále také zaměstnání, právní 

poradenství. Témata jsou ve všech časopisech vesměs stejná, příliš se od sebe 

neliší a náměty se stále cyklicky vracejí. Podstatnou část tvoří inzerce, ze které 

plyne téměř veškerý příjem daného časopisu. Nediskutovanějším problémem, 

který časopisy pro ženy napomáhají udržovat a konstruovat, je mýtus krásy. 

Vytváří prostředí, ve kterém je hlavní starostí ženy dbát o svůj vzhled a být 

krásná, což je velmi striktně definováno. Každý magazín si tak vytváří svoji 

ideální ženu, ke které se mají čtenářky vztahovat. 

„V časopisech pro ženy převládá ich forma, subjektivní přístup, ženské 

tvary sloves... Texty jsou kontaktní, vyžadující ohlas, epistolární odezvu, autoři 

se ke čtenářkám obracejí přímo s oslovením" (Osvaldová, 2004, s.74). Obecně 

jsou časopisy pro ženy považovány za odlehčené, méně náročné čtení. 

Politická, ani jinak závažná témata nejsou reflektována. „Převládající 

monotónnost českého ženského tisku nepochybně souvisí s absencí 

intelektuálně náročnějších titulů v jeho spektru, a ta opět s antifeministickým 

prostředím, které vznik takových titulů brzdí" (Osvaldová, 2004, s.76). 
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Po roce 1989 začaly vznikat nové časopisy pro ženy a také pro muže, 

staré zanikaly nebo se začaly přetvářet. Středem zájmu v časopisech pro ženy 

se stala domácnost a rodina. Postupně se pak ústředním motivem stala „radost 

být ženou, a to takovou, jakou tyto časopisy představují" (Oates-lndruchová In: 

Maříková, Věšínová-Kalivodová, 1999, s.139). Na jednu stranu časopisy 

(především ty méně konzervativní) popisují ženu, která může vykonávat 

jakoukoli profesi, budovat kariéru, podporují ženu, aby se nebála říct si o 

povýšení či zvednutí platu, na stranu druhou neslevují z nároků na tradiční 

ženskou roli - starost o děti, domácnost, manžela a svůj vzhled. Tím je 

čtenářka vystavena velkému tlaku role superženy, která všechno s úsměvem 

stíhá. 
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3. Gender v rodině 

3.1 Proměny otcovství a mateřství 

Společenské změny měly a mají dopad na proměnu rolí žen a mužů, 

otců i matek. K nejzásadnějším změnám v otcovství a mateřství došlo v 

průběhu posledních dvou století. Až do 19. století měl otec výhradní moc nad 

svými dětmi i manželkou a rozhodoval o nich. Muž byl ten, kdo určoval, kdy a 

kolik dětí bude rodina mít. Rozvody byly sice méně obvyklé než dnes, ale děti 

byly svěřovány po rozvodu výhradně otcům. Matka byla nahraditelná, otec nikoli 

(Warshak, 1992). 

V průběhu 19. století dochází v rodině k prvním změnám. Odděluje se od 

sebe sféra soukromá, která přináleží ženě, a veřejná, do které patří muž. Toto 

rozštěpení způsobilo rovněž přísné rozdělení rolí podle pohlaví. Muž jako živitel 

rodiny odchází pracovat do vnějšího světa, což znamená, že se část dne 

vyskytuje mimo domov. Otec stále zůstává hlavou rodiny, jejím živitelem a 

ochráncem, má rozhodující moc v rodině včetně financí, žena nemá právo 

nakládat ani se svým dědictvím. Vychovatelská role ale začíná více ležet na 

matce (Černá, 2001). 

Ve 20. století se vytváří tzv. kult mateřství, který s sebou nese velkou 

moc matek. Došlo tak k úplnému převrácení moci ve výchově dětí. Velkou 

měrou se na kultu mateřství podílejí psychologické studie, které nekriticky 

zdůrazňují roli matky ve správném vývoji dítěte. Matka je podle nich jediná, 

která se může plnohodnotně starat o dítě. Mateřská láska i mateřský instinkt 

jsou oslavovány a přeceňovány. „Kult mateřství převládal v názorech 

psychologů (zejména amerických) od 40. let 20. století po dlouhou dobu. Otec 

měl fungovat hlavně jako živitel rodiny a na psychický vývoj dítěte měla zdánlivě 

vliv pouze matka" (Radimská, 2002, s.2). Otec je vytěsněn a opomíjen. Soud po 

rozvodu rodičů téměř výhradně svěřuje děti do péče matky. Podstatnou roli 

v omezení moci otců sehrál také stát. „V evropských zemích docházelo od 19. 

století k postupnému rozšiřování státní intervence do soukromé sféry, do 
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oblastí, kde dříve rozhodoval pouze otec. Od 60. let 20. století jsou postupně 

přijímány zákony vyrovnávající postavení otce a matky v rodině a chránící 

matky před rezignací otců na své povinnosti" (Radimská, 2002, s.2). 

Podstatnou událostí 20. století se stal vynález antikoncepce a její 

dostupnost, díky které to jsou ženy samotné, které mohou rozhodovat, kdy a 

kolik dětí budou mít. Další jev provázející změny v rodině byla stoupající 

zaměstnanost žen. Muž tak již nebyl výhradním živitelem rodiny. Ačkoli ženy 

více prostupují do pracovní oblasti, muži se dostávají do domácí sféry mnohem 

pomaleji, jako by nebyli schopni se těmto změnám přizpůsobit. „Tyto změny ústí 

v situaci, kdy muž jako by nebyl pro reprodukci a rodičovství nijak zásadně 

důležitý" (Radimská, 2002, s.2). Nedošlo tak k vyrovnání a zrovnoprávnění 

rodičovských rolí, pouze se výsadní moc otců v rodině přeměnila na výsadní 

moc matek. 

Od 70. let 20. století se objevují sociologické i psychologické studie, 

které odhalují koncepci tzv. nového nebo také aktivního otce. Vznikají 

organizace otců, kteří se domáhají svých otcovských práv, zejména 

v rozvodovém řízení. Otcovství ale i alternativní formy mužství se stávají 

předmětem mužských studií. Nové studie dokládají, že muž má stejnou 

kompetenci jako žena postarat se i o nejmenší děti. Dokazuje se, že rodiče se 

rodičovské roli učí v průběhu každodenní interakce s dítětem, rodičovské 

dovednosti nejsou vrozené. Pokud se matky starají o děti více, více si osvojí 

potřebné dovednosti a mohou být citlivější a vnímavější k dětem a jejich 

výchově (Maříková, 1999). 

3.2 Nové podoby otcovství a krize otců 

Někteří sociologové a socioložky mluví v současné době o krizi mužství 

popř. otcovství (Maříková, In: Formánková, Rytířová, 2004; Zoja, 2005). Otec 

ztratil výsadní moc v rodině, kterou nyní drží ženy. Vytlačen do pracovní sféry 

v ní tráví více času než s rodinou a stává se z něj absentující otec. Se 

stoupající rozvodovostí a s převážným svěřováním dětí do péče matky vyvstal 
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fenomén chybějících otců, kteří své děti často ani nevídají. Psychologické 

studie zkoumají, jaký dopad má tato absence otců na samotné děti a upozorňují 

na zvýšenou kriminalitu dětí bez otců, různé psychické problémy apod. Dudová 

však poukazuje, že „alarmující varování konzervativních autorů před „otcovskou 

nepřítomností" slouží jen k implicitnímu obviňování a znevažování práce a 

snahy svobodných či rozvedených matek..." (2006, s.7). Také Maříková uvádí, 

že „absence otce nemusí být sama o sobě „škodlivá" z důvodu absence vzoru, 

jak se často předpokládá, ale v důsledku dalších „doprovodných" aspektů, které 

se však nutně nevážou pouze na rozvod... ale jsou přítomny i v rodinách, které 

jsou skrytě rozpadlé..." (1999, s.21). Řešením nejisté identity otců a mužů je 

hledání nových alternativních podob mužství a otcovství. 

Podle Šmídové (In: Mareš, Potočný, 2003) je centrem proměn mužů a 

vytváření nových alternativních podob mužství právě rodina. Tato nová mužství 

mohou nabourat tradiční definici maskulinity, která mnohým mužům (i ženám) 

nemusí vyhovovat a často ji muži ani bezvýhradně nesplňují. Nejrůznější 

výzkumy ukazují, že ke zlepšení genderových vztahů a úctě mezi ženami a 

muži může výrazně přispět sdílená péče o děti a společná správa majetku 

(Šmídová, tamtéž). 

Aktivní nebo také nový otec je v „novém konceptu otcovství pojímán jako 

stejně schopný, stejně kompetentní pečovatel a vychovatel jako žena. Otec již 

není tím, kdo primárně zajišťuje rodinu ekonomicky, kdo uplatňuje kontrolu a 

dohled nad staršími dorůstajícími dětmi, ale někdo, kdo zastává v rodině rolí 

více, kdo má své místo v přímé péči o dítě v jednotlivých obdobích jeho života -

od narození až po dospělost" (Lamb cit. dle Maříková, 1999, s.19). Další 

charakteristiku nového otce nabízí Šmídová: „pečuje o své děti s manželkou a 

zároveň se zapojuje do chodu domácnosti, vychovává tak děti, které mají 

pozitivní alternativu k obrazu mužství, který je jim nabízen dalšími hlavními 

socializátory - masmédii, školou a kamarády" (In: Mareš, Potočný, 2003, 

s.167). Je však důležité poznamenat, že aktivní rodič-muž je stále spíše 

teoretický koncept než žitá praxe. Spíše se dějí určité proměny směrem 

k novému otcovství, například muži tráví se svými dětmi více času (Maříková, 

1999). Když nastal boom nových otců ve Spojených státech, muži se nechávali 
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fotit s dětmi a navenek pěstovali image aktivních otců. Později se zjistilo, že ve 

skutečnosti, když nebyl po ruce žádný fotoaparát, se o děti stále starala 

výhradně matka (Šmídová, 20.4.2007). 

3.2.1 Otec na r od i čovské 

Aktivní otcovství bývá spojováno s muži, kteří se rozhodli absolvovat 

rodičovskou dovolenou a pečovat o nejmenší děti. Takoví muži tak mohou chtít 

učinit dobrovolně, naplňují alternativní mužství a ztotožňují se s ním. Bývají to 

ale také muži, které na rodičovskou dotlačily okolnosti - muž je nezaměstnaný 

nebo partnerka vydělává více peněz, model je tak tedy ekonomicky výhodnější 

(Šmídová In: Formánková, Rytířová, 2004). Uvádí se, že v České republice se 

počet mužů na rodičovské pohybuje okolo jednoho procenta (Nešporová, 

2005). 

Výzkumy otců na rodičovské (Kuchařová, 2006; Nešporová, 2005) 

ukázaly, že tito muži většinou nepřebírají veškerou zodpovědnost o domácnost 

a domácí práce tak, jak by je dělala žena, kdyby zůstala doma. Celkově se muži 

podílejí na domácích pracích velmi málo, i když manželka pracuje (Warshak, 

1996). Šmídová uvádí, že feministická kritika novým mužům vyčítá, „že se mění 

jen trošku a jen tam, kde jim to vyhovuje" (In: Mareš, Potočný, 2003, s.168). 

Muži na rodičovské si tak berou jenom to lepší z obou světů - veřejného i 

soukromého. 

Muži na rodičovské, ale i jejich pracující ženy, se musí vyrovnat se 

stereotypy a předsudky svého okolí. Žena může být označena jako krkavčí 

matka a muž může přestat být pro okolí „opravdovým mužem". Přesto jsou to 

spíše muži než ženy, kteří jsou oceňováni a vyzdvihováni za překročení své 

tradiční genderové role. Janoušková a Sedláček ve výzkumu manželek mužů 

na rodičovské zjistili, že „častou zkušeností žen byly situace, že okolí nahlíželo 

na jejich muže s obdivem, že zvládne péči o dítě, zatímco v době, kdy byly s 

dítětem doma ony, to nikdo za hrdinství nepovažoval. Muž se dostává do 

pozice hrdiny tím, že obstojí v roli, která jeho genderu nepřísluší..." (2005, s.20). 
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Ačkoli by se tedy dalo očekávat, že i ženy budou obdivovány za to, že zvládnou 

finančně zabezpečit rodinu i přes diskriminaci na trhu práce, tedy za překročení 

svého genderu, nestalo se tak. „Skutečnosti, že žena zvládá uživit celou rodinu, 

okolí nevěnuje zvýšenou pozornost, což se zároveň odráží v jejich (žen pozn. 

autorky) vlastním vnímání situace, ve které se jejich pár ocitl: neobjevuje se u 

nich žádná hrdost na svou schopnost uživit rodinu, jako je tomu u mužů a jejich 

schopnostech pečovatele" (tamtéž). 

Role otce na rodičovské dovolené však bývá někdy chápána jako 

převrácená role matky, otcové hrají roli matek. V některých případech to tak 

bývá a po určité době se rodinný model vrací k tradičnímu (otec si najde práci 

apod.). Pokud se však role pouze vymění, nedochází tak k vytváření nových 

svébytných podob mužství a ženství. Nedochází tak k narušení rigidního 

rozdělení na mužský a ženský svět, což by se právě otcům na rodičovské 

mohlo dařit. Socioložka Iva Šmídová muže, kteří se vymykají tradičnímu 

mužství, nazývá „jiní muži". Jsou to podle ní ti, kteří „šli a jdou proti proudu. 

Jsou aktivní, cílevědomí a schopní, ale orientují se na pomoc druhým, ať už jde 

o péči o děti (vlastní i cizí), ochranu přírody nebo jen obecnou orientaci jinam 

než na soutěž, vítězství nad někým a něčím, konkurenční boj, peníze, úspěch 

(pracovní kariéru)" (Šmídová In: Chřibková, Chuchma, Klimentová, 1999, s. 93). 

Nový otec ale nutně nemusí zůstat s dětmi na rodičovské. O 

pečovatelských podobách otcovství se hovoří také například v souvislosti s tzv. 

dvoukariérovým manželstvím. Tedy v souvislosti s rodinami, kde oba manželé 

pracují a budují si v zaměstnání svou pozici. Manželé tak „byli „donuceni" 

podělit se o domácí práce a výchovu dětí. V rodině se takový muž nestává 

mužem v domácnosti, který si vyměnil role se svou partnerkou. On se k ní 

připojí, nikoli převezme její roli" (Šmídová In: Mareš, Potočný, 2003, s.165). 

V takovém uspořádání rodiny si partneři uvědomují svou rovnost. Zatímco 

ve dvoukariérových manželstvích je příjem peněz víceméně rozdělen mezi 

muže a ženu, ve většině rodin je muž považován za živitele díky svému 

vyššímu platu, i když žena rovněž vydělává, a k přehodnocení rolí tak 

nedochází (tamtéž). 
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3.3 Trh práce 

I když jsou na pracovním trhu ve velké míře diskriminovány hlavně ženy, 

také „jiní muži" a aktivní rodiče jsou v zaměstnání znevýhodňováni. Pracovní 

oblast se s rodinnou velmi prolíná a vzájemně se ovlivňují. 

Jak již bylo zmíněno, muž je v kontextu pracovního trhu tradičně chápán 

jako živitel, tedy ten, co rodinu finančně zabezpečí. Zároveň také ten, který se 

bude své práci věnovat naplno, který se v práci realizuje a kariéra je pro něj 

důležitější než rodina. Tyto představy kladou na muže určité nároky (přesčasy, 

služební cesty, práce doma navíc apod.), což mužům-rodičům, kteří se 

z tradiční představy vymykají, komplikuje situaci. Otcové jsou vystavováni tlaku 

svých spolupracovníků, zaměstnavatele i strachu ze ztráty zaměstnání, a tak 

pracují déle, než je zákonem stanovená pracovní doba, zdánlivě dobrovolně 

(Maříková, 1999). Otcové, kteří by rádi zůstali na rodičovské či se chtějí 

potomkům více věnovat, starat se o ně během nemoci apod., se obávají reakce 

nadřízených, a tak se ani často neodváží o rodičovskou požádat (Šmídová, 

20.4.2007). 

Nízký počet mužů na rodičovské nemusí být zapříčiněn pouze 

společenskými tlaky a předsudky na „přirozenost" úloh mužů a žen. Trh práce je 

nastaven na ženy-pečovatelky a muže-živitele. Stát zvýhodňuje matky na 

rodičovské dovolené4 před otci. Zaměstnavatelé už při přijímání do zaměstnání 

„oťukávají" ženu, kolik má dětí, popřípadě kdy plánuje rodinu, a jestli jí bude mít 

kdo hlídat děti apod. Naproti tomu u mužů předpokládají, že musí zaopatřovat 

rodinu, proto ho také častěji povyšují a zvyšují mu plat. Muž má vyšší plat, 

z ekonomických i dalších důvodů je tedy pro pár pohodlnější, aby s dětmi doma 

zůstala žena. V této fázi zase chybí ochota zaměstnavatelů vytvářet prostředí, 

které by bylo přátelské k rodinám a vytvářelo tak mužům i ženám možnosti, jak 

skloubit práci s rodinou. 

4 I když od roku 2001 formálně existuje rodičovská dovolená i pro muže, zákon stále plné 
nezrovnoprávňuje oba rodiče (viz například Kubová In: Lišková, Tesařová, 2002). 
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4. Česká rodina 

České ženy tvoří 40 % pracovní síly a stávají se tak spoluživitelkami 

rodin, muž tedy není jediným finančním přispěvatelem (Šmídová In: 

Formánková, Rytířová, 2004). Tomu napomohl také totalitní komunistický režim, 

který podporoval zaměstnanost žen. Ženy však zaujímaly podřízené a 

nenáročné pozice, aby stíhaly děti a domácnost (Sirovátka In: Mareš, Potočný, 

2003). Oproti tomu ženy v západních zemích prošly obdobím hospodyněk na 

plný úvazek a své místo na pracovním trhu si musely vybojovat tvrději. 

V české společnosti tedy netvoří ženin příjem pouhý přivýdělek či 

polepšení ekonomického stavu rodiny, ale tvoří podstatnou část celkového 

příjmu a umožňuje udržet životní úroveň odpovídající sociální vrstvě rodiny. 

Ačkoli se žena na mužově roli podílí, muž na oplátku na sebe část 

zodpovědnosti o domácnost spíše nepřebírá. Každodenní rodinné a domácí 

povinnosti leží více na ženách (Maříková In: Vodáková, Vodáková, 2003). 

Socioložka Maříková (tamtéž) rozlišuje tři typy rodinných modelů podle 

participace otců ve výchově dětí. Přese všechny nové projevy otcovství „v 

naprosté většině českých rodin převládá tzv. tradiční model péče o dítě, který 

bychom mohli jednoduše charakterizovat větou ,vše je na ženě'" (tamtéž, 

s.108). Matka s dětmi tráví nejvíce času, zajišťuje každodenní péči o ně, stará 

se o jejich volný čas. V tradičním modelu rodiny se otec nejčastěji projevuje 

jako autorita. Ve smíšeném modelu rodiny se muž podílí na výchově dětí tím, 

že se jim snaží více věnovat. Nejčastěji dětem zajišťuje trávení volného času -

hry, sport, učení. Jako nejméně rozšířený rodinný model Maříková uvádí model 

partnerský. Podíl rodičů na výchově a péči o děti je rovnoměrný. To však 

neznamená, že oba partneři dělají totéž, ale oba se snaží podle svých možností 

věnovat svým dětem. 

Z výzkumu (Procházková, 2006) Centra pro výzkum veřejného mínění 

Sociologického ústavu Akademie věd České republiky (dále jen C W M ) 

vyplývá, že 90 % dotazovaných považuje za ukazatel úspěšnosti ženy zajištění 
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harmonické rodiny a sladěni pracovních a rodinných povinností ženy. Oproti 

tomu nejvíce dotazovaných, 91 %, považuje muže za úspěšného podle 

postavení v zaměstnání. Tento výzkum také ukázal názory populace na 

rozdělení činností v rodině. Podle dotazovaných by se na starosti o rozpočet, 

vzdělávání, pěstování kontaktů a koníčků měli podílet oba partneři stejně. „Za 

spíše mužskou činnost, popřípadě činnost obou, je považováno usilování o 

kariéru, určitě by ale větší díl měl náležet muži. Vaření je podle mínění lidí 

doménou ženy. Péče o děti, nakupování a uklízení jsou činnostmi, u nichž okolo 

poloviny respondentů udává, že by se o ně měli starat oba. Jsou to tedy 

povinnosti směřované oběma partnerům, spíše ale ženě, což je převládající 

postoj zbytku obyvatelstva. Naopak finanční zajištění domácnosti je, jak udávají 

dotázaní, především úkolem muže" (Procházková, 2006, s.1). Starší lidé se 

spíše přiklánějí k tradičním rolím muže a ženy v rodině, vysokoškolsky vzdělaní 

lidé souhlasí s rovnocenným postavením partnerů v domácnosti častěji než 

ostatní. 

Jiný výzkum C W M (Červenka, 2003b) se zaměřil na rozdělení péče o 

nezaopatřené děti mezi rodiče. Ukázalo se, že pokud u nějaké činnosti 

převažuje aktivita jednoho z rodičů, bývá to zpravidla matka. Pouze u činností 

výlety, sport a trestání převládala aktivita muže. U matek výrazně nad otci 

převažovala péče v nemoci, návštěvy u lékaře, také četba pohádek a učení se 

s dětmi. S dětmi si hraje, kdo má zrovna čas nebo spíše matka. Oba rodiče 

společně nejčastěji nakupují dárky, trestají, rozhodují o studiu, profesi dítěte a 

sportují a podnikají výlety s dětmi. Tento výzkum také prokázal, že starost o 

běžný provoz domácnosti leží převážně na ženě, dělení povinností 

v domácnosti mezi partnery uvedla čtvrtina respondentů. 

Další výzkum C W M (Červenka, 2003a) zjišťoval postoje obyvatel 

k rodičovské dovolené mužů. Na otázku „Myslíte si, že by na Vašem pracovišti 

bylo možné, aby muž mající malé dítě případně odešel na rodičovskou 

dovolenou?" odpovědělo 62 % respondentů kladně, 38 % záporně. Ukázalo se 

však, že je výrazný rozdíl mezi soukromým a veřejným (státním) sektorem. Ve 

veřejném sektoru souhlasilo 70 % dotázaných oproti 30 %, v soukromém 

sektoru byl poměr mezi souhlasem a nesouhlasem 57 % ku 43 %. 

25 



Výzkum Harmonizace rodiny a zaměstnání: Rodiny s otci na rodičovské 

dovolené (Nešporová, 2005) ukázal, že rodičovská dovolená muže je stále 

považována za cosi nenormálního. S výrokem „je v pořádku, když muž pečuje 

doma o děti a žena chodí do práce" nesouhlasilo zhruba 67 % mužů a 61 % 

žen. Mezi hlavní důvody, proč muž nezůstává doma s dětmi na rodičovské, 

patřily ekonomické důvody („z finančních důvodů by to bylo méně výhodné, než 

když je doma s dítětem matka"), což udalo 75 % respondentů jako hlavní 

důvod. Dále respondenti uváděli, že „rodičovská dovolená je vhodnější pro 

ženy." Tento důvod jako hlavní udalo 72 % dotázaných. 

Celkově z výzkumů vyplývá, že muži jsou stále spíše orientovaní na 

práci a ženy na rodinu. Nadále je převážně starostí ženy péče o domácnost, 

žena také věnuje více času dětem. Podle socioložky Maříkové (In: Maříková, 

Věšínová-Kalivodová, 1999), která vycházela z rozsáhlých výzkumů RODINA 

1994, Pracující žena a rodina z roku 1995 a Ženy a muži na trhu práce z roku 

1995, rodina sice zůstává hlavní doménou žen, to ale neznamená, že by ženy 

byly ochotny vrátit se do domácnosti. Práce pro ženy není jen prostředek 

k získání peněz, ale také prostředek k seberealizaci a navazování sociálních 

kontaktů. „České ženy jsou nakloněny více než muži k záměně rolí v rodině. 

Muži jsou ve svých názorech na roli muže a ženy v rodině konzervativnější" 

(tamtéž, s.67). Podle Maříkové se dá očekávat, že změny v rodině se budou 

odehrávat, „jak se bude zvyšovat vzdělanostní úroveň populace a jak mladší 

věkové ročníky budou vstupovat do života a reálně naplňovat novými obsahy 

role ve vlastní rodině" (tamtéž). 
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Empirická část 

1. Výzkum 

Výzkumné téma zní: Jak prezentují otce a otcovství časopisy pro ženy? 

Pro výzkum vytyčeného tématu jsem zvolila metodu kvantitativní 

obsahové analýzy a následně analýzy kvalitativní. Jako zástupce ženských 

časopisů jsem pro sběr dat vybrala jeden exkluzivní titul - Marianne a jeden 

klasický titul - Vlasta. Analyzovala jsem všechna čísla těchto titulů v letech 

2003 a 2005, vyjma jednoho čísla Marianne (duben, 2003), který nebyl 

v knihovnách k dostání. Prozkoumala jsem tedy 23 čísel časopisu Marianne a 

104 čísel časopisu Vlasta. Chtěla jsem, aby byl materiál co nejaktuálnější, ale 

také dostupný v knihovnách. Po předběžném prozkoumání časopisů jsem 

zjistila, že materiálu by mělo být ve vymezeném období dostatek. 

Do analýzy jsem zahrnula celé číslo časopisu vyjma reklamních ploch, 

křížovek, televizního programu a editorialu. Soustředila jsem se pouze na 

textovou část, obrazovou část jsem do rozboru nezahrnula. Za základní 

jednotku jsem určila materiál zabývající se rodičovstvím. Do zkoumaného 

vzorku jsem zařazovala články o rodičovství budoucím i stávajícím, problémy 

týkající se dětí, rodičovství, rodinného soužití, rady ohledně dětí a rodičovství, 

výchově dětí. Dále jsem do materiálu zařazovala příběhy lidí, které časopis 

určitým způsobem zpracoval a které souvisely s rodinou, dětmi, výkonem 

rodičovské role apod. Do zkoumaného vzorku jsem také počítala rozhovory, 

které alespoň z části pojednávaly o rodičovství dotazovaného. Často se v nich 

objevovaly otázky - Jaký jste rodič?, Jak vychováváte své dítě?, Jste přísný/á? 

apod. Po zvážení jsem do materiálu zařazovala také dotazy a odpovědi 

z rubriky Poradna, které se rovněž týkaly dětí a rodičovské role. V jednom 

článku se mohlo objevit více kategorií otců. 

Takto získaný materiál jsem důkladně pročetla a prozkoumala. Hledala 

jsem články, ve kterých se nějakým způsobem píše o otci nebo otcovství. 

Pojem otec jsem chápala buďto jako biologického nebo nevlastního otce, který 
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žije s rodinou nebo mimo ni, ale plní k ní nějaký závazek (děti navštěvuje 

apod.). Ve zkoumaném vzorku nebyl problém osobu otce odhalit, protože tak 

býval přímo pojmenováván buďto autorkou nebo vypravěčkou textu. Mohlo jít i 

o malou část celého článku, ve kterém se o otci mluví, protože jsem 

předpokládala, že textů, které by se celé zabývaly otcovstvím, bude málo. 

Pokud se v textu o otci psalo velmi málo a nebylo tak možné určit jeho roli 

v rodině a ve vztahu k dětem, nebylo možné jej přiřadit k žádné kategorii. 

Takový materiál jsem do článků o otcovství a otcích nepočítala. Pokud ze 

zkoumané části vyplýval otcův vztah k rodině, k dětem, jeho role v rodině 

(autoritářská, živitelská apod.), přiřadila jsem jej k určité kategorii otců. 

Ze vzorku vyplynulo šest kategorií otců - tradiční otec, aktivní otec, otec 

autorita/hlava rodiny, pasivní otec, neschopný otec a ostatní. Z této 

kategorizace jsem vědomě vynechala typ chybějícího otce, tedy otce, který 

odešel od rodiny nebo rozvedeného otce, který nedostal děti do své péče. Tato 

kategorie by byla obtížně postižitelná, otec sice v rodině nemusí být přítomen, 

ale o děti se starat může. Také v textu nemusí být explicitně zmíněn, a pak není 

patrné, zda odešel nebo o něm jen autor/ka textu nepíše. 

Dále jsem materiály o otcích ještě přiřazovala k dalším dvěma 

samostatným kategoriím - starající se a nestarající se otcové o děti. Mezi 

nepečující otce patří kategorie pasivní, neschopný otec, otec autorita/hlava 

rodiny a tradiční otec, mezi pečující otce kategorie aktivní otec. Otcové 

z kategorie ostatní nejsou zařazováni. 

Tradiční otec je orientovaný na práci, pohybuje se ve sféře veřejné, 

buduje kariéru. Zachovává tradiční model rodiny, jeho žena se stará o děti a 

domácnost, může také pracovat. Otec o děti přímo nepečuje, jeho role je 

především živitelská. Ta však vždy nemusí fungovat, otec pracuje, tvoří, žena 

se stará o domácnost, ale muži se nedaří vydělávat dostatek peněz. V práci 

tráví hodně času, většinou více než s rodinou. 
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Aktivní otec je zaangažovaný v péči o děti, tráví s nimi čas, je ve své 

otcovské roli aktivní. Na živitelské roli se s matkou většinou podílí. V odborné 

literatuře se o něm často píše jako o novém otci, o novém pojetí otcovské role. 

Otec autorita/hlava rodiny má v rodině rozhodující slovo, je autoritou 

ženě i dětem. Pro své děti je vzorem, rádcem. Rozhoduje o jejich dalším životě. 

Pasivní otec v rodině sice fyzicky existuje, ale není aktivní v péči a 

starosti o děti. Není zmíněna ani jeho funkce živitelská. Je spíše vnějším 

pozorovatelem rodinného dění. 

Neschopný otec je neschopný postarat se o dítě či o rodinu. Pokud jde 

o péči o dítě, je o něm v textu psáno s lehkou nadsázkou či posměchem. „Obul 

dceru do holínek, ale zapomněl na ponožky." apod. 

Do kategorie ostatní jsem zařadila ty články, ve kterých otec a jeho role 

v rodině sice zmiňována je, ale nedají se přiřadit k žádné mnou definované 

kategorii. Takovým byl například článek o otcích u porodu, o otci, který si chtěl 

vymoci setkání se synem za pomoci exekutora apod. 

Na základě obsahové analýzy jsem získala čtyři materiály z časopisu 

Marianne a tři materiály z časopisu Vlasta pro kvalitativní analýzu. 

Rozhodujícím faktorem při výběru tohoto vzorku byla velikost textu, který o 

otci/otcovství pojednává. V kvalitativní analýze jsem již zkoumala i obrazovou 

část článku. 
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2. Obsahová analýza 

2.1 Marianne 

Marianne je původní český magazín určený ženám, vychází jednou 

měsíčně. Ačkoli je jeho heslem „život začíná ve třiceti", nezřídka na jeho titulní 

stránce bývá vyfotografována mnohem mladší žena či dívka. Marianne, ale také 

Elle, Yellow nebo Apetit vydává společnost Hachette Filipacchi 2000. Unie 

vydavatelů v roce 2006 uvádí čtenost 124 000 lidí. 

Ve zvolených ročnících časopisu Marianne 2003 a 2005 se celkem 

vyskytovalo 44 článků o rodičovství a v celém tomto vzorku se vyskytlo 35 

materiálů zmiňujících otce. Nejčastěji, dohromady 10x, se v Marianne 

objevovala shodně kategorie aktivní otec a tradiční otec. Čtyřikrát se vyskytla 

kategorie otec autorita/hlava rodiny, pasivní otec a ostatní. Neschopný otec se 

objevil 3x. Nestarající se otec byl tedy zjištěn 21 x, starající se 10x. 

Marianne 2003, 2005 

4 

3 

• Tradiční otec • Aktivní otec • Otec autorita/hlava rodiny • Neschopný otec •Pas ivn í otec BOstatní | 
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2.2 Vlasta 

Vlasta je nejstarším časopisem pro ženy v České republice, vznikla 

v roce 1947. Před rokem 1989 měla monopolní postavení. Vychází jednou 

týdně, vydavatelem je společnost Sanoma Magazines. Unie vydavatelů uvádí 

čtenost Vlasty 591 000 lidí. Cílovou skupinu tvoří spíše hospodyně, čtenářky v 

průměrném věku 45-48 let. Vlasta se řadí mezi tradiční proud ženských 

časopisů. 

Ve zkoumaných číslech časopisu Vlasta ročníků 2003 a 2005 se objevilo 

celkově 73 materiálů o rodičovství. Z tohoto vzorku celkem 39 z nich zmiňovalo 

otce. V určeném období byla nejpočetněji zjištěna kategorie aktivní otec, 

celkově 14x. Po aktivním otci se v materiálu vyskytoval nejčastěji, celkem 11x, 

tradiční otec. Otec autorita/hlava byl zaznamenán 6x, neschopný otec a 

kategorie ostatní 4x. Ani jednou se neobjevila kategorie pasivní otec. 

Nestarající otec se vyskytl 21 x, starající se 14x. 

Vlasta 2003, 2005 

14 

• Tradiční otec • Aktivní otec BOtec autorita/hlava rodiny B Neschopný otec • Pasivní otec BOslatnl 
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2.3 Shrnutí 

Ve vybraných časopisech pro ženy se významně častěji objevovaly 

kategorie tradiční a aktivní otec než ostatní vymezené kategorie. To může 

poukazovat na černobílé psaní ženských časopisů - buďto se píše o tradičním 

otci nebo o jeho převrácené verzi, aktivním otci, různé podoby otcovství nejsou 

reflektovány. V magazínu Vlasta se nejčastěji vyskytoval aktivní otec, přestože 

se Vlasta považuje za tradiční a konzervativní proud ženských časopisů. Ve 

Vlastě se také ani jednou neobjevila kategorie pasivní otec. 

Pokud proměnné rozdělujeme bipolárně na starající se a nestarající se 

otce o děti, pak v obou časopisech převažují nepečující otcové, celkem 42x, 

oproti pečujícím otcům - 24x. Vybrané časopisy pro ženy tedy spíše 

prezentovaly otce, jež se na starosti o domácnost a péči o děti nepodílí. 

Pečující a nepečuj íc í otcové - Vlasta, Marianne 

4? " 

24 

21 21 

14 

10 

| — n 

Vlasta Marianne Celkem 

• Pečujícíotec • Nepečující otec 
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3. Kvalitativní analýza 

3.1 Marianne 

Ve zvoleném období se v časopise Marianne objevily čtyři velké 

materiály splňující podmínky pro kvalitativní analýzu - článek věnující se ve 

velké části textu otcovství. Takovými byly Mámy mezi hvězdičkami (červen, 

2003), Můj manžel je na mateřské (říjen, 2003), Ne, nepovídají si o sexu 

(duben, 2005) a Uštvané, a přece šťastné (prosinec, 2005). Viz příloha. 

První článek Mámy mezi hvězdičkami se věnuje právům žen, ale i mužů 

v sociální a pracovní oblasti v rámci Evropské unie, především co se týče 

rodičovské a mateřské dovolené. Text zabírá tři strany, jednu stranu tvoří 

fotografie. Příspěvek pro Marianne sepsala redaktorka Reflexu Olga 

Myslivečkové. Autorka se zhruba v polovině textu od odstavce s názvem 

Rozpačitý nástup tatínků věnuje mužům na rodičovské dovolené, jejich právům, 

také modelům v jiných zemích EU. Popisuje překážky, které muže odrazují od 

nastoupení na rodičovskou dovolenou - ekonomické a právní aspekty. Rovněž 

zmiňuje pohled společnosti na takové otce: „Podle průzkumů nesouhlasí se 

střídáním na rodičovské dovolené 42 procent mužů a 39 procent žen."5 Jako 

příklad mužů na rodičovské autorka uvádí jednoho Čecha a jednoho Švéda. 

V článku využívá mnoho různých zdrojů, které cituje. Poukazuje na možnou 

diskriminaci matek i otců v práci, otců také při rozvodu. 

Článek se na velkém prostoru věnuje otcovství z institucionálního 

hlediska, čímž reflektuje nejenom pečující roli matky v rodině, ale také otce. 

Vysvětluje z právního a pracovního pohledu situaci otců na rodičovské 

dovolené, sociálním aspektům tohoto tématu se nevěnuje. Připouští existenci a 

možnost aktivního otce a ve velké části materiálu se mu z výše zmíněných 

hledisek věnuje. 

Článek s názvem Můj manžel je na mateřské se skládá z hlavního 

dvoustránkového textu, dvou rozhovorů a dvou krátkých textů pojmenovaných 

5 MYSLIVEČKOVA, Olga. Mámy mezi hvězdičkami. Marianne. Roč. 2003, č. 6, s. 36. 
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Jak to chodí ve světě a Všimněte si konečně!. Článek napsala a rozhovory 

vedla redaktorka Marianne Lenka Tréglová. Materiál doplňují dvě velké 

fotografie mužů, se kterými je dělán rozhovor, a jejich dětí. Samotný text 

popisuje životní zkušenost redaktorky, jejíž muž zůstal postupně s oběma dětmi 

na rodičovské dovolené, zatímco ona chodí do práce a materiálně zaopatřuje 

rodinu. V titulku autorka použila ve spojení s otcem termín mateřská, přestože 

se již spíše používá rodičovská dovolená právě proto, že celodenní péči o děti 

mohou vykonávat i muži. Tréglová především popisuje vlastní rodinnou situaci, 

jak vznikla, jak funguje a dává rady - přistupovat k situaci především 

s humorem, nedělat partnerovi to samé, co před tím vadilo ženě na mateřské. 

Dále autorka píše: „Základní potíž, která čeká rodiny, kde tatínek je doma 

s dětmi a maminka chodí do práce, sídlí v našich hlavách. Muž i žena musí na 

nějakou dobu popřít svoje instinkty a jít přímo proti nim - jinak to totiž 

nezvládnou a vřítí se do rodinné i manželské krize."6 Z věty vyplývá, že 

mužovou přirozeností není péče (byť jiná než ženská) o děti a jde tedy o 

dočasné vynucené a nepřirozené prohození rolí, zjednodušeně muž hraje 

matku a žena otce. Autorka pokračuje: „Muž, který je od přírody zaměřen na 

rychlé řešení a vyřešení problému, se musí přeorientovat na trpělivou a 

nekonečnou péči o děti a domácnost, která žádný viditelný výsledek nemá. 

Žena zase musí popřít svůj um dělat najednou deset věcí a nasadit si na oči 

pomyslné klapky."7 Tréglová přisuzuje mužům a ženám určité dané vlastnosti, 

které podle ní musí popřít. Autorka dále dokazuje, že takový stav, kdy je muž 

s dětmi na rodičovské dovolené, není vlastně správný a proto doporučuje: „A co 

nejčastěji, tedy po večerech a o víkendech, bychom měli vracet role do 

„normálu". To samozřejmě hlavně kvůli dětem."8 Podle autorky je tedy muž na 

rodičovské dovolené nenormálním, téměř nežádoucím. Tradiční rozdělení rolí 

obhajuje vlivem na děti. Večer dle svých slov autorka vyžene manžela do světa, 

poklidí a užívá si klidu. V závěru textu označuje muže, který pečuje o své děti a 

nebojí se to dát najevo, za „chlapa jako řemen", čímž naznačuje, že aktivní otec 

může stále být správně mužný, jak to vyžaduje naše společnost. Tréglová 

nepřipouští možnost, že by „přirozeně" existoval muž, který chce být doma 

6 TRÉGLOVÁ, Lenka. Můj manžel je na mateřské. Marianne. Roč. 2003, č. 10, s. 134, 135. 
7 Tamtéž, s. 135. 
8 Tamtéž, s. 135. 
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s dětmi a věnovat se domácnosti a měl pro to potřebné vlastnosti, a žena, která 

se rozhodne budovat kariéru a omezí kontakt s dětmi. Podle Tréglové jde o 

pouhé dočasné vyměnění rolí, a když to jen jde, vše se vrací zpět do 

„přirozeného a správného stavu". 

První rozhovor vedla Tréglová se svým mužem Davidem Tréglem. Ptá se 

ho - Můžu ti tykat, když jsi můj muž?, Jak ses ocitl na mateřské?, Co na to 

říkalo tvé okolí? Připadáš si v domácnosti méně jako chlap?, Převzal jsi 

kompletní péči o děti a domácnost?, Družíš se na pískovišti s ostatními 

maminkami?, Co bys poradil těm, kdo se přesto stanou „otci na mateřské"?. 

Dotazovaný zůstal postupně se dvěma dětmi na rodičovské, v obou 

případech ho k tomu dotlačily okolnosti - ztráta práce, vyšší plat ženy. Na 

otázku, zda si připadá méně jako chlap, Trégl odpovídá zamítavě. „Ale někdy 

by se mi hodilo být víc jako ženská. Třeba to vaše organizační nadání."9 

Dotazovaný rozlišuje ženské a mužské vlastnosti. Je muž, tudíž nemá 

organizační nadání jako všechny ženy. Na otázku, zda převzal veškeré 

povinnosti v domácnosti, Trégl odpovídá, že pouze polovinu. Nepere, nežehlí, 

nevěší prádlo. „Tam je spousta dodatečných ručních činností, které 

nezvládám,"10 říká. Trégl na zkušenosti s rodičovskou dovolenou oceňuje 

možnost vidět děti růst a jejich první zážitky, částečně to považuje za 

dobrodružství a přípravu na stresové situace, což se prý může hodit i v práci. 

Druhým zpovídaným byl Karel Pospíšil. Autorka mu položila následující 

otázky - Plánovali jste už předem, že s dětmi budete doma vy a vaše žena 

půjde do práce?, Převzal jste kompletně péči o děti a domácnost?, Jak trávíte 

s dětmi čas, chodíte na pískoviště?, To je zvláštní. Maminky na mateřské se 

spolu naopak druží a vyměňují si zkušenosti., Co vaříte?, Jak se tahle životní 

situace odrazí na partnerském vztahu? Někteří muži se bojí, že by doma příliš 

zženštili a z manželek by se jim staly tvrdé kariéristky., Co byste poradil 

rodinám, které se dobrovolně nebo pod tlakem okolností rozhodnou pro výměnu 

rolí?. 

Karel Pospíšil absolvoval rodičovskou dovolenou postupně se dvěma 

dětmi, celkem je na rodičovské čtyři roky. U prvního dítěte se pro tuto volbu 

rozhodl dobrovolně, se ženou vydělávali stejně. U druhého dítěte se střídali, ale 

9 TRÉGLOVÁ, Lenka. Můj manžel je na mateřské. Marianne. Roč. 2003, č. 10, s. 136. 
10 Tamtéž, s. 136. 
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hodně utratili za hlidání, tak se znovu začal naplno věnovat dětem a z práce 

odešel. O převzetí péče o domácnost říká, že mu nepřipadá fér, aby ji dělala 

žena, když toho má v práci moc. „Model, který popisuje Petr Šabach v knize 

Putování mořského koně - tedy že tatínek na mateřské funguje jenom jako 

hlídač a vše ostatní nechává na ženě - považuju za dost nespravedlivý,"11 říká. 

Převzal tedy starost o celou domácnost se vším všudy. Pospíšil je akční otec, 

učí děti lyžovat, jezdí s nimi na hory, hodně času s nimi tráví venku. Oproti 

stereotypnímu pojetí muže také říká, že se při výchově řídí citem, už od mládí 

chtěl rod inu a hodně dětí, dále také, že kariéra pro něj není důležitá — tedy 

spíše vlastnosti přisuzované v naší společnosti ženám. Přiznává, že se po 

čtyřech letech doma s dětmi těší do práce. Na závěr shrnuje, že se musí „starat 

o ostatní a na sebe zapomenout"12, takže by měl každý muž zvážit, jestli má na 

to být s dětmi na rodičovské. 

Autorka textu Lenka Tréglová podává obraz muže na rodičovské 

dovolené a tedy obraz aktivního otce poměrně stereotypně. Ač se jedná o téma, 

které se stereotypům vymyká, snižuje ho na pouhou dočasnou odchylku od 

normálu, na pouhou výměnu rolí. Vychází z předpokladu, že ženy a muži mají 

určité biologicky podmíněné vlastnosti. Z článku vyplývá, že otec na rodičovské 

dovolené není novým typem mužství a otcovství, ale pouze převrácená, 

dočasná a vynucená role matky na muže. Muž však nepřebírá veškerou 

zodpovědnost tak, jako by se vyžadovalo po ženě na mateřské. Odkazy na 

„chlapa jako řemen" a otázky, jestli se stále cítí být muži pečující o děti jako 

„chlapi", naznačují, že otec v domácnosti s dětmi do obrazu „správného chlapa", 

jak ho požaduje naše společnost, zcela nezapadá. V celém článku autorka pro 

pojem rodičovská dovolená užívá slovo mateřská, přestože pro otce, který 

zůstal doma s dětmi, existuje adekvátní výraz. 

Rozhovor s prvním mužem je spíše v souladu s myšlenkami textu zřejmě 

proto, že se jedná o autorčina partnera. David Trégl zůstal doma s dětmi kvůli 

ekonomickým a pracovním okolnostem, starost o domácnost nepřebral celou 

s odkazem na neschopnost v některých domácích pracích. Zkušenost 

z rodičovské dovolené však považuje za pozitivní. Trégl by nebyl považován za 

opravdové pojetí nového otce. 

11 TRÉGLOVÁ, Lenka. Můj manžel je na mateřské. Marianne. Roč. 2003, č. 10, s. 137. 
12 Tamtéž, s. 137. 
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Z druhého rozhovoru s Karlem Pospíšilem vyplývá, že koncepci nového 

otce Pospíšil splňuje. Na rodičovské dovolené zůstal z vlastní volby, převzal 

úplné vedení domácnosti, vytváří svůj typ otcovství, ne ten odvozený od matky. 

Při výchově se řídí citem. I on považuje péči o děti za přínos. 

Článek s titulkem Ne, nepovídají si o sexu redaktorky Marianne Johany 

Barvínkové zaplňuje čtyři strany, přičemž první dvoustrana je celá fotografická 

s krátkým úvodem k textu. Na fotografii sedí šest mužů u baru zády ke 

čtenáři/čtenářce. Na zádech mají napsané citáty z rozhovorů na další 

dvoustraně. Autorka deseti mužům-otcům, kteří se účastnili porodu svých dětí, 

položila pět následujících otázek - Co vám o porodu nikdo dopředu neřekl?, 

Měl jste pocit, že byste byl raději někde jinde?, Jaké pocity jste při porodu 

prožíval?, Viděl jste úplně všechno?, Změnil se poté, co jste viděl svou ženu 

rodit, váš vztah k sexu?. 

Přítomnost muže u porodu se v současnosti stala módním trendem. 

Někteří otcové se tak ale mohou cítit k takovému činu nuceni. Iva Šmídová 

(20.4.2007) na základě svého výzkumu Otcové (nejen) u porodu zjistila, že 

přítomnost otce u porodu může, ale nutně nemusí odstartovat další genderové 

změny ve vztahu rodiny. Tímto směrem ovšem nejsou autorčiny otázky vedeny. 

První odpovídající Radomír Novák byl u porodu zaskočený, nervózní 

z nemocničního prostředí, necítil se užitečný pro svou ženu, dojetí necítil, bál 

se, aby neomdlel, vše z porodu neviděl. Druhý porod dítěte nestihnul. Pozitivní 

pocity nevyjadřuje, porod příliš emocionálně nepopisuje, spíše mluví o sobě než 

o ženě. 

Jiří Kouba na otázku Měl jste pocit, že byste byl raději někde jinde? 

odpovídá, že z porodu byl nejprve nadšen, že ho čeká něco „zajímavého a 

úžasného"13, potom cítil spíše beznaděj a obavy, když se dítě narodilo, cítil 

úlevu a radost. K ostatním otázkám se vyjadřuje krátce nebo vůbec. 

Adam Procházka lituje, že mu předem nikdo neřekl, že si má vzít vlastní 

měch na placentu. Placenty svých čtyř dětí uchovává na památku v mrazáku, 

ale také, aby jim je mohl ukázat, až se o tom budou učit ve škole. Porod byl pro 

něj „víceméně zábavný"14. U porodu je aktivní a zřejmě dominantní, kontroluje 

13 BARVÍNKOVÁ, Johana. Ne, nepovídají si o sexu. Marianne. Roč. 2005, č. 4, s. 32. 
14 Tamtéž, s. 32. 
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lékaře, aby ženě nedali léky, které nechce, kontroluje narozené dítě. Nejhorší 

byl pro něj porod, který málem nestihnul kvůli vyplňování papírů. Pro jeho ženu 

uvádí jako nejhorší první, komplikovaný porod. Při porodu ho zajímalo všechno, 

srovnává to s pitváním zvířat, které také vydržel. Na otázku, zda se změnil jeho 

vztah k sexu poté, co viděl svou ženu rodit, odpovídá zamítavě. 

Martin Svoboda se se ženou rozhodl, že porod absolvují doma zřejmě za 

pomoci porodní asistentky. Porod považuje za „neuvěřitelně krásný okamžik 

zrození"15 a při porodu jeho „pocity byly nepopsatelně krásné"16. Popisuje také 

pocity ženy. Užitečný si u porodu nepřipadal, ale žena jeho pomoc oceňovala. 

Na otázku, zda se změnil jeho vztah k sexu poté, co viděl svou ženu rodit, má 

pocit, že díky mateřství jeho žena „prožívá sex mnohem intenzivněji a lépe"17. 

Svoboda se v odpovědích zaměřuje i na pocity své ženy, vyjadřuje své pozitivní 

emoce, které cítil u porodu. 

Petr Novotný se cítil být na porod dobře teoreticky vybaven, u prvního 

porodu měl obavy, při druhém porodu byl klidný. Novotný se těžko vyrovnával, 

že má jeho žena při porodu bolesti a on jí nemůže nijak pomoc. Myslí si, že jeho 

přítomnost u porodu je pro manželku důležitá. Měl strach ze své reakce, a proto 

se neodvážil vidět u porodu vše. Jeho vztah k sexu se nezměnil, ale kdyby prý 

viděl vše, šokovalo by ho to natolik, že by ho to alespoň na chvíli ovlivnilo. 

Pro Stanislava Z. byl porod zázrak a doporučuje být u porodu všem svým 

známým. U porodu spíše fotil než se díval. 

Pavla Kloudu překvapilo, jak je placenta velká, a zajímalo ho, co se s ní 

pak dělá. Kdyby jeho žena tolik netoužila mít ho u sebe, čekání (šest hodin) by 

strávil někde jinde. Jinak byl pro něj porod velmi zajímavý. Ač chtěl porod 

natáčet, při tom shonu na kameru zapomněl. Při porodu viděl vše, „proto jsem 

tam přece byl"18. 

Tomáš Krejčíř už se svou ženou absolvoval tři porody, ale vždy cítí 

beznaděj při bolestech, které žena cítí při porodu. Ví, že jeho žena je ráda, když 

ho u sebe má, proto by ani nechtěl být někde jinde. Při porodu cítí strach, obavy 

a pokoru. Viděl vše, protože byl zvědavý a nemohl si nechat ujít takové důležité 

okamžiky. Žádnou změnu v prožívání sexu nepociťuje. 

15 BARVÍNKOVÁ, Johana. Ne, nepovídají si o sexu. Marianne. Roč. 2005, č. 4, s. 32. 
16 Tamtéž, s. 34. 
17 Tamtéž, s. 34. 
18 Tamtéž, s. 34. 
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Petr Bílek považuje porod za hezký zážitek, když jde hladce, a za větší 

radost, než když čeští hokejisté vyhrají olympiádu. Bílkovi připadá zvláštní, že 

otec je sice u porodu, ale bez jakékoli možnosti pomáhat, „jen tak kouká"19. Při 

porodu byl nervózní, ale cítil také dojetí. Podle něj je přítomnost otce u porodu 

dobrá, „aby si to vůbec někdo užil"20. Při porodu vše vidět nechtěl, protože 

nemá rád pohled na krev. Také nepovažuje porod jako důvod ke změně 

prožívání sexu. 

Na otázku Jaké pocity jste při porodu prožíval? většinou muži o svých 

emocích až na dva nemluvili a odpověď se týkala něčeho jiného. Z odpovědí 

často vyplývá, že muži se těžko vyrovnávají se svojí pasivitou při porodu 

(nemohou ženě pomoci při bolestech, mohou se jen dívat apod.). Většina mužů 

uváděla, že je jejich manželky u porodu potřebovaly, a proto tam také byli. 

Porod často také vnímali jako zážitek/zajímavost k pozorování. Jinak je z 

odpovědí zřejmé, že každý muž prožívá porod trochu jinak (klid, zájem, raději 

by byl někde jinde, strach) a pro každého to znamená něco jiného - někteří 

muži mluvili o svých pocitech otevřeněji než jiní a vesměs vnímali porod jako 

krásný zážitek. 

Redaktorka Johana Barvínková napsala i další článek s titulkem 

Uštvané, a přece šťastné. Čtyřstránkový materiál tvoří hlavní text a tři příběhy 

žen, dále ho doplňují tři fotografie zmíněných žen. Příspěvek pojednává o 

ženách, které se rozhodly zvládnout a skloubit kariéru i rodinu. V prvním 

odstavci je stereotypně popsaný běžný den pracujících žen - vypravit ráno děti, 

pracovat do pěti, nakupovat, vyzvednout děti od babičky, udělat s nimi úkoly, 

v noci pracovat na počítači. O tom, co dělá otec, se autorka téměř nezmiňuje. 

Role otce je popsána pouze, že nemůže najít klíče a nestíhá odvést děti do 

školy, takže musí žena. Jestli rodinu i práci žena zvládne, podle autorky záleží 

„totiž mimo jiné na tom, z jakého těsta je uplácaná."21 Věta o ženách pěstujících 

kariéru „vzdá se relativního klidu, jaký s sebou nese role opatrovnice domácího 

krbu"22 implikuje, že soukromá sféra a domácí práce nejsou považované za 

regulérní oceňovanou práci. V článku se k problematice vyjadřuje psycholožka 

19 BARVÍNKOVÁ, Johana. Ne, nepovídají si o sexu. Marianne. Roč. 2005, č. 4, s. 32. 
20 Tamtéž, s. 34. 
21 BARVÍNKOVÁ, Johana. Uštvané, a přece šťastné. Marianne. Roč. 2005, č. 12, s. 56. 
22 Tamtéž, s. 56. 
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a tři matky úspěšně kloubící rodinu i kariéru, které přiznávají, že by bez práce 

nebyly úplně šťastné. 

Z příspěvku vyplývá, že záleží jen na ženě, co všechno dokáže 

zvládnout a jak si povinnosti uspořádá. Žena je povzbuzována, aby si 

rozmyslela, co vše opravdu chce a co je nedůležité. Radou psycholožky, jak se 

vyhnout časovému stresu, je „naučit se delegovat povinnosti na jiné, neslibovat 

nesplnitelné a slevit ze svých nároků."23 Jinak se o pomoci ženě v článku 

nepíše. Především není zmiňována role otce, která je však, jak vyplývá i 

z následujících příběhů, podstatná pro zvládnutí práce i rodiny. Závěr článku 

ženy vyzývá, ať se nebojí realizovat své sny. 

Příběh první ženy popisuje život baletky Zuzany Pokorné, která má tři 

děti. Vyprávění doplňuje fotografie, na které pózuje Pokorná v balerínkách. 

V náručí drží nejmladší dítě, dívá se do objektu. Vedle ní stojí zřejmě nejstarší 

syn, který je nakročený a dívá se mimo objektiv. Za nimi se o baletní tyč opírá 

manžel Pokorné a vedle něj je v nakročené pozici prostřední syn. Podle textu je 

Zuzana Pokorná příkladem, že i tak náročná profese, jakou je balet, nemusí 

vyloučit děti ze života. Nejdůležitějším prvkem skloubení rodiny je rozdělení 

povinností mezi oba manžele, i když oba pracují. Tím zdůrazňuje roli otce. 

Ktomu, aby byla šťastná, Pokorná říká, že potřebuje nejen svou rodinu, ale 

také balet. Tím nabourává tradiční představu mateřství, které má ženu 

plnohodnotně uspokojit. 

Další text tvoří příběh Moniky Brýdové, která vychovává dvě děti. Článek 

je opět doplněn fotografií, na které Brýdová kamsi chvátá, přesto se do 

objektivu usmívá. Na fotografii je sama. Brýdová se věnuje mnoha pracovním 

činnostem, také ale například přestavuje dům. Ač autorka textu deleguje starost 

o domácnost na ni a počítá to do činností, které musí zvládnout, Brýdová to 

v citaci spíše vyvrací: „Nádobí umyje myčka, prádlo vypere pračka a uklízejí 

všichni."24 I v této rodině se do starosti o domácnost a děti přirozeně zapojuje 

otec. 

Poslední životní zkušenost popisuje manažerka Jaroslava Hájková, která 

má syna a čeká další dítě. Nabídku na povýšení jí vedení navrhlo, když byla půl 

roku na mateřské. Manžel ji povzbuzoval, aby příležitost neodmítala. Zde otec 

23 BARVÍNKOVÁ, Johana. Uštvané, a přece šťastné. Marianne. Roč. 2005, č. 12, s. 60. 
24 Tamtéž, s. 60. 

40 



zřejmě ale nehraje tak zásadní úlohu jako u předešlých dvou: „Do hry se 

zapojila paní na hlídáni, babičky a občas i tatínek."25 Druhé těhotenství ji 

zaskočilo, firma jí však vyšla vstříc, pracovat může i z domu. 

Autorka v textu několikrát opakuje, že i když žena hodně pracuje, věnuje 

mnoho času jiné činnosti než rodině, je stále pečlivá a milující matka. O ženách 

se v článku obecně mluví jako o superženách, o těch, které zvládají více, než 

se patří. Citace žen i psycholožky vyznívají méně stereotypně než text autorky, 

zmiňují na rozdíl od autorky roli otce. V příbězích se vyskytuje aktivní otec, 

v textu je otec spíše skrytý a opomíjený. 

3.2 Vlasta 

Ve zkoumaném období se v časopise Vlasta vyskytly tři příspěvky 

vhodné pro kvalitativní analýzu - S tebou mě stále baví svět (č.2, 2003), Rodina 

zas bude v módě (č.24, 2003) a Jak se pracuje českým ženám (č. 19, 2005). Viz 

příloha. 

V článku S tebou mě stále baví svět redaktorka Monika Seidlová 

popisuje příběh party kamarádů, kteří se rozhodli pořádat „pánské jízdy 

s vlastními dětmi"26, v názvu se inspirovala českou komedií S tebou mě baví 

svět. Text zabírá dvě strany, přičemž je doplněn čtyřmi menšími fotografiemi 

otců a jejich dětí. Samotné téma otců, kteří pro své děti pořádají akce a výlety, 

se dá zahrnout do nového konceptu otcovství, otec se stará, pečuje a tráví 

s dětmi čas. Samotný článek je však v mnohém stereotypní. 

Tátové, kteří se rozhodli uspořádat několikadenní výlet se svými dětmi, 

nechtěli na první pokus odjet déle než na čtyři dny jednak proto, že jsou 

pracovně vytížení, a také proto, že „si nebyli jistí, že zvládnou starat se o své 

potomky čtyřiadvacet hodin denně a ještě vymýšlet zábavný program."27 

V celém textu je spíše zdůrazňována otcovská neschopnost. Vypovídá o tom i 

mezititulek „Snídaly ty děti vůbec?"28 či zvýrazněná citace „Tatínek usoudil, že 

25 BARVÍNKOVÁ, Johana. Uštvané, a přece šťastné. Marianne. Roč. 2005, č. 12, s. 62. 
26 SEIDLOVÁ, Monika. S tebou mě stále bavl svět. Vlasta. Roč. 57, č. 2, s. 22. 
27 Tamtéž, s. 22. 
28 Tamtéž, s. 22. 
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časté převlékání je zbytečné."29 Na obědy a večeře berou otcové děti do 

restaurací, „zdrojem" snídaní jsou dva tátové, kterým „manželky nabalí zásoby 

na dva týdny."30 Část textu vyplňuje historka o tom, jak jeden tatínek nechal 

dceru šlapat tři kilometry v holínkách bez ponožek, než si toho všimnul. Epizoda 

je přirovnána k podobné příhodě z filmu S tebou mě baví svět, kde holčička šla 

na výlet v bačkorách. Dále autorka pokračuje příhodou jiného otce, který 

nechával dceři pod oteplovačkami kalhoty od pyžama místo punčocháčů, 

protože považoval časté převlékání za zbytečnost. Nepoužité oblečení zůstalo 

tak, „jak je manželka složila do cestovní tašky."31 Manželky na akce sice 

nejezdí, ale jedna za nimi náhodou přijela. „Hodilo se nám to, protože alespoň 

všechny děti vykoupala."32 Další popis otcovské neschopnosti autorka líčí, jak 

otec přiskřípl dceři prst do auta. Jiný otec zase nedal malé dcerce plenu a ona 

se pokakala do postele. I proto podle slov zpovídaných děti mladší dva roky na 

akce už neberou. 

Otcové jsou v textu popisování jako neschopní se postarat o cokoli 

jiného než o zábavu. Neprezentuje je tak pouze autorka, ale prezentují se tak i 

otcové sami v citacích textu. Jsou zdůrazněny příhody, kdy se otec projevil 

neschopně, v článku nezaznívá, co s dětmi jinak dělají a zvládají. Z materiálu 

vystupuje otec nekompetentní běžné péče o děti, kterému manželka všechno 

připraví, otcové se vesměs jen baví. Autorka často používá pro popisované 

muže výraz chlapi, mluví tak o sobě i muži v citovaných pasážích. 

Další článek Rodina zas bude v módě napsala redaktorka Blanka 

Kovaříková. Příspěvek je dvoustránkový a doplňuje jej šest fotografií. Na jedné 

je matka s malým dítětem, které chová na prsou a usmívá se, na třech dalších 

fotografií jsou smějící se děti, které si hrají na indiány nebo opékají buřty na 

ohni. Na zbývajících dvou snímcích je otec se dvěma dětmi, které drží za ruku a 

zřejmě jdou na výlet, na posledním pak létající balón s transparentem Dům 

rodin na koši. Zvlášť je graficky oddělen kratší materiál s názvem Konečně si 

muž děti užívá. 

29 SEIDLOVÁ, Monika. S tebou mě stále bavl svět. Vlasta. Roč. 57, č. 2, s. 22. 
30 Tamtéž, s. 22. 
31 Tamtéž, s. 22. 
32 Tamtéž, s. 22. 
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Text autorka uvozuje otázkou „Také vás někdy přepadne pocit, že už 

toho máte dost? Manžel na vás nemá čas, děti zlobí, v zaměstnání nestíháte a 

doma se kupí prádlo i starosti? To všechno je ale úplně normální!"33 Článek 

pojednává o manželských a rodinných problémech a o programu Dům rodin, 

který nabízí manželům rodinnou terapii a předejití případné rodinné krizi. Ta 

podle autorky může nastat hlavně s příchodem druhého dítěte do domácnosti, 

čímž rodiče (podle textu matka) ztrácejí veškerý volný čas a to se „především 

mužům příliš nelíbí."34 Příspěvek je zaměřen především na ženy, rady, jak se 

vyhnout rodinné krizi jsou určeny výhradně ženám. Z článku vyplývá, že žena je 

zodpovědná za rodinu a v textu se objevuje pouze tradiční model rodiny - muž 

přichází z práce, žena je na mateřské, nebo pracuje, ale primárně se věnuje 

rodině. S jinými rodinnými modely autorka ani citovaný psychoterapeut 

nepočítá. Ten například říká: „Muž si často připadá jako páté kolo u vozu, 

protože si ho žena nevšímá, a ta by si ho zase ráda všímala, jen kdyby jí 

alespoň trochu doma pomáhal."35 Avšak že by řešením rodinné krize mohlo být 

rovnoměrné zapojení obou partnerů do péče o děti a domácnost, se v textu 

nevyskytuje. 

Častým problémem je podle textu partnerská komunikace. Ženy podle 

psychoterapeuta potřebují sdílet pocity, ale to muži prý moc neumí, a tak žena 

dochází k závěru, že jejímu muži na ní nezáleží. Autorka varuje před situací, 

kdy muž přijde z práce a žena na něj hned začne valit informace o tom, co se 

doma stalo. Žena má podle textu počkat na vhodnou chvíli a pak se „možná 

dočká i jeho pozornosti."36 Pokud žena nevyčká, může manželovi, který ještě 

není přeladěn z pracovní na rodinnou roli, zkazit náladu a tím určí atmosféru 

celého večera. 

Další pasáž článku se věnuje mužům, kteří jsou stále vázaní na svou 

matku, byť už mají svoji rodinu. Tchyně tak může negativně zasahovat do 

chodu jeho nové rodiny. 

Příběh doplňující hlavní článek s názvem Konečně si muž děti užívá 

popisuje život ženy a její rodiny - tří dětí a manžela. Zprvu měla rodina tradiční 

uspořádání - žena se starala doma o dvě malé děti, muž chodil do práce a byl 

33 KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Rodina zas bude v módě. Vlasta. Roč. 57, č. 24, s. 48. 
34 Tamtéž, s. 48. 
35 Tamtéž, s. 48. 
36 Tamtéž, s. 48. 
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hodně vytížený, stejně tak jeho žena. Když manželka nastoupila do práce, 

nečekaně se jim narodilo třetí dítě, dostavovali dům, manžel měnil zaměstnání, 

chodil pozdě a žena mu to vyčítala a v sobě cítila, že nic kromě výchovy dětí 

nedokázala. Rodina se ocitla v krizi a žena začala navštěvovat psychologa. 

Zřejmě pod jeho vlivem se rozhodla přeorganizovat vše tak, aby stíhala 

masážní kurz, a zjistila, že její muž se v tu dobu dobře stará o děti. Podle svých 

slov dala partnerovi prostor a nyní se péči o děti a výchově věnuji oba a užívají 

si to. Rodina se tak proměnila, manžel se více zapojil do starosti o děti a oba se 

věnují ke své spokojenosti rodině i práci. 

Hlavní článek implikuje, že rodina je starostí ženy a ona se má snažit ji 

udržet v pohodě. Muž je spíše líčen jako ten, komu rodinné vytížení ženy příliš 

nevyhovuje, ale není navrženo, aby se zapojil. Objevuje se stereotyp zlé tchýně 

ze strany manžela, jako by rodiče ze strany manželky nemohli do rodiny 

negativně zasahovat. Doplňující příběh pak spíše ukazuje řešení rodinné krize 

tak, že se muž zapojuje více do starosti o rodinu a žena se tak může realizovat i 

mimo domov, čímž jsou oba manželé spokojenější. 

Poslední zkoumaný článek Jak se pracuje českým ženám napsala 

redaktorka Zuzana Krobová. Článek se na dvou stranách věnuje matkám a 

v menší míře také otcům a jejich postavení na trhu práce. Jako odbornice je 

v textu citována zaměstnankyně organizace Gender Studies, o.p.s, která se na 

problematiku rovných příležitostí v zaměstnání specializuje. Text je ilustrován 

třemi fotografiemi. Na jedné je žena v práci a telefonuje, na druhé sedí žena u 

počítače, zřejmě doma, také telefonuje a drží v náručí malé dítě. Na třetím 

snímku drží dítě zřejmě muž (není vidět obličej) a žena pracuje na počítači. 

Hlavní materiál doplňují dva kratší materiály - kratší článek Firma kamarád o 

výhercích soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v České republice, 

kterou pořádá Gender Studies, o.p.s., a jejich metodách vstřícných k rodině. 

Druhým doplňkem je tabulka nazvaná Ženské paragrafy, kde jsou vyjmenované 

zákony ochraňující ženu-matku. 

Text autorka začíná prohlášením, že „nejkrásnější role, která na většinu 

žen v životě čeká, je ta maminkovská."37 Dále autorka vyjmenovává stereotypy, 

37 KROBOVÁ, Zuzana. Jak se pracuje českým ženám. Vlasta. Roč. 59, č. 19, s. 14. 
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se kterými se ženy na pracovním trhu setkávají - od mladých žen se očekává, 

že brzy otěhotní, o nemocné děti se starají pouze matky a nikoho nenapadne 

otec, zaměstnavatelé se žen při přijímání do zaměstnání ptají, kdy plánují mít 

rodinu nebo jestli ji mají. Mužům tyto otázky nepokládají. Muži také mají vyšší 

plat, protože se předpokládá, že musí živit rodinu. 

Dále autorka pokračuje, že když se ženy vrátí z mateřské, snaží se stíhat 

práci, vyzvedávat děti ze školky apod. a přináší jim to pouze stres. Na to 

citovaná odbornice vyjmenovává, co mohou firmy udělat, aby rodičům usnadnily 

skloubit práci i rodinu - zkrácený pracovní úvazek, flexibilní pracovní doba, 

možnost pracovat z domova díky počítači a telefonu, podniková školka, 

informování o dění na pracovišti. Hovoří také o úskalích zkráceného pracovního 

úvazku. 

Článek ukončuje odstavec o problematice absence žen na vysokých 

postech a nižších platech žen než mužů za srovnatelnou práci. 

Materiál je zaměřen spíše na ženy a jejich diskriminaci kvůli mateřství. 

Ačkoli se uvedená problematika i doporučená řešení vztahují stejně na aktivní 

otce jako na matky, autorka spíše než neutrální označení rodiče (nebo matka a 

otec) používá pojmenování matka. Odbornice v citacích důsledně používá 

matka a otec. Článek, zřejmě pod vlivem odbornice, od které čerpala autorka 

informace, je psán z genderové perspektivy. 

3.3 Shrnutí 

Z kvalitativní analýzy sedmi článků z ženských magazínů Marianne a 

Vlasta vyplynulo, že redaktorky se drží spíše stereotypního pohledu na otce a 

matky (ženy a muže) a reprodukují tradiční uspořádání ženského a mužského 

světa. Ačkoli některá témata byla netradičního charakteru a skýtala možnost 

alternativního zpracování (muži na rodičovské dovolené, několikadenní výlety 

otců s dětmi), autorky je přesto pojaly stereotypně. Většinou byl genderové 

stereotypní text, který psala autorka. Naopak z citací a příběhů osob vyznívaly 

názory alternativní (Uštvané, a přece šťastné, Rodina zas bude v módě, Můj 

muž je na mateřské). V článcích, o kterých by se dalo říct, že byly psány 

z genderové perspektivy (Mámy mezi hvězdičkami, Jak se pracuje českým 
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ženám), se vyskytovaly citace odbornic na genderovou problematiku a autorky 

od nich zřejmě získaly nejenom vyjádření, ale také informace a podklady pro 

článek, a převzaly tak jejich pohled na danou problematiku (v obou materiálech 

se jednalo o postavení mužů a žen v pracovní sféře). V článku Mámy mezi 

hvězdičkami se navíc autorka informovala z mnoha různých zdrojů. 

Rozdíl mezi spíše konzervativnější Vlastou a modernějším titulem 

Marianne jsem v obsahu mnou zkoumaných článků nezaznamenala. 
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Závěr 

Cílem práce bylo především zjistit, jak časopisy pro ženy prezentují otce 

a otcovství. Z obsahové analýzy vyplývá, že v daném období magazíny 

Marianne a Vlasta prezentovaly otce spíše v tradiční rovině - muž je ten, který 

nepečuje přímo, ale finančně zaopatřuje rodinu. Vzhledem k podobnosti 

ženských titulů se dá předpokládat, že i ostatní ženské časopisy se ze 

stereotypní prezentace otce nevymykají. Přesto se ve zkoumaných časopisech 

objevoval také otec aktivní a starající se. Kvalitativní analýza ukázala, že aktivní 

otec se spíše vyskytoval v konkrétních příbězích lidí a v rozhovorech než 

v samotném textu článku, což by mohlo naznačovat, že skutečnost nemusí být 

tak černobílá a bipolární, jak ji prezentují některá média. 

Z různých výzkumů je patrné, že současné uspořádání rolí v rodině je 

neudržitelné jak pro ženy, tak pro muže. Některé matky by se rády více 

realizovaly v práci, někteří muži by se rádi více věnovali rodině, ale současné 

společenské nastavení jim to ne zcela umožňuje. I proto by média měla 

reflektovat širší škálu možností než pouhé „ideální" otcovství a mateřství. 
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Resumé 

Bakalářská práce Fenomén otcovství v časopisech pro ženy se věnuje 

genderové problematice vztahů mužů a žen, především pak otcovství a 

mateřství. Teoretická část práce se zabývá problematikou genderu v médiích, 

časopisy pro ženy, dále také genderovými vztahy a proměnami v rodině. 

Otcovství i mateřství je sociální konstrukt, který se proměňuje v závislosti na 

čase a místě. Otcovské a mateřské role však bývají v médiích prezentovány 

stereotypně - tedy muž je živitelem rodiny, žena se stará o rodinu a domácnost. 

Práci doplňuje výzkum, který se snaží prostřednictvím obsahové a následně 

kvalitativní analýzy zjistit, jak ve vymezeném období prezentovaly časopisy pro 

ženy otce a otcovství. Časopisy pro ženy zachovávaly dominantní pohled na 

mateřství a otcovství a obraz otce i matky podávaly stereotypně. 

Thesis Phenomenon of fatherhood in magazines for women attends to 

gender problems of relations between women and men, especially paternity and 

maternity. Theoretic part of work deals with gender problems in media, 

magazines for women, thereinafter gender relations and transformations in 

family. Paternity and maternity is a sociál construct that changes depending on 

time and pláce. But father's and mather's roles are presented in media 

stereotypical - father is breadwinner of family, mather takés care of family and 

household. Work is completed by research that tries to find by document and 

qualitative analysis, how magazines for women presented father and fatherhood 

in defined period. These magazines conserved dominant stereotyped view of 

fatherhood and fathers. 
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Příloha č. 1 

T É M A 

MÁMY 
MEZI 
HVĚZDIČKAMI 

Banány nemusí být stejně 
zakřivené a děti nezačnou chodit 
do školy v uniformách se dvanácti 
hvězdičkami. Nevěřte fámám. 
Podívejme se radši na to, 
co by českým matkám Evropská 
unie mohla přinést doopravdy. 

I.ik dlouho můžu /UM.a \ dítětem lio-
nu.' |.ik vysoké Budou přidavkv 11.1 děti? 
Vyplatí mi zaměstnavatel /a stejnou prá-
ci tuté-ž mzdu jako mu/i? Na tvto .1 dc-
Mtkv obdobných otázek existuje pro 
nás možná překvapivé - jedin.i odpo-
vědi sociální pol i t iku .1111 pracovní pod-
mínky / Bruselu n ikdo neřídí, pečují 
o ně samy sienské státy. Se vstupem do 
í.vropské unie se tedy pro nás mániv ze 
dne 11,1 den nit ne/mém. Unie neunič, 
žijeme v (.eskc republice s českvmi. mo-
ravskými a slez.skvmi problcmv. 

Rakouska právnická Hisabeth Hlavač. 
kier.i pracovala dva rokv v [ vropskem 
parlamentu, to potvrzuje: „Vládu sociál-
ních demokratu u nás vvstřídali kon/er 
vatiu 1.1 ti l ínal /rusiii dva minisirv pro 
rodinu .1 rovnoprávnost /en. Nejraději In 
viděli všcchnv tnatkv d o n u u dětí. S um 
nesouhlasím Ženu nel/e spojovat jenom 
s rodinou .1 muže se /ainéstnánim." 1\ 
ropsLi ume ovšem sociální obl.lM .1 polici 
ku zaměstnanosti nepřehlíží. naopak svy 
nu směrnicemi nabádá jednotlivé státv. 
abv jim vénov.tlv po/omust. 

34 f/trtf idniv 

ZÁKONÍK POD 
POLŠTÁŘEM 

le 10 nudné, ale užitečné čteni. Náš zá-
koník práce platí od 1. ledna -01)1 .1 j.ik 
řík.i Anna t áirdová. předsedkyně Rad\ 
vládv pro rovné příležitosti žen a mu/u. 
je v mnohém lepší než v některých ze-
mích hvropske unie. 

(!o všechno se z něj dozvíte? lícha 
to. že set vas nenuižc bez vašeho souhla-

su poslat tu služební cestu mimo město 
či ves, kde bydlíte nebo pracujete, po-
kud vašemu dítěti ještě není osm let 
( hybí-li vám donu tatínek, pak mu 
musí být dokonce patnáct let. Zaměst-
navatel vám nemůže dát vypovéd, kd\7. 
jste těhotná či máte dítě. jemuž nejsou 
alespoň tři roky. Měl bv vam take vyho-
vět, potřcbujete-li upravit pracovní do-
bu - chodit do práce třeba o hodinu 
později nebo pracovat o pár hodin mé-
ně. Zákoník pamatuje dokonce 1 na ko-
l icí matky: k nakrmeni svého potomka 
mate dostat placené přestávkv. 

Zaváni vam to absurditou? Při práci 
ko|irí Ve Velké Británii se nedávno roz-
hořela docela zajímavá mediální diskuse 
právě na terna, zda matky mohou kojit 
mezi kolegy, nebo st- j im ke krmeni 
jejich ratolestí nu j í vyhradit zvláštní 
místnosti. A není to tak dlouho, kc lv se 

11 nás debatovali' o tom. zda je shodne, 
abv poslankuié, dnes už i ministryně. 
Petra Bu/kova ko|ila dceru Aničku ve 
své poslanecké kanceláři A to zdaleka 
nebi la tak odvážná i-iko [vislankyně aus-
tralského státu \ ictoria Kirstie Mar-
shallová. kiera Jásala pit s\c icdcnaeti-
denní dceři přímo \ poslanecké l a v i c i . 

Muži • Hny m«fi právo xa rtajnou prérí nabo za préd sta|né hodnoty óottM 
I najnou odmánu 

ptistupka vnMttni, zaméftnání, rakvakfikad i rozvoji kariéry musí mít fany 
Ukov* Jaky maji muži. 

Itaty inzarátú nabíẑ joch volná místa nasméjí žany vťatné M M Z jakéhokoli 
důvodu znavýhodAovat 

Sodilnl zabazpaíani musí poskytovat rovné dávky fanám I mužům. 
Ja-M tma v prád dbkdminována kvdi svému pohlaví, namutí u soudu 

dokazovat, fa Ja obéti diskrimmaca. Naopak dokázat fa ta tak nastalo, malta* 
kdo ja z dlskriminaca obvinén. 

Pracujfcí žany maji nárok na dávky * matarctvi a na dovolanou v tébotanstvi 
a maiiWvi Délka matehké dovolané ja minimálnk 14 tydnó. 



MÁMY 
MEZI 
HVĚZDIČKAMI 

/ parlamentu byla podiu agenturv AI ' 
vykázána ne pro plném mateřských po-
vinnosti. nýbrž p ro to , že do uzavřené 
zasedací místnosti přivedla, přesněji ře-
čeno přinesla, nepovolanou osobu... 

ROZPAČITÝ 
NASTUP TATÍNKU 

Slovo matka se \ evropské hantýrce za-
čnu úmyslné opouštět a hovoří se o ro-
diči. Dle libosti si na jeho místo můžete 
dosadit matku či otce. I naše legislativa 
už. nepočítá pouze s mateřskou dovole-
nou. ale také s dovolenou rodičovskou, 
čímž naznačuje, že s dítětem může z ů -
stat doma take otec. A už se tak občas 
stává. Manžel lékařky Simonety Souku-
pové pečoval o svna Adama od osmi 
měsíců do dvou a pul roku. K údivu 
okolt a k vlastni spokojenosti . An i Ar 
nošt Marks, manžel ředitelky Ciender 
Studies Michaely Iominové-Marksove. 
by neprotestoval a postaral se o šestimě-
síční Bertu, presto chodi do práce. „Za 
co b v J í o m ži l i : l enom z dávek?" pro-
zrázíme důvod manželka. I láček je totiž 
v tom. že muž se sice muže o dítě starat 
od jeho narození, ale připraví tak rodi-
nu o svůj plat i peněžitou pomoc \ ma-
teřství, která se vyplácí prvních osma-
dvacet t ýdnu pouze ženě. Moderní ' 
t.ita n u narok jen na rodičovsky příspě-
vek 2 korun měsíčně. 

lakových tatu úde i žen) u nás zatím 
moc nežije. Podle p růzkumu nesouhla-
sí se střídáním na rodičovské dovolené 
•t-1 procent mužů a .W procent žen. 
Mladší muži už tak vyhraněnými od-
půrci nejsou, ale pravě z finančních dů-
vodů to vv shodě se ženami odmítají. 

SVED5KA REALITA 
Mateřská a rodičovská dovolená je ze 
všech zemi hvropske unie nejdelší ve 
Švédsku. A ted zbystřete: tatínkové si ji 
musí užis at povinné minimálně dva mě-
síce. jinak se rodičům krátí přídavky! 

l'er-1 )la N-.il.i.stii;, učitel z jihošvédske 
vesuičkv I lolmeja. bvl na otcovské do-
volené s oběma synv. s mladším O s k a -

rem si pracovní volno stále ještě vybírá. 
„Předtím jsem bvl především slušné při-
praveny teoretik, ale došlo na prověrku 

16 Marianne 

přímo na bojišti," svěřil se Iomáši Snie-
goňovi pro deník Právo. S manželkou 
Karin se o rodičovskou dovolenou po-
dělil l i i lze mimochodem vybírat pře-
rušovaně až do osmi let dítěte. An i je-
den z rodičů nechtěl /tratit kontakt ani 
s dětmi, ani s profesi. „Najednou jsem 
bvl na výměnu plínek. m a ř e n i dudlí-
ku. úklid, praní .i vařeni sám. Chvíl i tr-
valo, než jsem se s tím vyrovnal." líčí 
pan Valastig svou anabázi. 

Svědka Cecilia .Asklot. která hostuje 
na našem ministerstvu práce a sociál-
ních věci. potvrzuje, že mladší muži jsou 
stále častěji ochotn i zustav.it > dětmi 
doma. I 1'er-Olu Holmeja vzpomíná, 
jaké to bylo. když poprvé přišel do ve-
řejné školky. ..Byl jsem tu jediný muž 
a několik týdnů se na mne všechnv že-
ny dívaly skrz prsty. O kasičkách a za-
pařených zadečcích si povídal)' v ústra-
ní. jako bych k tomu neměl co dodat. 
Nakonec mé přijaly a byl jsem jmeno-
ván čestnou matkou." 

..I mužum ve švédsku hrozí po ná-
vratu do práce skryta diskriminace, šéf 
jim nezvýší plat. nepovýši je. Přesto si 
myslím, že hvropska unie by měla ini-
ciovat. abv všechnv členské země určib 
minimální dobu. po kterou bv otcové 
bvli s dětmi pohromadě donu." dodá-
vá ('.ecilia Asklof. 

Myslíte si, že jednou přijde doha. 
kdv budeme naopak bojovat prot i dis 
krinunaci mužů, protože jim legislativa 
neumožni víc pečovat o jejich potom-
ky: Milan I ipner. ředitel odboru rodin-

né pol i t iky a sociální práce, který byl 
nově zřízen na ministerstvu práce a so-
ciálních věcí, to nevylučuje. Připomí-
ná, že mnohé rozvedené otce diskrimi-
nujeme už ted: do jejich péče se dostává 
jen kolem sedmi procent dětí. 

ČESKY SEN 
Maji se česke mámy těšit do Evropské 
unie, nebo se ji bát: 

Zatímco zemědělství, doprava či ži-
votní prostředí maji v evropské politice 
jasné kolonky, mamy žádnou jen pro se-
be nemají. To, co vyhovuje mně. se ne-
musí líbit ženě. která bydlí o dvě patra 
výš. Nemluvě už o tom. že co se jeví 
ženě a matce například ve švédsku při-
rozené. může být pa> Španélku či Řcky-
ni výjimečné. „Někde připadá ženám 
dvouletá mateřská dovolená krátká, jin-
de mají ženy dovolenou pouze čtrnáct 
tvdnu a i té se rády vzdávají a vracejí se 
do práce, a ne vždy i ekonomických dů-
vodů," tvrdí náměstek ministra práce 
a sociálních věci Miroslav Fuchs. 

„Volila jsem kompromis," svěřuje H-
herečka Lucie Kožinova, matka pětile-
tého Zdeňka a dvouleté Nikolky. ..V di-
vadle sice nehraji, ale hodně dabuji. Pra-
štili samozřejmé i / finančních důvodů. 
Na to. abych si najala patu na hlídaní, 
peníze nemám. Zdeněk chodi do škol-
ky a hodné mi pomaha maminka." 

„Za výrazně diskriminující považuji, 
že si nemůžu \ yxlélat víc než 3 -*S0 ko-
run měsíčně, protože dostávám rodi-
čovsky příspěvek. Unes už přece mohu 

KNIHA MÍSTO ÚŘADU 
Zajím.) vas. na |ake sociální dávky mate narok, kdy a kde o ne 
pozadar. jak se muze imenovat vaše dite kdo a iak dlouho 
muže čerpat materskou a rodičovskou dovolenou1 Neztrácejte 
cas a nervy obíháním uradu a obstarejte si publikaci 
NEBOJUJTE S URADY, kterou vydala Společnost pro zdravé 
rodičovství Apeno. Na Poriči 12 11b 30 Praha 1, 
w w w iperio cz 

DÉLKA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ V EU 
14 týdnu - Némecko, Portugalsko 
15 týdnu - Belgie 
in týdnu - Francie. Lucembursko, Nizozemsko, 
Rakousko, Španělsko 
17 týdnu - ftecko 
18 týdnu - Dánsko, Finsko, Irsko. Velká Británie 
20 týdnu - Itálie 
28 týdnu - Česká republika 
72 týdnu - Švédsko 

Zdroj CoiumOid University 



MÁMY 
MEZI 
HVĚZDIČKAMI 

lulacos lIčLu doma u počítače .1 přitom se 
itarat o dítě." mini Michaela Tominovd. 

Na \yši peněžité pomoc i v mateřství 
.1 rodičovského příspěvku si nestěžujeme 
jen 11 nás. Podle americké společnosti Mer-
a-r jsme 11.1 tom spolu s Ruskem vůbec 
nejhůře ve střední a východní Fvropé. 
Naopak nad evropským průměrem jsou 
Madarky a Polky . 

Každá žena by měla mít možnost se 
svobodné rozhodnout. /da chce zastat do-
ma. nebo se vrátit co nejdříve do zaměst-
naní. aniž In um získala nálepku krkavčí 
matky. ..A práce v domácnosti by míla bvt 
Imančné ohodnocena jako kterákoli jiná. 
V zaměstnání by si pak žena měla u dělat 
tolik, aby zaplatila paní 11a hlídání," líčí 
ideální stav Anna ( urdová. V poněkud re-
alističtější rovině se pohvbuje návrh socio-
ložky Hany I laikové z pražské Akademie 
věd: podporovat homework ing, televvor-
king a sharing, více komunikovat přes po-
čítač a jedno pracovní místo se nebát obsa-
dit dvěma ženami. 

PRAHA JESTE 
NENI PARIZ 
\ mnoha zemích F.vropske unie se mateř-
ské školy a jesle začaly překotné zřizovat 
teprve v posledním desetiletí. Ve l'rancii 
musíte přihlásit dítě do jeslí ještě v em-
bryonálním stadiu, v Br i táni i neexistují, 
v Nizozemsku se na místo v jeslích čeká 
rok i dva. Se školkami je to obdobné růz-
norodé Pařížsky starosta přisl íbi l jejich 
|>ih et zvýšit, v tyrolsku žádné veřejné škol-
ky, které maji 1 odpo ledn i provoz, ne-
hnu... \ tomto ohledu si tedy nemůžeme 
11 nas tolik stěžovat. Při stále klesajícím 
počtu dětí hv nám zřizovatele jeslí a ško-
lek spíš ruce ut rh l i . I eccos dalšího \ š.ik 
ls záviděni není... 

,|ake bylo moje překvapení, kdrž jsem 
'listila, že se nedostanu 11a výstavu své ob-
líbené malířky. protože mám kočárek. ( o-
pak |e nebezpečny expozici? ( 'hci-li |it na 
olnd ii< > restaurace nebo do kavárny, mu-
, l m sc smířil s t ím. že dítě bude dýchat 
kouř. pokud mé tam vůbec pustí Teprve 
led jsem pochopila, p r in si rodiny s malý 
'" i dětmi tak oblíbi ly K R nebo McDo-
» ild s. směřuje se s pocity maminka 11.1 
materské laura Admirerová. 

18 M.ir> mne 

TŘI NÁZORY Z EVROPY 
Jaky rozdtl vidi zeny ktere ŽIJI 
v zemích Evropské unie ale zamést 
nani jejich partneru je načas 

- 1 5 detnu - zaválo k nam ' 

CHRISTINE ATHEV. 
Velká Británie, 
syn 13, dcera 9 let 
V kazde zemi znamena pro 
maminky a jejich deti den 
stvi v EU neco j iného Je to 
individuální a me zkuše-

nosti z Anglie 1 z Francie, kde isem 
žila (sou takové ze ne|vetsi změny 
se proievuji v hlavních mestech 
a život na venkove to nijak neovliv 
ni Dtive|te si hlavně pozor, abyste 
nepřišly o výhody ktere mate oproti 
členským zemím V zemích bývalého 
východního bloku je například 
ne|delsi materska dovolena vůbec 
Takovým Anglicankam nebo Norkam 
se o tn lete mateřske ani nezdá Bez 
na materska dovo len j v EU cini tři 
mesice. ale zacina v okamžiku, kdy 
ode|dete z prače Pokud například 
predčasne porodíte a dite zůstane 
samo mesic v porodnici, musíte mezi 
l im nastoupit clo prače, potom se 
vrátíte k dítět i a |ste s nim tri mesice 
doma 

„Přijďte se podívat na dětské hřiště do 
Ciréhovky." zve Pražačka I ucie Kožinová. 
„Nevím, co mam hlídat dřív: ab\ mi dítě 
nespadlo z nebezpečného monstra, i iew-
válelo se v psích vvkalech nebo nenašlo 
injekční stříkačku, ktere tu běžné zusta-
vají po narkomanech. 

( o oběma maminkám vzkazuje Vero-
nika I.eíraiKois z Irancie: ../dejši města 
jsou vvlvirné vybavena všemožnými par-
ky pro děti s prolézačkami, klouzačkami 
a pískovišti. Na děti se mysli 1 při přípra-
vě kulturních \vstav a představeni, vvda-
vají se brožurky k a m s dětmi v Paříži 
a okolí. Děti jsou prosté všude vítané." 

MU2, NEBO ZENA7 

„Toho muže vezmeme, protože má tři 
děli lu ženu nechceme, vždvt má tri dě-
t i , " př ipomíná obvyklý při j ímači rituál 

KATJA DRÁPEK, 
Německo, 
dcery 5 let a 2 roky 
Rozdíl je v myšleni lidi 
Když se i i vas vypravím 
do města s detnv mam 
pocit, zt* každého otra 
vuji V Německu jsou 

temor u každého obchodu detske 
koutky a postup personálu 
v restauracích a obchodech je 
mnohem přátelštější 

MARIA POTTLE, 
Velká Británie, 
syn 5 let, dcera 4 měsíce 
Nejvetsi rozdíl mezi živo 
tem matky ve Velke Bn 
tann a v Cechách, kon-
krétné v Brně. kde jsem 
porodila sve první di te 

je v nedostatku informaci a kori 
taktu V Brne jsem třeba nebyla 
schopna sehnat dopředu informa-
ce o porodnicích a o dobrých pe-
diatrech chyběl mi 1 kontakt 
s ostatními matkami V Angli i |e 
bezne. že se maminky setkavaji 
v takzvaných support groups kde 
si vyměňuji zkusenosti a navzajem 
se uklidňuji |ak pred porodem tak 
pn výchove deti 

Eilisabcth Hlavač. V Rakousku a Němec-
ku alespoň pro veřejné služby už platí zá-
kon. který nařizuje: sejdou-li se skvělý 
muž a skvělá žena. dát přednost ženě. 
L' nás si zaměstnavatelé už nedovolí ote\ -
řené se ptát adeptky, zda je vdaná, kol ik 
má dětí a kdo je bude hlídat, pokud one-
mocni. A pokud si to dovolí, pořádné mu 
to osolte. Do vašich soukromých rodin-
ných záležitostí 11111 nic není. 

Miroslav buchs je přesvědčen .1 tom, /s 
postavem žen matek se bude postupné 
zlepšovat, a to nejen na pracovním trhu. 
Na otázku. iak sc 11 nas dnes matkam vlasi-
né žije, poznamenal: ...Na to se neda jeti-
no/načné odpovědět. / n . t m mnoho ma-
tek. ktere zi|i spoki>|ene. znám t\ . klťrv m 
se žije hůře. /áwsi in na |e|ich životních 
postojích, hodnotách .1 prioritách, na 111 
teligenci 1 schopnostech 

Ne všechno \šak za IUS obstarají zako 
ny a směrnice Měnit seci k lepšímu mu 
símě chtít především nu samv. 

OLGA MYSLIVEČKOVA 
Autorka je redaktorkou Reflexu 



Příloha č. 2 

ěti 

Můj manžel 
je na 

J 
Kdyby bylo manželství sport, pak se období, kdv je 

muž doma s dětmi a žena vydřlává peníze, dá 

přirovnat k olympiádě - nejnároěnějšínui zá\odu. 

který máte společné z\ ládnout. Lenku IW^Imň 

e.ste prei l č ty řmi měsíci |sem 
si d o m a na mateřské nudou 

okusovala nehty až k l ok tům, inlu-
vi l . i jsem jako T i n k y - W i n k v a mo-
zek m i běžel ve vysokých obrátkách 
11,1 neutr. i l . Přestože jsem už se starší 
dcerou absolvovala .prohozem1 ' ro-
d i n n ý mode l a věděla, že to není 
žádny med pro n ikoho ze /účastně-

Všimněte si konečně! 
Podobně c h l a d n ě a za 
okáza lého nezá jmu , 
s j a k ý m naše spo leč-
nost shlíží na o t c o v -
skou .mateřskou" , se 
kdys i zavádě lo v o l e b -
ní p r á v o žen. Tak už 
si, p á n o v é naho ře , 
račte v š i m n o u t t o h o , 
že o d ě t i n e p e č u j i 

j e n o m ženy. Ch tě lo 
b y t o víc p řeba lova -
cích p u l t ů na muž-
ských záchodcích, víc 
m u ž s k ý c h z á c h o d k ů 
na dě tských hř iš t ích 
a . . . no, vy j i s té p ř i j de -
t e na další vy lepšen i 
m é n é toa le tn ího 
cha rak te ru ! 

nych, začala jsem jen tak pro potě-
šeni hledat \ novinách nabídkv za-
městnání. C Xt id mě vyslyšel rychle-
ji, než jsem si přála, a způsobem, 
který se mi nelíbi l: manžel ztrati l 
místo a ja musela okamž i t ě na-
s t o u p i t do práce. A lí táme \ tom 
za.se. tentokrát tiž se dvěma dětmi. 

Jak t o chod í 
u nás doma 
led tadv na vás budu dělat pani 

( ' hy t rou . a př i tom jsem zrovna vče-
ra poskakovala po bvtě jako papíro-
vé čertík a vvkřikovala, proč ,se 
špinavé prádlo neukládá do koupel-
nv a proč nevisí utěrka na sporáku 
rozložená tak. ahv mohla uschnout. 
Poradím tedv sobě i vam zároveň: 
žena-živitelka nesmi očekávat, že 
manžel povede domácnost steinvm 
stvlem jako 011.1, a musí respekto-
vat. že ted je tam panem 011. ko l i -

krát se ze mě kr i t ika tlačí 1 ušima, 
ale v takovou c h u l i si představím, 
lak by se asi vedlo muži . kter\ bv se 
po návratu 1 práce pusti l do rozbo-
ru vedení domácnosti. 

M I K dobře si oba médonu i i en ie . 
že se pohybujeme na neprobada-
ném ů/emi , kde si \šechnv tr.h\ 
musíme vytvčit sami. a jestc- není 
vuhec jisté, ze ideme správně. I ž 
ale víme, bez čeho to ncide. 
Humor , humor a zase h u m o r Řešte 
jenom séci. na nichž bude zaležet 
1 ode dneška za rok. ostatní snieite 
ze stolu 1 s h romadou špinavého 
pr.ull.1 korunovanou tsdei l s t a r v m 

poblmkanym br\ tu lákem 

Skatulata, 
hejhejte se 
/ .ákladnt potíž, která ček.t m d i m . 
kde tatínek ie doma s dě tm i a ttia 
m inka chodi de prače. Vidli <• n.i 



DAVID TRÉGL 
33 let, technik, nyní na mateřské dovolené, 
manželka Lenka, 31 let, novinářka, 
dcery Emma, 4 roky, Helenka, 1 rok 

vracet role do .normálu ' . I o samo-
zřejmí: hlavně kvů l i dětem, /.cela 
poctivě musím říct. že pro ženy je 
výměna rol í snazší než pro muže. 
Zat ímco |á jsem se jen vráti la k to-
mu. co jsem už. dělala (za doprovo-
du mírnějšího či silnějšího hryzeni 
svědomí), m ů j tnanžel šel do ne-
známa. Mys l ím , že j emu i všem 
jeho .spolubojovníkům' , patří me-
daile za odvahu. Muž . který se ne-
boj í držet na kl íně plačící mi-
m i n k o př i očkování , posadu se 
mezi ženské na dětském hř išt i 
a před kamarády říct Já 

i »0j VWunrw 1 3 5 

hlavách. Muž i žena musí na 
fa č.ts popř í t své zák ladní 
nktv a iů p ř í m o p r o t i n i m 
ik to totiž nezvládnou a vřítí se 

i j inné i manželské krize. Muž , 
p je od přírods zaměřen na 
| tle řešeni .i vvřešenť p r o b l é m u , 

"Usí přeorientovat na t rpě l i vou 
ikmiečnou péči o deti a domác-
• která ž. idm viditclnv v ýsledek 

I J. Žena musí zase p o p ř í t svůj 
siélat na|ednou deset věci a na-
' na oči pomv sine klapky. 

i p e r t i n a 
l a l i č k o s t í 
I Čechii v odvážlivce, které jsem 
'iradila nebo kteří už v t o m tak 

jako tak lítají, mam pár rad prově-
řených životem. Především je třeba 
si na samem počátku co nejpřesněji 
rozdělit povinnosti a nebát se tento 
krá-snv svstém v průběhu času cely 
zpřeházet. Každému z partnerů jde 
něco snáz, takže je zbytečné nu t i t 
do toho druhého. I ' nás doma se to 
vztahuje na praní a žehleni, které 
manžel s péči o domácnost převzít 
nedokázal, a mé to nezabije. 

/.rov na tak platí, že bychom part-
nerovi neměly dělat to. co jsme 
samv na j e h o místě nesnášely, ledv 
nechodit pozdě z práce, neptat se 
h loupé, co celv den dělal, že není 
utřený prach. . . 

No . a co nejčastěji, tedy po veče-

rech a o víkendech, b y c h o m měl i 

1 



pěti Můj manžel je na mateřské 

jsem d o m u s d ě t m i ' , to je přece 
chlap jako řemen! 

Protože přesné vím, jak mi na ma-
teřské dovolené (stejné bv vvnálezce 
tohoto te rminu měli K líčovat!) k ve-

Připadáš si v domácnost i méně 
jako chlap? 

\ žádném případě. Jenom už chá-
pu. kde se bere ženská večerní bo-
lest hlavy. Není to žádná výmluva. 

„Moje žena dělá to, co j i baví, zatímco já na 
budování nějaké kariéry upřímně kašlu." —Karel 

čeru docházela dobrá vůle, stala jsem 
se zřejmé jed inou ženou na světě, 
která posílá svého muže po večerech 
ven. Na badmin ton , do hospody, 
kamkol i , jen aby si odpočinul a dru-
hy den ráno moh l nastoupit další 
směnu. A co děláni po večerech já? 
Jen co se za n ím zavřou dveře, v kl i-
du uk l i d ím , opusinkuju děti, uložím 
je a užívám božského kl idu. 

Davic l Tréql: 
doma 3 roky 

M ů ž u t i tykat , když jsi m ů j muž? 
Můžeš. 

Jak ses oc i t l na mateřské? 
S K m m o u jsem byl doma od jejího 
roku . [á se tehdy strašně hádal se 
šéfem v práci ,i tobě nabídli zaměst-
naní s dvo jnásobnvm platem, než 
jsem měl ja, tak jsem neváhal a dal 
vvpovéd . N o a kdvž by lo mladší 
I Jelence deset měsíců, rozhodl se 
p o d n i k , kde jsem pracoval, ušetřit 
na mzdách a propusti t osm set l id i . 
Takže v obou případech mé k t o m u 

dot lač i ly okolnost i . 

Co na t o říkalo tvé okolí? 
led už ce lkem nic. ale poprvé . . . 

M u j táta je třeba takový ten klasic-
kv ch lap. O n vydělává, 011 rozho-
duje. S i n v m prvn ím odchodem na 
mateřskou měl tedy velký problém. 
Asi se i bál , že se o hrn íčku nepo-
starám i . iko tv. Kd \ ž už jsem měl 
na k r k u h o l k y dvě. dozvěděl jsem 
se od něj. že mé obdivu je, protože 
on bv se [ io č t rnáct i dnech s těmi 
našimi rozbuškami oběsil. 

i já mám za celý den s holkama hla-
vu jako včelí ůl. Ale zpátky k té 
otázce, někdy by se mi hod i lo být 
víc ženská. Třeba to vaše organizač-
ní nadání. Já kdrž odcházím se dvě-
ma dě tm i do parku, v předsíni to 
vypadá, jako že nas někdo vykradl. 

Převzal jsi kompletní péči o déti 
a domácnost? 

l a k napůl. Vařím, to mě baví, to je 
kreativní činnost a používají se př i 
n i modern í přístroje. O d te dobv, 
co máme myčku, je mi jedno, že 
při vaření zašpiním všechno nádo-
bí. co máme. t rochu uk l íz ím, ale 
neperu, nevěším prádlo a nežehlím. 
l a m je spousta dodatečných ruč-
ních činností , které nezvládám. 
Dvě ponožky pověsím, j iné dvě 
spadnou, a to bych do toho kopl. 

Družíš se na pískovišti s ostatní-
mi maminkami? 

M n ě připada, že ženská, jakmile 
porodí, se už zajímá jenom o dítě 

a o materiální věci. O n y si tam po-
vídají většinou o cenách pl inek, 
kdy vyrostly dětem zuby. odkdv 
chodí a tak. A to mé tedy nebaví, 
takže si povídáni jenom s těmi, kte-
re znám. což jsou větš inou tvé ka-
marádky, které mě s t v ým odcho-
dem do práce .převzaly do péče'. 

Co bys poradi l tém, k d o se přes-
to stanou ,otci na mateřské'? 
Ať si to uži jou a berou to jako tre-
nažér stresových situaci - to se j im 
pak bude hod i t v práci. Čas už ni-
kdy zpátky nevrátí a n i kdv nebu-
dou mít tu příležitost pozorovat 
první kroky a první rozbitá kolena 
svých déti. Je v tom i kus dobro-
družství. i když. už n i kdy asi nebu-
du tak strašné utahanej jako teď. 

Karel Pospíšil: 
doma 4 roky 

Plánovali js te už p ředem, že 
s dětmi budete doma vy a vaše 
žena půjde do práce? 
Ne. První rok se Sárou jsme vlastně 
byli doma oba. Tak pět l i i x l i n den-
ně jsem trénoval tenis. D o m i n i a -
dovolil zaměstnavatel pracovat do-
ma. Io byl nejkrásnéiší rok z me 
.mateřské'. Pak jsme sc dohodl i , že 
Domin ika půjde pracovat na pliv. 
úvazek a ja zůstanu d o n u . Nebvlv 
v totn peníze, vydělávali jsme oba 

Jak to chodí ve světě 
Bri tšt í o tcové si 

mohou kdykoli od 
narozeni dítéte do 
jeho pět i let vybrat 
neplacenou dovole-
nou v délce péti tý-
dnů. Rodiče to přivíta-
li s jásotem, podniky 
s obavami, že je to 
připraví o část zisku. 
Dosud totiž otce, kte-

rý se rozhodl věnovat 
se dětem, vyhodili. 

Mrkněte se na 
stránky wv/w.slow-
lane.com a zjistíte, co 
všechno podnikají 
američtí tatínkové na 
mateřské. 

V I tál i i nedávno 
vznikla Asociace mu-
žů v domácnosti, kte-

rá má přes 2000 čle-
nů. Důvodem j e zřej-
mě i silná or ientace 
Italů na rodinu. 

Ve švédsku je béz-
ne rozdělení 'služeb'. 
Má-li ji večer on . sedí 
ona u televize a o d 
počiva, i kdyby traka 
ře padaly. A naopak, 
samozřejmé! 



•líc, ale ii prostě práce víc bavila 

i už měl tenisu plné zuby. 

pi> .Sáře se narodi l Ma touš 

iticlý rok jsme to zase dělali tak 

)i\ tupi i l . la učil na základní šk<>-

nakonec isme však \ í c než sek 

ijpl.it dávali za hl ídáni , tak jsem 

Z.be vrátil d o m u . Ce lkem jsem 

nu * dérnú č t v r u m rokem. 

Převzal jste k o m p l e t n ě péči 

éti a domácnost? 

11 rok sc starala o domácnost 

mimika, ale I n i o toho na ni se 

o n u i i i m dosi .1 nebvk ' tu tcr. 

Wel, kter. popisuje Petr Sabach 

mize Putováni mořského koně 

«iy ze tatínek na mateřské tun 

'' ieiiom jako hlídač a \ se ostatní 

lui.i n.i ženě . považui l i za 
; nespravedlivý, lakmi le jsem se 

lv ocitl doma se dvěma dě tm i . 

převzal jsem péči o celou domác-
nost na sto procent. 

Jak t ráví te s dětmi čas? Chodite 
na pískoviště? 

Rvi jsem tam jenom jednou. Není 
to ale t ím. ze jsem chlap, já se 
prosté nerad družím. Díky tomu. 
že mamě u domu zahrádku, jsou 
děti většinu času venku. V zimě 
s n i m i jezdím na hory, třeba i na je-
den den. \ i r u jsem naučil lyžovat 
ve třech letech a Matouše už ve 
dvou. Bvlo to ovšem fyzicky dost 
náročné, leden rok jsem Sáru vozil 
n.i vleku mezi nohama .1 Matouše 
při tom držel pod jednou rukou. 

To je zvláštní. Maminky na 
mateřské se spolu naopak druží 
a vyměňu j i si zkušenosti. 
Chlap má v tomhle asi víc sebe-
vědomí. |a jsem nikdy nestudoval 

KAREL POSPÍŠIL 
32 let, učitel, nyní na mateřské 
dovolené, manželka Dominika, 
32 let, pracovniceTiskové 
kanceláře prezidenta republ iky, 
déti Sára, 6 let, Matouš, 4 roky 

z. knížek, čím se má dítě krmi t nebo 
kdv se učí na nočník. Řídil jsem sc 
citem. Vychovávám je asi trochu 
drsněji, ale zase jsou to pohodové 
déti. ktcrc sc mnou všude cestují 
a nejsou rozmazlené. 

Co vaříte? 
Nejraději máme ovocné knedlíkv. 
domácí samozřejmě. Pak takv kuře-
cí činu, krupicovou kaši, ale třeba 
i párek nebo hranolky, \ i r . i s Ma-
toušem už vlastně jedí to, co do-
spělí. Občas se mí stane, že trochu 
nestíhám, třeba zapomeneme na 
oběd a doháním to chlebem, len 
denní rytmus mam volnější. 

Jak se tahle životni situace 
odrazí na partnerském vztahu? 
Někteří muži se bojí, že by doma 
příliš zženštil i a z manželek by se 
j im zatím staly tvrdé kariéristky. 
Domin ika dělá to. co ji baví, zatím-
co já na nějakou kariéru upřímně 
kašiu. a nepřipadá mi , že by nás to 
nějak měnilo. Já už od osmnácti let 
směřoval k tornu, že chci rodinu 
a hodné dětí. Určité bychom chtěli 
ještě třetí, .tle s t ím by. mvslim, 
měla bvt doma manželka, aby si 
taky jednou užila malé miminko . |á 
si pak ale budu muset najít dvě 
zaměstnáni, abych vyrovnal její 
plat. Na rovinu řečeno, už toho 
mám doma až nad hlavu. Č lověk je 
z těch déti přece jenom unavenv. 
pak se na né utrhuje, nemá tolik 
trpělivosti, zkrátka po těch čtyřech 
letech se už těším do práce. 

Co byste poradi l rodinám, 
které se dobrovo lně nebo pod 
tlakem okolností rozhodnou pro 
výměnu roli? 

Urči té bych to doporuč i l , je to ak 
veliký boj s vlastním sobectvím. 
Musím se totiž starat o ostatní a na 
sebe zapomenout. Každý chlap, 
který do toho chce jít, by měl zvá-
žit. jestli na to má. 
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„Podruhé to 
bylo lepší, 
protože 

Kačenka 
už to uměla." 

„Kamarádům 
tluču do hlavy, 
aby to zkusili 

taky." 

J á z toho byl 
tak utahanej, 

že jsem jenom 
chtěl, aby bylo 

po všem." 

si muži doopravdy myslío porodech? Někteří je považují za nejkrásnější zážitek svého života, 
ty se spíš než na porodním sale raději viděli za sedmero horami. Deset tatínku se nám 



1 

Zena by si to 
lip užila, kdyby 
přitom byla 

sama." 

„Čím jsem 
starší, tím větší 

z toho mám 

„Bylo to lepší, 
než když naši 

hokejisti vyhráli 
olympiádu." 



muzi 

Co vám o porodu nikdo 
dopředu neřekl? 
D O M I N N O V A K 1 3 4 ) . novinář: Ce lkem 

ně zaskočilo, když mě sest ř ičky bez ptaní 

i varovaní oblékly do zeleného habi tu 

i šouply na sál. Narozeni našeho druhého 

íitěte bylo zase tak rychlé, že |sem se ani 

lestačil vrátit z tréninku, což mi Lucka 

lodnes vyčitá. 

PAVEL KLOUDA (33) dělník v mrazicím 

tunelu: Divil jsem se. |ak je takova placenta 

veliká. Skoro jako víko od popelnice. Tedy 

aspoň ta naše. Vrtalo mi hlavou, co se s ni 

po porodu stane, jestli JI personál vyhodi. 

jak s ni naloží. Když jsem se vyptaval. 

vysvětlili mi. že se používá na výrobu leku. 

TOMAS KREJCIR (33). herec: Ačkoliv už 

nejsem žádný zelenač, protože jsem byl 

u porodu všech tři našich dětí. stejné mé 

„Nikdo mě nevaroval, že to bude 
trvat tak dlouho. A úplně nejvíc mě 
překvapilo, jak žena, která rodila 
hned vedle, strašlivě sprostě 
nadávala na svého muže." 
M A R E K K U C E R A ( 3 2 , f o t o g r a f 

]H3iKOUBA(31' systémový inženýr: 

le docela |edno. co vam kdo dop ředu 

i porodu říká, protože všechny instrukce či 

ady na sale okamžitě zapomenete . 

IDAMPROCHAZK A(451. b io log: Abych 

n nezapomněl přinést vlastni m ě c h na 

jlacentu. protože jinak mi ji zabalí do 

upírových plenek, a ty se přilepí. Všechny 

Ityři placenty mame v mrazáku , aby děti 

néiy památku a mohly si |e prohlédnout , až 

D budou probírat ve škole. 

IIARTIN SVOBODA (24). s tudent : Všechno, 

:o isme se s manželkou doslechl i 

i českých porodnicích, bylo p r o nas tak 

ídstrašujici, že jsme se rozhodl i p ro porod 

loma. Co mi nikdo neřekl? Jak neuvěřitelné 

irasny |e okamžik zrozeni. 

>ETR NOVOTNÝ (32|. obchodn í ředitel: 

Asiím, že už před prvním p o r o d e m jsem 

>yl teoreticky dobře vybaven. Mě l jsem jen 

>bavu, aby se miminko nenarodi lo po cestě 

lo porodnice. Asi |sem viděl m o c filmu, kde 

eny porodily v nutě. Takže j s m e hekt icky 

yrazili ve čtyř i ráno. ale dce ra přišla na 

>vět až ve dvě odpoledne. P o d a i h e už jsem 

olik nepanikařil, a dokonce j sem si před 

xliezdem do porodn ice dopřá l i kávu. 

STANISLAV z. (40). fotograf: Ze je to až 

akovy zázrak Taky o d te chví le všem svým 

| nárným a kamarádům t luču d o hlavy, aí si 

o rozhodné nenechají ujit. 

frwwidroe tu 

vždycky znovu a znovu zaskočí ta bolest, 

kterou musí žena podstoupit . Vím, že to 

není žadna sranda, a cítím v těch chvílích 

dost silnou beznaděj. 

PETR BÍLEK (42). vysokoškolsky pedagog: 

Že to muže být vlastně velice hezký zážitek, 

pokud jde všechno hladce. A že ta radost 

ie pak i o dost větší, než když naši hokejisti 

vyhra|i olympiádu. 

Měl jste pocit, že byste 
byl raději někde 
úplně jinde? 

RADOMÍR Prvních někoiik minut určitě. 

Nemocniční prostředí nemusím a krev 

taky ne. Když jsem vešel na sál. podlomila 

se mi kolena a sestřičky si dělaly 

•egraci. že jsem chytil barvu o d zelených 

dlaždiček. 

ADAM Ne, bylo to víceméně zábavné. 

Zvlášť druhy porod, kdy už to Kačenka 

dobře uměla a doktorka byla Italka, která 

měla smysl pro humor. 

PETR N Samozřejmé mé to v podvědomí 

napadlo, ale védě) jsem, že ma pří tomnost 

je pro manželku důležitá. Přesto se ale 

musím přiznat, že před koncem druhého 

porodu moc nechybělo, a byl bych zbaběle 

utekl. Tak bylo těžké vyrovnat se s bolestí, 

kterou má žena prožívá a o d které j i 

nemohu ni|ak ulevit. 

PAVEL Při samotném porodu ne. ten byl 

strašné zajímavý. Ale těch šest hod in 

před tím mi přišlo příliš d louhých 

a nekonečných. Védél jsem, že rné tam 

Katka chce a potřebuje. |inak bych se 

s chuti' vypařil. 

PETR B Jako třeba na pivu nebo na 

fotbale? Ani ne. on člověk přece |en počítá, 

že to bude náročné, že to bude trvat a tak. 

Zvláštní je na tom ta směsice: být u toho. 

a přitom tam stát bez jakékoli šance 

pomáhat. Dřív takový budoucí otec třeba 

ohříval vodu na kamnech nebo hledal na 

pudé kolíbku, dneska tam |en tak kouká. 

3 Jaké pocity jste při 
porodu prožíval? 

RADOMÍR Nedělám si iluze, že j sem byl 

ženě nějak moc užitečný. Ta měla svoje 

starosti. Ale aspoň mé neposilalala do 

horoucích pekel. Dojeti jsem necítil, ale 

když pak dceru položili manželce na břicno 

a ona zašilhala a vyplázlá jazyk - dcera, ne 

manželka - , tak jsme věděli, že ie naše. 

JlRi Nejdřív jsem byl nadšený, že mé čeká 

něco zajímavého a úžasného. Samotný » 

„Ani jednou jsem neměl nutkáni 
prchnout. Věděl jsem, že žena je 
rada, když mě má u sebe. Možná 
bych mluvil jinak, kdybych trávil na 
sále dlouhé hodiny, ale moje žena 
rodí rychle a do porodnice chodí 
doslova na poslední chvíli a po mém 
velkém naléhaní." T O M A S K R E J C I R J J NEREC 
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muži 

X>rod isem pak prožíval s poc i t y beznaděje, 

lapéti a obav. To vše by lo z a k o n č e n o 

jlevou a radosti, že je p rcek na svété. 

IBAM Jsme s ženou domluven i , že ji budu 

ilídat. aby p snad nedal i ep idura ln i anestezii. 

>rotože z te ma dost hruzu. A že spočí tám 

(fstičky, nožičky a hlavičky u m im inka dřív, 

iež ie při jmeme. Pro m ě byl neiudychanéjší 

ívrtý porod, protože i sme dorazi l i na 

»sledni chvíli a sestra požadova la , abych 

apřed vyřídil na vrátnici né jake pi torne 

(řijimaci formuláře, tak j s e m m a l é m 

iechno propásl. Pro K a č e n k u byl nejhorší 

en první, protože Gabr ie la z ni musel i tahat 

ysavačem a chvílemi z t racela vědomi . 

AARTIN: Moje poc i ty byly nepopsa te lné 

rasne. Ale stejně si mys l im. že p r o ženu 

ry bylo zdaleka nejlepši, kdyby byla při 

icrodu úplné sama, aby se na něj mohla 

ilně soustředit a užit si to. Já o s o b n é jsem 

a užitečný nepřipadal, ale Míša říkala, že 

masáže zad. ktere n á m porad i la porodni 

Bistentka. hodné ulevují. 

PAVEL. Byl isem ze všeho tak vykuleny, že 

sem úplné zapomněl na kameru , kterou 

sem si speciálně pro tu to pří leži tost koupil. 

Svodné jsem myslel, že ji zapnu, hned |ak 

j e d e m e do porodnice. Nakonec jsem si 

e ni vzpomněl až po tom, c o by la Barunka 

in svété. 

50MAS To se průběžně mém. ň e k l bych, 

e čím |sem starší, tím vétši je mu j strach 

me obavy. Take cítím o b r o v s k o u pokoru, 

irotože ačkoliv dneska už m á m e na 

šechno prášky a jiné ber l ičky, tak porod je 

léco. co probíhá po staletí s te jně a co ma 

vu| vlastni řad. 

'ETR E Při prvním po rodu h lavně nervy, při 

Iruhem pak na konci to doieti . Navíc takový 

itec se muže dojímat a kont ro lovat , zda ma 

lité všechny ručičky a nož ičky a zda je dost 

w ném, zat ímco žena po řad ještě musí 

sžet a doktoř i JI tam šiji č i co. Kvůli tomu 

! ta účast o tce u po rodu d o b r a : aby si to 

ubec někdo užil. A to užíváni si v té chvíli 

konci je možná lepši než pak zapíjeni 

slaveni. 

/ I Vidě! jste úplně 
všechno? 

IADOMIR Da se říct. že ano. Postavi l i mě 

<ce strategicky k manželč ině hlavé, ale 

edomysleh. že je večer a na sále se sviti, 

akže se cela scéna odráží v o k n ě naproti. 

4 rf-, r j l. rM a 

Pravda, moc isem se nekoukal, jen tak 

p o očku, když dok to r řekl. že už je vidét 

hlavička. Moc kvalitní ale ten obraz přece 

jen nebyl, čemuž jsem byl nakonec docela 

rad. Bal jsem se totiž, abych neomdlel. 

JIRI Viděl jsem pouze fialové beztvare 

cosi . co se za ma lou chvíli |ako mávnutím 

H • f 

nějaká intimni místa, prosté jen zíráte na ten 

zázrak zrozeni. 

PETR D Úplné všechno rozhodné ne. Při 

pohledu na krev omdlívám, takže j sem velmi 

uvážlivé volil uhly pohledu a zdržoval se pro 

jistotu u horni poloviny manželč ina těla. Ono 

jak na človéka dopadne ta tíha cele události, 

tak si opravdu nepřipadá jako turista na 

výletě či investigativni žurnalista. 

„Ač jsem v rámci náhradní 
vojenské služby pracoval na 
operačním sále a jsem na utrpení 
a na krev zvyklý, v porodnici 
jsem si pohled do epicentra dění 
nerisknul. Měl jsem strach ze 
své vlastní reakce." 
PTRRNOVOTNYU.":; obchodní ředitel 

kouzelneho proutku proméni lo v krásné 

růžové mimino. 

ADAM: Ano. Ze začátku mé od epicentra 

odháněli, protože se obavali. abych se j im 

nesesypal. Ale když viděli, že biologové 

jsou otrlí, směl jsem se volné pohybovat 

V prakt ikach jsem pitval o d slimaka po 

žraloka kdeco, a neudělá se mi špatné, 

d o k u d se sam neříznu. 

MARTIN Rodili j sme nakonec v centru 

alternativního porodu, takže moje žena 

seděla na stol ičce a ja byl za iejimi zady. Viděl 

j sem jak se objevila hlavička a jak Johanka 

přišla na svět. Nevnímal jsem jako něco 

nevhodného, že j sem se koukal 

MAREK: Když ženu převezli z porodního na 

operační sál, tak pořádně nezavřeli dveře. 

Viděl jsem. jak dité vytáhli, a doktor na mé 

zavolal: „Je zdravá!" To byl asi nejvétši šok 

z celého porodu, protože jsme až do poslední 

chvíle byli přesvědčeni, že to bude kluk. 

STANISLAV Všechno jsem neviděl, ale skoro 

všechno nafotil. 

PAVEL Ovšem, pro to jsem tam přece 

byl. Když došlo na věc. opusti l isem svou 

diskrétní pozici a šel se podívat, jak dcera 

přichází na svět Viděl |sem všechno o d 

okamžiku, kdy se ukazala hlavička 

TOMAS Samozřejmé, že jsem viděl všechno 

Byl jsem zvědavy a nemohl isem si nechat ujit 

takové duležite okamžiky, jako když se k lube 

hlavička. V tu chvíli ale vůbec nevnímáte 

Změnil se poté, co jste 
viděl svou ženu rodit, 
váš vztah k sexu? 

ADAM V podstatě ne Předsevzali j sme si. 

že si v budoucnost i budeme davat víc pozor, 

protože, ieden (dva. tři, čtyři) harant i stačí Ale 

teorie a praxe se zatím občas rozcházejí. 

MARTIN Myslím, že ne, ale řek l bych. že diky 

mateřství moje žena prožívá sex m n o h e m 

intenzivněji a lepe. 

PETR N Myslím, ze muj vztah k sexu se nijak 

nezměnil. Obávám se ale. že kdybycn viděl 

každý detail, bylo by to natolik šoku|:ci. že by 

minimálně na kratke oodobi ke změně došlo. 

PAVEL Nejvétši změna je v tom. že když 

už se do toho dame. tak se malá začne 

domáhat pozornosti a potravy, takže je 

tatínkovi prso odebráno a p ropů jčeno dceři. 

A je po sexu 

TOMAS Slyšel isern, že př í tomnost o tce 

u porodu muže nějak negativné ovlivnit 

sexuální život. Pokud to nékdo taknie vnima, 

tak je to sice smutné, ale je to jetKi věc: 

Ja osobné v tomhle směru žádnou změnu 

nepocituiu 

PETR B Asi ne. protože na t o m lehátku a při 

tom vzdycháni žena opravdu nepůsobí iako 

sexuální objekt, takže doma ,e pak někým 

upiné jiným. A v souvislosti se sexem si už 

zas nevybavuju. jak tenay rodila. E 



pří loha č. 4 

v m9 a přece šťastné 
u vytížené, zaměstnané, věčně v poklusu a ještě jim zbývá 
rgie na rodinu. Tedy většinou. I ony totiž mají - stejně 
i každá z nás - občas chuť seknout s prací a utéct před 
ostmi a špinavým nádobím na pustý ostrov. Chcete vědět, 
Sto neudělají? Text: Johana Barvínková, foto: Robert Tichý 

c šest ráno, za o k n y t n u jako 

v pyt l i . Budík nesmlouvavě je-

I čí. Taháme nevrlé dět i za nohu 

I z postele, mez i t ím j i m mažeme 

I housku ke svačině .1 ch ladíme 

čaj k sn ídan i . M a n ž e l hledá 

klíče od auta. Konečné tu le -

ny. Ne. dneska opravdu nestíhá odvézt déti. 

ikže /běsily ú p r k do školy .1 pak honem do 

i.e. Porada, lentokr . i t včas! Blázinec .1/ do 

•ti. Nákup. Zase fronta. V vvsednout děti od 

bičky. Úkoly. Nočn í směna 11 počítače. Az í -

iř Přece to samé v b leděmodrém. . . l a k y se 

ni /dá. že žena. která se dobrovolné rozhodne 

lut práci i rod inu .1 v/d. i se relat ivního kl idu, 

ty s sebou nese role opat rovn ice domácího 

mi a .profesionální ' m. i tkv , je l n u l blažen. 

ix i k. imikadze? Dř ív nebo pozděj i jí přece 

celiny ty povinnost i .1 závazkv musejí přerůst 

cshlavu... A n o i ne, záleží tot iž m i m o jiné 

l ioni. / jakého těsta je uplácaná. 

l empo , v j a k é m m y s l í m e , p racu jeme 

linkujeme, je velice individuální, ' ' upozornil-

T.ížsk.i psycholožka a f i remní kon /u l tan tka 

Jgdalena ( 'evelová. „ A spousta k o n f l i k t ů 

iimení z toho, že lidé d o n u nelni na pracov iš-

niaji odlišné tempo nebo že sami sebe špatné 

liadli." Zjednodušené řečeno, můžeme být 

na tak nešt.istne z toho, že už jsme doma 

iki .ii vv i id i lv všechny k l i k v nebo ilesetkr.it 

iTuvnaly hrnce v pol icích .1 až do př íchodu 

11 ze školy .1 manžela z prače nemáme do 

no píchnout, jako z toho, že jsme si nabrab' 

iliš mnoho závazků, k teré j ako pracuj ící 

•nk.i můžeme s t ihnout leda v případě, že si 

pásek sukně př ipneme v r t u l i . 

První dítě si Zuzana Pokorná pořídi la ve 

dvaceti, druhé o šest let později .1 pět let nato 

ještě jedno. Př i tom však jako baletka zmizela 

z divadelních prken vždycky jen na pár měsíců. 

„By la jsem tak zvyk lá na neustálé ko lo toč , 

že jsem nejvétší stres prožívala vždycky až. ve 

chví l i , kdy jsem z něho vystoupila," přiznává 

drobná žena, která se pro kariéru nevzdala ro-

d iny ani kvů l i rodině neobětovala kariéru. 

ÚSMÉV NA TVÁŘI, PLNO V OlAňl 

Mateřská dovolená je pro spoustu žen pří-

jemnou příležitosti zv olnit a 11a celé roky vymě-

nit slova jako porada, terminy nebo prezentace 

za výrazy tvpt i nočník, punčocháéky a eaný. 

|sou ale i takové, ktere s mrazením v zádech 

vzpomína j í 11.1 těch něko l ik krušných mésí-

cu, kdv si mezi p l ínami , brvndáčkv a č t y ř m i 

stěnami př ipadaly jako puma v kleci .1 kdy 

manžela přicházejícího navečer/ práce vítaly 

se slzami čirého zoufalství v očích. 

Potřebuji totiž k životu nejen radost / toho, 

že se j im nesrazila bábovka .1 že synek už u m í 

vvslovit .r'. nýbrž také uspokojeni z práce, která 

je baví. ve které jsou dobré .1 do které své síly 

nejen vkládají, ale také je z 111 čerpají. 

Budování kariéry paralelné s péčí o rodi-

nu si larka 1 lájková neplánovala, prosté se to 

všechno tak nějak sešlo. Dneska 11/ v i. že In 

nebv la docela štasm.i. kdyby v jej ím životě 

něco z toho chybělo. „Př i jedu- l i z práce una-

vená. vždvckv v 1111. že doma dobi ju baterky." 

p ro / ra /u je své taienistvi íispéšna manažerka, 

která zjistila, že štípaná pusa od syna je spoleh-

liv v'111 lékem i u všechny splíny. A naopak, když 

se ji v ede v práci, v raci se d o m u k manželovi • 

ZUZANA POKORNÁ (33) 
BYLA DESET UTT SŮUSTKOU BALETU 
HAflODNlHO DIVADLA, HASHlR AUV ftADU 
UMĚLECKÝCH OCENĚMl A MOMENTÁLNĚ SE 
REALIZUJE aAXO BALETNÍ MISTR V DIVADLE 
JOSEFA KAJETÁNA TYLA V PLZNI... A TAKE 
JEVDANAAMATAISYNY: ADAMA (12). 
KRISTIÁNA (6) A V A i i N T Y N A (1) 

MJá a moje t ř i dě t i jsme 

důkazem nepravdivosti 

tvrzení, že p o k u d chce 

žena udě la t v ba le tu 

k a r i é r u , nemiVže si d o v o l i t r o d i -

nu," vyvrací Zuzana Pokorná tezi, 

která visí ve vzduchu snad v každé 

divadelní šatné a podle níž se větši-

na amb ic iózn ích baler ín také řídí. 

D r o b o u č k á žena s v e l k ý m a oč ima 

totiž tvrdí, že se to skloubit dá. Trvalo 

ovšem léta, jak př iznává, než svoji 

dvojro l i nastudovala do deta i lů a ke 

své vlastní spokojenost i . Ú p l n ě na 

začátku se občas stalo, že za t ímco 

v rozhovorech s n o v i n á ř i nadšené 

líčila, jak chodí se synkem odpoled-

ne na písek, na jevišti jí párk rá t do 

skoku nebylo. Pak přišiv náročnější 

role a s n im i potřeba důkladnější kon-

centrace před vystoupením. Tady se 

ukázalo, že Zuzanu s manželem (také 

tanečníkem) pojí nejen láska k tanci, 

ale také velká schopnost porozumění 

a tolerance. Péči o m i m i n k o pro to 

podle situace zastal v i d y ten z rodičů, 

který se zrovna nechystal na jeviště. 

„ N e u m í m si vůbec představit, že bych 

měla partnera odj inud než i divadla," 

tv rdí Zuzana, která se netaj i t ím, že 

manželova pomoc a propracovaná 

organizace rod iny i práce jsou zá-

sadními p i l í ř i , na n ichž stoj í jej ich 

spokojený život. O toni . že mateřství 

není překážkou při sbíráni profesních 

úspěchu v umělecké branž i , ví Zu-

zana své. Předloni, když bvla potřen 

nominována na Cenu lhá l ie . přijela 

na vyhlášeni z. Plzně a s bříškem, t le-

kala tehdv své třetí dítě... 
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K tornu, abych byla šťastná, 
potřebuji nejen balet, ale také 
svoji rodinu, kterou miluju. 

f y ni i i j manžel dostal na-
1 šéfovat baletu v plzeňském 
dle Josefa Kajetána Tyla. šla 
umozrejmés ním," vzpomí-
naná na jeden ze zlomových 
"'iků nejen svého života, ale 
kariéry. Ze začátku se sice 
'I" i o tom, že bude rodina 

na vzdálenost Praha-PI-
'«•" ukázalo se, že n ikomu ze 

zúčastněných se do toho nechce. 
„Mvs le la jsem, že max imá lně 
podpoř ím svého muže, vzdám 
se kariéry a budu s t řet ím mi-
m i n k e m doma aspoň tř i rokv," 
vzpomíná na své začátky v Plzni 
Zuzana. Uvědomi la si však. že 
jakkol i svoje déti miluje a těší ji 
bvt matkou, potřebuje ke spoko-
jenému životu ještě něco: divadlo. 

..Opravdu je pro mé lepší jit spát 
tvzicky unavená ve dvě v noci, 
kdy si můžu říct, co všechno jsem 
za ten den zvládla, než po celém 
d n i stráveném doma se slzami 
v očích čekat, až při jde manžel 
z práce," popisuje své pocity že-
na, které ani vážný úraz kolene 
nezabránil vrát i t sc na parkety 
tanečního sálu. O d pondělí do 

pátku tráví jako baletní mistrcclá 
dopoledne a večery v divadle, do 
priccchodí i v sobotu. Nestěžuje 
si ale, v poklusu je ji di>bre... I ahk 
práce je pro mé úplné nová v tom, 
že tu nejsem pro selx\ ale pn i dru-
hé. je to sice velká zodpovédnivst, 
ale až je uvidím na jevišti, budu 
pyšná, jako když. m i někdo po-
chválí vlastní déti." 
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přece šťastné 

, ,1 swiow dohře naladěná. „Samozře jmě se 

ibi.is stane, že se toho na mé naval í hodné 

ii+iose přidají zdravotní potíže. Nejsem přece 

adn.i superžena." l o pak Jarce nezbývá než 

ivzít den dva v o l n o nebo si udě la t péknv 

irodliHi/cny v íkend s rud i nou. kd \ načerpá 

j]\ do dalších každodenních .zápasu'. 

Mv ženy v íme. že zv ládneme víc, než se 

Utři, ale musíme mít kde hrát energi i pro ten 

iknv kolotoč, na k terém se vezeme od rána 

o noci. Někdo z nás dobí j í ba terky s přáteli, 

ěkilo s manželem a dě tm i , další v práci, př i 

portu nebo př i houbaření . „Nejdůle/ . i tě jš í je 

édotní, že děláme správnou věc," p ř i pomíná 

svcholož.ka. „Hncrgie se totiž obnovu je pouze 

cchvíli, kdy vn i t řně cít íme, že pr inc ip , podle 

lerého lungujeme. je správný. Z jednodušené 

tčeno, když cele naše tělo a duše \ i, že děláme 

loupost. prostě to nefunguje." 

HTPARÁDA PRIORIT 

ledna moje kamarádka si m i nedávno sté-

Ďvala, že ji doma n i kdo nepomůže , a ona to 

iae mysli jen dobře. A p o t o m m i vyprávěla, 

ik si pořídi la dva psy, zahradu o rozloze po-

miň fotbalového hřiště .1 sk leník, kterv by ji 

manická zahrada mohla závidět, [e sice pra\ -

5. že chodi z práce s bu lou \ pu l sedmé, ale 

j i při dst va o naplněném životě je rozkvetlá 

jhrada, w l e š t ě n á kuchyně , manže l a dět i 

ykrmeni doku la ta .1 k t o m u ještě nějakv ten 

r.ividelny kar iérní postup... Jen pořad neví. 

ik to má udělat , aby toh le všechno st ih la, 

přitom nezeštlel.i. l i pacholci ji to t iž vubec 

ahté j i pomáhat . A le proč b\ v lastně měl i . 

álvt ji n ikdo nenuti l , aby toho rozjížděla tol ik 

ajednou. N i t naplat, m ů ž e m e sice dokázat 

ikřka nemožné a s t i hnou t nes t ih ru i te lné , 

v/ s tun však začneme, je třeba přerovnat si 

cbikek dů lež i t ých .1 mené d t t l ež i t vch věcí 

u h n o u t se n e r e a l i s t i c k ý m n á r o k ů m na 

ciie. 1'rotože dob ře m í n ě n a , avšak hodné 

utuu snaha bvt per fektn í p racovn ic i , mat-

"ti. manželkou .1 hospodyn i \ je i lné osobě 

•wo spiše než k nap lněnému ž ivo tu vede do 

svihiatficke ord inace. \ estoti z bludiště je 

'•' tomto případě naučit se dclegov.it povin-

u t i na |iiie. neslibovat nesplnitelní- a slevit ze 

•vili nároku, Kdvž ze seznamu toho. co ještě 

Hisimc udělat, škr tneme všechno, co pro • 

MONIKA BRYDOVA (36) ORGANIZUJE KURSY RUČNÍCH PRACÍ, OBCHODUJE S VÝTVARNÝMI 
POTHEBAMI. PISE KNIHY, VYSTUPUJE V TELEVIZI... A TAKÉ JE VDANÁ A MA SYNA DANA (16] A DCERU DOMINIKU (5) 

1 když jsem někdy utahaná jako kotě, cítím 
se šťastná, protože dělám, co mě baví. 
« K tomu, abych zavřela své dva obchůdky v C .eskveh Budějovicích a začala 

se naplno věnovat rukodělné tvorbě, mé inspirovala návštěva Amer ikv . " 

vzpomíná ,\ lonika na dobu, kdy po nocích s manuálem na kolenou vyráběla 

své webové stránky. Dnes přispívá do časopisu, chystá kniž.kv, jez.di na 

natáčení do televize, a hlavně objíždí republ iku se stále oblíbenějšími kursy ručních prací. 

„ D o konce roku m á m plně všechny i ikendy." vysvětluje. Připočítate-li k t o m u všemu 

ještě práci pro mateřské centrum, hon ičku kolem domácnosti a starosti s rekonstrukci 

starého domu. zřejmé si jako ja lámete hlavu, jak se tohle všechno da s t ihnout , a p ř i t om 

zářit štěstím. „Va ř ím zásadné jen svou specialitu zvanou .brydo' • j íd lo z t o h o . co je 

zrovna v lednici , hotové za dvacet minu t , " prozrazuje svůj recept na pohodu M o n i k a , 

která sa/i na organizaci času. „Nádobí umy je mvčka, prádlo vypere pračka a uklízejí 

všichni , le pyšná 11a ranní rodinný r i tuál : ona budí děti a tatínek zase odvádí dceru do 

ško lky a cestou zpět kupuje teple housky. Manžele v k l idu posnídají a p o t o i n jdou do 

práce. C )bčas M o n i k a nechá povinnost i na večer a odpoledne s I ) o m i n i k o u šije oblečky 

na panenky. Mívá výči tky, když je par d n i 11a cestách, pak ale zavola domu , dě t i hlásí, 

že hrají s tátou C člověče, nezlob se, a ona ví, že je vše, jak má byt. 
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a přece šťastné 

JAROSLAVA HÁJKOVÁ (37) 
JE ZAMÉ5TNANA JAKO M A N A Ž E R K A PRO VNĚJŠÍ 
/ZTAHY V NADNAHODNI FIRMĚ.. . A TAKE JE 5 LET 
(DANA, MA SYNA J IRKU (3) A Z A N E D L O U H O OČEKÁVÁ 
UROZENI DALŠÍHO P O T O M K A 

Jsem spokojená, 
konečně jsem totiž 
našla sama sebe, 
^ P N a b í d k u na povýšení .1 vy-

* ^ ^ ^ tvořeni nové strategie oddé-

I lení jsem dostala pr. ivé ve 

• • chví l i , kdy jsem byla d o m a 

na mateřské s p ů l r o č n í m svrtem." ř íká 

Jarka. |e lak t , že v té době už v r o d i n ě 

ila časovaná bomba v podobě sice peč-

livé .1 milující, zato poněkud f rus t rované 

maminky. „Jdi d o toho," povzbuzoval ji 

manžel s t ím, že jak svou ženu zná, stejné 

Jixna dlouho nevydrží, .1 pokud odmí tne, 

M e s i to vyčítat. Zkus i la to. A / j is t i la , že 

nuělala dobře. Pro zkušenou manažerku 
! 'dnl problém zařídi t , aby rod ina fungo -

1I.1 jako švýcarskv hod inový strojek. 1 )o 

hry se zapoji la paní na h l ídání , babičky 

a občas i ta t ínek . V o l n ý čas tráví rodi -

na pohromadě, na výletech, na kole, na 

lyžích. Jarka by moh la při j í t odpoledne 

z práce a žehli t , raději se však věnuje sy-

nov i . Z á k l a d e m je pod le n i p lánování, 

sebedisciplina a přesné vymezení priorit. 

|e přesvědčená, že vztahy dět i .1 rodičů se 

nebudují na základě kvant i ty , ale kval i ty 

společných chvi l . 

J i rka bvl plánované dítě, ale m im in -

ko, které ted Jarka čeká, j i zaskočilo. Pul 

hodinv poté, co jí těhotenský test oznámil 

radostnou novinu, se dozvěděla o rozšířeni 

své pracovní agendy. „ M ě l a jsem \ hlavě 

pořádný zmatek," vzpomíná. Vstřícný [M>-

stoj nadřízené však nastávající m a m i n k u 

dojal, stejné jako reakce vyššího valeni, jež 

přišlo s nabídkou, že než se zanedlouho 

vrátí do kanceláře, muže nějaký čas pra-

covat / domova. Těhotná manažerka je 

tedy štastná. ' lesí se jak na nove pracovní 

výzvy, tak na nové m i m i n k o . „Konečně 

jsem našla sama sebe." raduje se. 

• nás není až tak /ásadni, možná / j is t íme, že 

toho stihneme mm >hem víc. než jsme doufali," 

radí psycholožka Magdalena ( evclova. 

„ K d y / jsem před několika lety musela r u 

mésic odjet do lázní, došlo m i konečné, že 

nejsem ani trochu nepostradatelná a že moje 

dva obchody i manžel se svnem mohou docela 

dobře fungov at i beze mne." popisuje Mon i ka 

Hrýdova proces, na jeho/ konci .objevila Ame-

riku'. Posílena poznáním, že se její okolí bez 

n i pár t ýdnu obejde, přijala po deseti letech 

pozvaní byv ale spolužačky, která /.1 mořem 

pracuje jako psveholožka. 

„ I a h l e nav štéva m i otevřela oči." m i n i čes-

kobudějov ická lektorka kursu v v t v a r n v c h 

technik a dvojnásobná matka. kamarádkou 

jsme mluviK například o tom, že každý člověk 

by měl jit /a t ím. co ho opravdu baví. a plnit M 

své sny hned. jak ho napadnou. Protože j inak 

svtij život prožije možná docela v pohodě, ale 

na konci si řekne: N o jo. ale já jsem vlastně 

chtěl dělat něco úplně jiného..." A tak první, 

co tehdy po návratu do ("eskveh Budějovic 

udělala, byla důkladná inventura snu. Nejdřív 

si pořídi la m i m i n k o , neboř zj ist i l , ; , že je (o 

momentálně přání číslo jedna. A hned nato 

si splnila další touhu: začala pořádat kurs;, 

rozličných v \ tvarných technik pro ženv, kte-

r ý m - stejné jako jí nestačí k seberealizaci 

jen práce, n u l i t u a plotna. 

Máte také svoje polo/apomenutv sin . ktc r.-

se krčí někde v koutku vašeho dcnmlu> a život-

ního ro/.v rhu? Možná nejsou až tak 1101111 siní 

nebo nesplnitelné, len je třeba podívat «e na 

né / nového úhlu. N ikde neííi psáno, že člověk 

muže na jevišti života lirat dobře.1 s us|>echeni 

jen jednu roli. lestli se na to cítíte. stř ihnete ••: 

jich najednou třeba někol ik. 

I Uměnou vatn zřejmé nebude trenetic kv 

potk-sk uchváceného i i lxcenstv a. ale intct i / iv 

n i pocit, že jste dobra. \ to JE ec lkc in SIUMIV 

honorář, nenisslité: 

l )n 11/ Sokrates mel p iawiu. ki l ' . / prav il 

že ko ráb i i cma I n t zakotven led tun i k " i v o i i 

a život na jediné naději. Pokud ST n. i tn \ I\I>H 

podaří nam sprav nv balatu u u i / e m i •> 

vem na tv.ůi sííh.it 11 MS. • 
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Příloha č. 5 

iké milujete českou komedii S tebou mě baví svět? Ale říkali jste si při 
jím sledování, že tátové, kteří pořádají pánské jízdy s vlastními dětmi, 
-ostě neexistují? Omyl, existují! A Vlasta vám je našla. 

.S napadem zorganizo-
panskou jízdu a zároveň 
ézt déti někam ven 
rožit s nimi par dnú 
race přišel můj kama-
L" říka třicetiletý vyso-
ikolak Martin. Tak se 
rluvili tři chlapi a vzali 
sbou dvě malé acery 
idnoho kluka. Ctiteli 
kouše!, jestli je podobná 
ce Apalucha" uskutečni-
la. a pokud ano, tak zda 
ohou muži vůbec přežit. 

Snídaly 
ty dět i vůbec? 
Aby odstranili možný 
problém s ubytováním, jeli 
clo známého prostředí, tedy 
na chalupu jednoho z nich 
- do Adršpachu. Akci 
planovali dlouho dopředu, 
ale netroufli si odjet na 
déle než čtyři dny. Jednak 
jsou všichni v práci hodně 
vytíženi, jednak si nebyli 
jisti, že zvládnou starat se 
o sve potomky čtyřiadvacet 

hodin denně a ješté vymýš-
let zabavný program. Stejné 
jako filmoví otcové ze 
zmíněné komedie jeli 
vlakem. .A už tam nas bylo 
plno. Protože v motoráčku 
nebyla žádná oddělená 
kupé, déti pobíhaly po 
vlaku, smály se. povídaly 
si s ostatními cestujícími 
a my chlapi jsme se chtě 
nechtě stali středem 
pozornosti. Ale na další 
akce už jsme jeli auty." 

Středem pozornosti se 
ostatně stávají pokaždé, 
když takhle s dětmi vyje-
dou. Za sebou maji už čtyři 
Apaluchy, na jaře plánuji 
pátou. J e zvláštní, jak na 
lidi působí, když vidi tři čtyři 
chlapy s kupou děti. Nikdy 
se nám nestalo, že by nás 
nechtěli obsloužit či ubyto-
vat. Vždycky jsme upozor-
nili, že přijedeme s dětmi, 
které budou běhat a křičet, 
a že nechceme, aby bylo 
v objektu nakouřeno. 
Naopak nám vždycky vyšli 
vstříc, třeba uvařili i spe-
ciální jídlo." Na obědy 
a večeře většinou chodi do 
restauraci, snídaně tátové 
dětem připravuji sami. 
Zdrojem všech možných 
sladkosti vhodných ke 
snídani jsou totiž tatove 
Petr a Láďa. kterým vždy 
jejich manželky nabalí 
zásoby na dva tydny. Otec 
Vláda zase pracuje v jedne 
velké jogurtárné. J o je 
pokaždé trochu stresová 
situace. Najednou třeba 

v půl sedmé ráno - se vám 
probudí klubko hadů. Vy 
jednou rukou krájíte chleba, 
druhou ho mažete a třetí 
chladíte čaj. To všechno 
tak trochu v polospánku. 
Kolikrát jsme si s kamarády 
říkali: -Snídaly ty déti 
vůbec.. .?«" 

Kristýnku 
bolí nožičky 
Jedna ze známých situací 
z filmu je i ta. v niž má 
dcera Václava Postránec-
kého - Dášenka - na 
procházce po zasněžené 
louce bačkůrky. .Nám se 
stalo něco podobného. 
Po chaotické snídani jsme 
se vydali na turu Adršpaš-
skymi skálami. Po hodině 
Kristynka zafňukala, že 
ji strašné bolí nožičky. 
Bodejt by ji nebolely, když 

prosté usoudil, že ty hřejí 
stejné dobře jako punčo-
cháče a že časté převlékáni 
je v podstatě zbytečne. 
Důkazem toho byla ne-
tknutá hromádka oblečeni, 
kterou přivezl zpátky přesné 
tak. jak ji manželka složila 
do cestovní tašky. Při 
povídám se nam vybavuje 
scéna, jak maminky 
Balzerova a Šulcova přijely 
na kontrolu. .Za námi 
maminky nejezdi, ale na 
první akci přijela vicemené 
náhodou jedna z mcn. 

Tatínek usoudil, že časté 
převlékání je zbytečné 

tři kilometry šlapala bez 
ponožek v holinkách, které 
ji na nohou zůstaly od 
rana!" Její tata JI musel vzít 
.na koné", a když se vrátili 
do chalupy, byli z výletu 
zničeni oba. Martin při 
znava. že i jemu se něco 
podobného povedlo. Kdy/ 
přijel s dcerou Terezkou 
domů. manželka se divila, 
proč ma holčička pod 
oteplovačkami na sobé 
kalhoty od pyžama. Tatínek 

Hoflilo se nám to. protože 
alespoň všechny déti 
vykoupala. Zpočátku jsme 
sice namítali, ze ve středu 
jsme déti koupali... Jenže 
ona už byla sobota." 

Déti se sunarem 
nebereme! 
Martin řika, ze lejich 
Apaluchy jsou otevrene 
a přidat se může kdokoi" 
Ale přiznává, že vyloženy 
introvert by s nimi asi 

lasta 



evydržel. Nejde o to, že se 
Sichni znají, ale o to, že 
au naladěni na stejnou 
otu. Do Adršpachu jeli tři, 
oprvé na Šluknovský 
-iDéiek čtyři a podruhé už 
chjelo šest. Poslední 
oalucha se konala v misté. 
lerému se říká Česká 
ianada. v penzionu, jehož 
aídý pokoj měl vchod do 
ilocvičny. Tam se chlapi 
ečer, když uložili děti, 
esedli kolem kamen, 
íevřeli pivo a diskutovali, 
zmkla mezi nimi někdy 
toaná ponotková ne-
toč? .Snažíme se ji před-
házet. A i když se třeba 
ečer pohádáme a vyna-
ůme si do blbcú. do 
ina na to zapomeneme, 
ledržime to v sobě jako 
enské. Ale jednou - vlastně 
a úplné první Apaluše 
jsem způsobil problémy 
statním já. Terezce ješté 
ebyly dva roky a v noci se 
Wdíla a chtěla sunar. Tak 

ve tři táno mátožně 
'tal a začal JI ho připravo-
at- Při snídani se na mé 
statni sesypali a odsunuli 
'édo jiného pokoje s tím, 
«se v noci chtějí vyspat, 
en pravý důvod, proč jsem 

se stěhoval, byl v tom, že 
jsem pustil plynový vařič 
a teprve poté začal hledat 
zápalky. Ostatní, kteří leželi 
na podlaze, značné zner-
vózněli. Z hodin chemie 
dobře věděli, že plyn klesá 
k zemi... Taky stanovili 
pravidlo, že příště s sebou 
neberou děti, kterým jsou 
méně než dva roky a které 
ještě piji mléko. Od té doby. 
když domlouvají další 
výpravu, preventivné zjišíují: 
•Pojede Martin? A bude 
zase kojit?-" 

Divoké fixy 
a zapomenutá 
plínka 
Měl někdo z mužů pro-
blémy s uhlídáním svých 
děti? Prý nijak zásadní. 
A krizový okamžik? Po túře 
Adršpachem přišli tátové 
a děti zpátky k chalupě 
a jeden z nich zabouchl své 
dceři prstík do dveří auta. 
Nic se ji nestalo, jen se 
pořádně lekla. A chlapi 
ještě víc, přemýšleli, kam 
by honem zajeli na rentgen. 
Martin zažil .příšerný" 
okamžik také na první 
výpravě. Rozhodl se rychle 
a operativně vyřešit to. co 

maminka Terezku už něja-
kou dobu odnaučovala, 
a nedal j i papírovou plenu. 
Holčička se pokakala do 
postele. Vzhledem k tomu. 
že v chalupě se musela 
ohřívat teplá voda na 
kamnech, byl to nezapome-
nutelný zážitek. 

Ten druhý se odehrál na 
Apaluše ve Šluknovském 
výběžku. Tenkrát se tátové 
rozdělili - zatímco ostatní 
jeli s dětmi na výlet do 
Rumburku. Martin zůstal 
s Terezkou doma. Když se 
malá probudila, rozespalý 
tatka ji půjčil fixy, aby se na 
chvíli zabavila a jeho ještě 
nechala spát. Zabavila se 
tak důkladné, že pomalo-
vala sněhobílé povlečeni 
včetně tatínka. Zdá se. že 
po čtyřech Apaluchách jsou 
všichni dokonale ostříleni. 
.Nejdříve jsme řešili kdejaký 
dětský spor. teď si hlídáme 
každý své dítě a do ničeho 
se nemícháme. Takže když 
na poslední výpravě syn 
kamarada David udělal rýhy 
do parket v tělocvičné, jen 
jsem mu suše řekl. ať je 
přetře vlhkým ručníkem. 
Chudák kluk to vzal do-
slova a vydrhl téměř celou 

tělocvičnu. Jeho táta Pavel 
pak zuřil, že na to kluk vzal 
ten nejlepši ručník." 

Bacha! Dorůstají 
další děti... 
Na jaro chystají otcové další 
Apaluchu. Ta první se 
domlouvala měsíc dopředu, 
ta poslední jen par dni. 
Tátové vždycky najdou na 
internetu nějaké zajímavé 
místo a kontaktuji rekreační 
zařízeni v okolí, která jsou 
zvykla na děti. Vzhledem 
k tomu. že jaro a podzim 
jsou tunsticky hluchá 
období roku, vždycky jim 
hoteliéři vyjdou vstříc. 

někdy prý dokonce ani 
nemusejí za děti platit. 
Otcové předem promysli 
trasu možných výletů. 
Na jaro tohoto roku pry 
uvažují o Vysočině. Už jsou 
natolik otrlí, že by je nemělo 
nic překvapit. Ale jedna 
věc Martinovi a jeho kama-
rádům délá trochu starosti: 
Na prvni Apaluchu vyjeli 
přede dvěma lety, kdy jejich 
manželky byly buď podruhé 
v jiném stavu, nebo už měly 
čerstvá miminka. Jenže čas 
letí a druhé děti překročily 
hranici dvou let.. 

MONIKA SEIDLOVA 

Foío MARTIN KUBICA 
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Příloha č. 6 

tesky vdaných, unave-
ných a přepracovaných 
zen. ktere založily 

liru a ta jim ted přerůstá 
hlavu. důvěrné zna 

řCf oterapeut Michael 
lytry. Kromě toho. že vede 
irnou poradnu ve 

ůnem. se stara take 
prodám Domu rodin ve 
mečně, kam se manžele 
svými problémy sjíždějí. 
.Znam mnoho zařízeni. 

ie se řeší rodinné problémy, 
íyz už je opravdovv průšvih, 
jm rodin ve Srnečne je ale 
ten manželům, kteří chtějí 

Taková rodina nepřijala 
základní fakt. že příchod děti 
všechno zrněni. Dokud bylo 
na světě jedno děcko, ještě S' 
manželé spolu občas nékam 
vyšli. S narozením druhého 
dítěte i tahle míra svobody 
a volného času skončila. 
Nastoupila nová pravidla hry. 
která se ale především 
mužum příliš nelibí. 

.A právě tehdy může 
psycholog poradit oběma 
partnerům: Všechna omezeni 
musíte přijmout jako přiroze-
nou věc. Platíte daň za to. že 
máte děti. a zatímco finanční 

Starosti s dětmi 
jsou úplně normální 
o Dredejit tím. že JI s ne 
m včas proberou a poradí 
" říka Michael Chytrý 

ilv nejsou 
ekoneéne 
Dyž se dva míadi lide 
mou. netuší, jaka zatéž je 

s příchodem potomka, 
coz teprve, když k němu za 
* či za dva přibude druhé 
tě. „fi lide by mohli byt 
astni a spokojeni, ale místo 
no h nam do Domu rodm 
<edou dvě utahané. 
Wtazdene. chronicky 
tvysoale trosky. Muž si 
isto pnoada iako pate kolo 
wu. protože si ho žena 
'VŠITO, a ta by si ho zase 
la všímala, jen kilybv JI 
'íspon trochu doma poma-

vypravi Michael Chytry 

úřad se můžete pokouše'. 
obcházet. rodinu jen tah 
neobelstíte." 

Rodinná terapie, kterou 
nabízí Dům rodin, spočívá 
v tom. že se o víkendu sjede 
několik manželských paru 
s podobnými problémy, ktere 
pak mohou probrat s psycho 
logem i mezi sebou. Formou 
dialogu i hry si vyzkoušejí 
možnosti řešeni a mezitím si 
jejich déti hraji a maji svůj 
vlastni program. Pro mnohé 
rodiny je to vůbec první 
víkend, kdy se nemuseli 
nepřetržité starat o sve 
potomky a mohou nerušené 
mluvit se svými vrstevníky 
o životě. Další výhodou je to. 
ze kurzy kronie psychologa 
vedou i takzvaně moderující 
páry. dobrovolnici, kteří 

Také vás někdy 
přepadne pocit, 
že už toho máte 
dost? Manžel 
na vás nemá 
čas, déti zlobí, 
v zaměstnání 
nestíháte 
a doma se 
kupí prádlo 
a starosti? To 
všechno je ale 
úplně normální! 

v minulosti sami Domem 
rodin prošli jako klienti. 
Ti pomahaji nastolit příjem-
nou atmosféru a odoourat 
ZDytečne zabraný. 

Už mu na mné 
nezalezi 
Časté stesky mladých 
manželství se tykají partner 
ské komunikace. .Ženy 
potřeouji to. co my muZi jen 
málo umíme - sdílet s nami 
své pocity." vysvetluje 
psycholog. Juto dispozici 
maji ženy vysokou, ale muži 
relativně nízkou. A tak žena 
lehce dojde k závěru, že 
jejímu partnerovi už na 
ni nezaleží. Úplně slyším, 
jak říka: -Už jsem mu lho-
stejná. nechce mé vůbec 
poslouchat...-" 

Zatímco žena je schopna 
okamžité přeladit z jedne 
situace na druhou, mu z 
potřebuje delší rozběh. 
Pokud přijde z prače a na 
jeho hlavu se začnou sypat 
informace o tom. co se 
doma stalo, nem schopen se 
okamžité adaptovat a vnímat. 
Jak se snadno stane, že se 
muž naštve, protože ještě 

zas bude 
v módě 
není nastavený na to. aby 
zvládl svou novou roli. 
Pokud to ale žena pochop; 
a počká až na vhodný 
okamžik, kdy mu v klidu 
všechno poví, možná se 
dočká i jeho pozornosti. 
Je škoda, že si tak malo 
žen uvědomuje, nakolik je 
prvních pár minut po manze-
ové příchodu domů rozhodu-

jících. jeho nálada v ten 
moment může určit ráz 
celeho večera." 

Podle Michaela Chytrého 
je nejhorši. zavládne-ii mezi 
manžely lhostejnost. Dokud 
se hádají, vztekají a maji 
chuť bojovat, je to s jejich 
vztahem ješté dobré. Když 
už ale jeden o druhého 
ztratí zájem, většinou se jen 
těžko kfiSI. 

Přestřihnete 
pupeční šnuru! 
Psycholog vzkazuje všem 
mužům, kteří se chtějí ženit, 
ale stale se každý den 
o všem radí s maminkou 
a bez jeji peče se zatím 
neobešli: Přestřihněte 
pupečni šňůru! Jinak novy 
vztah nebude dlouho fungo-
vat. V posledn»ch letech 
Michael Chytrý Dozoruje, že 
se v tomto smyslu situace 
lepši. Muži se ženi v pozděj-
ším věku a mezitím si už 
Zkusin třeba pet šest let 
samostatně oydtet a starat 
se o sebe. V takových 
případech nehrozí, že bude 
maminka do jejich nového 
života příliš zasahovat. 
.Přesto v Domě rodin často 
řešíme mezigenerační 

Koneci 
si muž děti užívá 

l v . 

Markétě Kafkové Je deveta třicet let a nikdo by nehadal. 
že je matkou tři déti. Vypada mladistvě a spokojeně, 
a přitom si už také s partnerem prožila krizi. 
Je vdaná dvanáct let Ne/dirv se narodil Hugo (10;. po něm 
přišla Andulka (Si a před dvěma a púl lety nečekané Filip. 
„Sama pocházím ze čtyř děti. Můj muž byl sirotek, vyt jstal 
s tetou a strejdou a má velká rodina ho od zacathu takala. 
Když se aie Andulka narodila necelé dva roky po Hugovi, 
nastal mi kolotoč, kdy jsem na nic jiného nez na deti neměla 
čas. Pak jsem nastoupila zpátky do prače a po čase se 
narodil Filip. Do tone jsme de6ta*wai' dům. manze! měnu 
zaměstnám. b»( hodně vytíženy a domů chodil pozdě. Začala 
jsem mu to vyčítat a sama propadat pocitu, že jsem mc 
kromě děti v žvoté nedokazala. Když jsem ale nakonec 
své problémy rozebrala s psychaege-n, pomohl mt podívat 
se na ně mužskýma očima," vypráví svůj příběh Markéta 



Pate vyroct 
Domu rodin I JÚ IT I 
slavili rodiče 'K^ ÍH i 
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Kdo vám 
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Společne A 

opékaní buřtů 
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Ihy Stává se, že se pocit 
fcu zaměňuje za posluš-
t. Partner třeba řekne 
partnerce: -To JI přece 
nužeme udělat,... A iede 
hammkou. i když měli 
odné domluveny uplne 
program A když žena 
oli opači. vyřkne muz 

zoufala slova: -Vždyť ona tu 
taky nebude věčné.- V tako-
vém případě je potřeba 
zapracovat na sebevědomí 
a najit silu říct: -Takhle si to 
nepřejeme, máme právo na 
viastni život a o něm si bude 
me rozhodovat sami.- Někdy 
je takové jednaní s rodiči 

Diky psychologovi zmenšila tlak na 
ho partnera Štěpána a pro sebe si 
Sanizovala čas tak, aby se mohla 
ovat i jiným zálibám než jenom rodiné. 
'lásila se na půlroční kurz shiatsu, 
wiské relaxační masáže, který se konal 
•endech. A najednou zjistila, že se 
ž v tu dobu perfektně stará o děti. .On 
í vlastně nikdy předtím nemohl užít 
ně podle svého - a teď dostal prostor, 
imco dřív jsem vnímala péči a výchovu 
i jako úkol, který ležel převážné na 
ch bedrech, teď si to užíváme oba. 
Kujeme, že se déti vlastně vychovávají 
•zájem (jeden druhého pozoruje a učí 
00 néj) a že je dobré nechat každému 
'!ou dávku svobody," 
Markéta přišla na to, že je také dobré 

1 SI někdy rozdělit, a proto Štěpán 
me třeba nejmladšiho Filipa na pro-
iAu. zatímco ona jde se staršími dětmi 

do kina. .Dlouho jsem měla pocit, že se 
pro rodinu jen vydávám, ale dnes vím, 
že děti nám tu energii zase jiným způso-
bem vracejí. Je ale důležité brát věci 
s humorem a nadhledem a na partnerovi 
oceňovat pravé to. čím se od vás liší," 
vysvětluje Markéta. 

A tak už dnes Markéta umí ocenit když 
Štěpán vymyslí program na víkend, v prací 
ho vytiskne dětem na barevné tiskárně 
a večer kresli diplomy, které pak uděluje 
jako odměnu. Markéta klidné mezitím Uhzi 
a ví. že oba tím vlastně défaji něco pro 
rodinu. .Musrte si něco obžit, abyste 
pochopili, co je pro vás důležite. My se 
Štěpánem víme. že je pro nás nejdůležitěji 
rodina. A neni přitom nutné, aby v ní 
všechno fungovalo dokonale. Kdy ž neseh-
neme vytřít podlahu, ale užijeme si na 
výletě, bude to pro nás mnohem přínos-
nější. Nepodstatné véci počkají.' 

vlastně půdu pro odchod. 
Není to potom budovaní 
rodiny, ale sptš něco jako 
spotecny zájezd do Itálie. 
Budou vedle sebe sedět na 
sedadle v autobusu a možná 
spolu stráví i cely pobyt. 
Třeba se ale zpátky vrátí 
Každý sam... Hodnota rodiny 

byla v minulosti hodné 
devalvovaná, ale pro mnoho 
lidi je staie velkou příležitosti 
ukotvit, nest zodpovědnost 
nejen za seoe. ale i za tofio 
dru heno. a tím na sooé 
onromné pracovat." 

BtANHA KONASlKOVA 
Foto PfTTR 1ANŽURA 

i značně nepřijemne. ale 
jediné možné." 

Psycholog Chytry je 
přesvědčený že rodina je 
unikátní záležitost a že zase 
přijde do módy. .Když si 
mladí lide od začatku říkají, 
že se na sebe nebudou 
vazal, pňpravuji si tak 

\Hasta 4* 



Příloha č. 7 

[ORKÉ TÉMA Proč je rodina nejvétši 

Jak se pracuje 
Znamenají malé děti pro ženu ^ — — ? a a » ^LF -Znamenají malé děti pro ženu 
konec kariéry? Proč je těžké najít práci 
na kratší úvazek? Je pravda, že ženy nemají 
ambice dostávat se do řídicích funkcí? 

N 
éjkrásnější rule, 
která na většinu 
žen v životě Ceká, 

je la maminkovská To 
Rak zároveň přidělává 
íenáin starosti. Hlavně 
v práci. Mladé ženy, které 
ukončily Školu, těžko 
ilcdaji zaměstnáni. Je 
lolíž předpoklad, že se 
irzy stanou matkami. Ani 
Jerstvé maminky nechce 
íkoro nikdo zaměstnat. 
\ naši společnosti je 
•žité, že malé děti bývají 
psto nemocné a matky 
ok budou více doma než 
práci. To, že by mohl 
případě nemoci zůstat 
oma tatínek, v Česku 
nad nikoho nenapadne. 

! firma přijímá mla-
dilo muže koleni třiceti, 
ikdo se ho neptá jestli 

má nebo se chystá mít 
děti. Naproti tomu ženy 
se s podobnou otázkou 
setkávají velmi často. 
Paradoxně nuiži, kteří 
mají rodinu, se stávají 
pro podniky slibnými 
a stabilními zaměstnanci, 
kterých si každá firma 
váži. A často to dá najevo 
i zvýšením platu. Muž 
přece nutsí živit rodinu... 

Děti jako přítěž 
Ženy, které so vrátí po 
mateřské do práce, mají 
starosti nad hlavu. Jak 
skloubit rodinu a práci? 
Firmy matkám většinou 
návrat do práce příliš 
neusnadní. Když se jim 
podaří dohnat vše, co jim 
během rodičovské dovo-
leně uteklo, například 

.Pracímu schůzka o víkendu? 
Žádný problém!" chtějí slyšet 
stfone. Maminka s toma dětmi 
ale nemůže pokaždé 
takovému požadavku 

nové počítačové pro-
gramy či změny v účet-
nictví, trápí se, že nestí-
hají vyzvedávat děti včas 
ze školky. Ostatní kole-
gové sedí v práci do šesti, 
ale ony musejí odejit ve 
čtyři, než školka zavře. 
A protože volných míst 
na pracovním trhu neni 
moc, snaží se všechno 
zvládnout. Přináší jim to 
jediné - stres. 

Zvládnout obojí 
.Zaměstnaným rodičům 
by pomohly pracovní 
podmínky přátelské 
rodině. Mezi nejdtileži-
téjši patři flexibilní 
pracovní doba, zkrácené 
pracovní úvazky, možnost 
pracovat z domova po-
mocí telefonu a internetu. 

Firma MamimráM 
V loňském roce poprvé vyhlásila organizace (leader Sludies soutěž 

o nejlepAí firmu a rovnými příležitostmi v České republice. Vyhrála 

pofitačorá firma IBM. Z malých firem to bylo vydavatelství R-Presse, 

které vydává týdeník Respekt. , v 

Sjí „IBM je globální společností svíce ^ i v & ^ f V V 
než tři sta tisíci zaměstnanci. Už v roce WKS IMSW ' 
193-1 nastoupila do firmy první žena-
-specialistka V roce 1943 se první žena 
stala viceprvzídentkou, což byl revo-
luční krok i v amerických poměrech. 
Rovné platové podmínky jsou v IBM 
samozřejmostí," říká Vladimíra Králíko-
vá ze společnosti IBM. Firma má pro 
zaměstnance program nabízející pruž-
nou pracovní dobu, možnost pracovat 
z domova nelni od zákazníku. Tento 
program mohou ooeiút mimo jiné 
zaměstnankyně a zaměstnanci ,s dětmi 
či na rodičovské dovolené. Společnost 
je podporuje tak, že jim poskytuje 
|>očitač a hradí náklady na internetové 

připojení. V místní pobočce IBM je 
zastoupeno 22 procent žen a cílem je 
toto číslo do budoucna dále zvyšovat. 
Tato společnost začala provozovat 
i letní tábory pro děti svých zaměst-
nanců. Během mateřské dovolené 
mohou zaměstnanci udržovat kontakt 
s firmou i prostřednictvím dálkového 
připojení do podnikové sítě. 

'i* .Před deseti lety začalo být patrné, 
že v novinách vydávaných R-Presse 
chybí ženský hlas, |>:>aii je téměř jen 
muži. Vedeni tehdy cfli-né přejímalo do 
redakčního týmu novinářky Dnes by 
v našem podniku nikdo nenašel ani stín 
diskriminace - například v platech," 
říká ředitelka vydavatelství K-Pn 
Anna Soumarová .Nyní považiýenie za 
důležité, aby se Respekt stal prostře-
dím přáleLským pro rodinu Nerozlišu-
jeme. jťstli je na rodičovské dovolené 
muž, nebo žena Zkoušíme různé formy, 
jak vyjít zaměstnancům s dětmi vstříc." 



zaměstnancům i přesto, 

že nu\jí nyní rodičovské 

povinnosti. Je to totiž 

výhodnější než neustále 

přijímat a školit nováčky. 

Výhodou je i fakt, že 

zaměstnanci se cítí lépe 

a pracigí efektivněji, když, 

vědí, že se o svoji firmu 

mohou optít, neboť jim 

v nutnosti pomiiže najit 

řešení jejich situace. 

Ženské 
paragrafy 

Fámy o ženách 
.Kromě známých stereo-

typů. že s nemocnými 

dětmi zůstávají doma 

pouze matky a že matky 

pracuji hůře, protože 

myslí stále na rodinu, 

je rozšířený také názor, 

že ženy nechtějí kariénii 

postup a nemají zájem 

pracov at na vedoucích 

pozicích," tvrdí Alexan-

dra Jachanova Doleže-

lová. Nic z tolio není tak 

docela pravda, ale přesně 

to prý odráží situaci 

v mnoha firmách. Ve 

firmě může pracovat 

i šedesát procent žen-

ských zaměstnanců, ale 

na vedoucích pozicích 

je žen jen minimálně. 

V poslední době se sice 

ženám daří prosadit do 

středního managementu, 

ale nejvyšší posty zastá-

vají nadále doménou 

mužů. Asi nejpaJčivějši je 

fakt, že ženy berou někdy 

až o 130 procent nižší plat 

než muži na stejných po-

zicích. Podle odborníku 

na tuto problematiku 

jsou právě rozdílné pla-

tové podmínky nejtvrd-

ším oříškem. Firmy si 

platovou politiku nechá-

vají píro sebe a nic nehod-

lají vysvětlovat. A tak 

v některých firmách 

zastávají stejnou pozici 

muži a ženy, a aékoli 

pracují stojně efektivně 

a maji stejné vzděláni, 

jejich platy se tiši. Více 

bere samozřejmé muž. * 

umožní ženám, ale 

lužtint pracovat a záro 

ťi nemuset dodržoval 

lni pracovní dobu," říká 

| fxandra Jachanova 

i ileželová z organizace 

•niter Studies. „Rodiče 

Ifasto potřebují rozložit 

|icí tak, aby zvládli 

irat se i o rodinu, 

'toho firem ale neza-

liiá, kolik toho člověk 

llílá. hlavně jestli sedí 

práci »od - do-. 2eny 

I uvítaly pracovat na 

I loviérú úvazek. Tako-

rh míst je ale tnálo, 

městnavatelům to při-

lila nevýhodné." Přitom 

f častěji o past naza-

psmance. mnoho tak-

wých zkrácených 

wktl znamená, že 

městnanci byly spolu 

pracovní dobou zkrá-

j"> i peníze, pracovní 

plň ale zůstání.' stejná. 

Další možností, jak pomo-

ci pracujícím matkám, je 

sdílení úvazku, kdy se 

dva Udě dělí o jednu 

pozici. Ideální pro rodiče 

pracující ve velkých 

firmách by byla podni-

ková školka ěi jiná forma 

nárazového hlídání děti. 

Co se vyplatí? 
Během rodičovské dovo-

lené by měli být zaměst-

nanci informováni o děni 

na pracovišti. Ať už doma 

s dětmi zůstane žena. 

nebo muž. Po návratu 

do práce by jun měla 

firma nabídnout vzdělá-

vací kurzy nebo možnost 

supenize. kdy zkušenější 

kolega pomůže mladé 

mamince éi tatínkovi 

rychleji se zapracovat. 

Firmám se vyplatí vyjít 

vstříc svým kvalifiko-

vaným a zaběhnutým 

TEREZA KROBOVA.' Foto PRCFISlEGiA CZ CCSB i S 

vlaíUi 

fékáshoa v kariéře? 


