
Rozhovor s mužem 36 let na gynekologickém odd.  při čekání na manželku 

na UZ vyšetření. 

 „Vím, že zanedlouho čekáte narození prvního potomka, je vše v pořádku?“ 

„Díky za optání, právě dnes je žena na vyšetření, tak tady na ni čekám. Už se moc těším na 

obrázek z ultrazvuku a hlavně doufám, že je opět vše v pořádku. Zpočátku těhotenství byly 

nějaké problémy, měli jsme strach, aby nedošlo k potratu. Jana byla od prvních měsíců 

v pracovní neschopnosti, opravdu se snažila dodržovat všechny pokyny lékaře, takže vše 

dobře dopadlo.“ 

 „Víte vůbec, zda čekáte holčičku nebo chlapečka - nebo to bude překvapení?“ 

„Pouze víme, že děťátko bude jedno. A upřímně řečeno, jsme rádi, protože nevím, jak 

bychom zvládli péči hned o dvě děti najednou. S výchovou a péčí nemáme prakticky žádnou 

zkušenost a víš, že obě babičky jsou daleko. Co to bude, jsme si nechali opravdu jako 

překvapení. Vždyť u prvního děťátka je to stejně jedno. Hlavně, aby bylo vše v pořádku!“ 

 „Předpokládám, že toto těhotenství bylo plánované?“ 

„Máš pravdu, vždyť víš, že jsme již delší dobu mluvili o tom, že bychom si děcko přáli, 

hlavně žena. Znáš ale jaká byla naše situace. Bydleli jsme zpočátku oba u rodičů a náš 

současný byt jsme si teprve pomalu připravovali. Ani finančně jsme na tom zpočátku nebyli 

nejlépe. Žena ještě navíc tou dobou dálkově studovala, připravovala se k závěrečným 

zkouškám. Mysleli jsme si, že stres a vypětí by k dobrému průběhu těhotenství neprospíval jí 

ani dítěti.“ 

 „Myslíš si tedy, že než se lidé rozhodnou pro děti, měli by být zabezpečeni?“ 

„To rozhodně, nemám na mysli nějaký přepych. Ale dítě má přeci právo vyrůstat v prostředí, 

které odpovídá jeho potřebám. Tím nemyslím jen materiální zázemí, ale aby přišlo do 

klidného a harmonického domova. Mám zkušenosti od mých přátel, že tam, kde jsou nějaké 

problémy, ať už ve vztahu nebo finanční, příchod dítěte nic nevyřeší. Spíš naopak! A právě 

dítě je tím, kdo tím vším nejvíce trpí. Myslím si i, že by partneři měli spolu být nějaký čas, 

aby si vyzkoušeli, zda jsou opravdu schopni sami společně řešit běžné problémy, které 

společné soužití přináší, zda se mohou jeden na druhého spolehnout.“ 



 „Ale přesto jsem právě proto, že vím, že jste dítě již delší dobu chtěli, čekala, že ho 

budete mít dříve. Byly nějaké problémy?“ 

„Musím se přiznat, že jsme už začínali mít obavy. Věřili jsme, že když žena vysadí 

antikoncepci, že brzy otěhotní. Ale když si člověk něco moc přeje, většinou se nedaří. 

Z lékařského hlediska bylo u ženy vše v pořádku, i já jsem se odhodlal k vyšetření spermatu a 

ani zde nebyl problém. Už jsme začali uvažovat o umělém oplodnění. Pak jsme odjeli na 

dovolenou – no a podařilo se! Skutečně měli lékaři pravdu, že v tomto případě hraje u 

některých párů velkou roli psychika.“ 

 „Jak se těhotenství a očekávání dítěte odrazilo podle tebe ve vašem vztahu?“ 

„Oba jsme dítě chtěli, takže si myslím, že to náš vztah posílilo, obohatilo. Musím přiznat, že 

si ženy i více vážím. Ono těhotenství není jenom idylické těšení na miminko. Když si 

vzpomenu na její začáteční problémy, nevolnosti, musím přiznat, že jsem ji obdivoval, jak vše 

zvládala. A teď, jak roste bříško, má už chudák taky co nosit. Snažím se jí pomáhat, ale to 

hlavní je stejně na ní.“ 

 „Takže se ti nezdá třeba méně krásná nebo přitažlivá? Často slýchám, že muži ztratí o 

ženu v těhotenství zájem, jsou ženě nevěrní.“ 

„Ono to asi bude spíše v tom, že už to u nich neklapalo příliš ani dřív – jak ve vztahu, tak 

v sexu. Neříkám, že u nás je vždy vše úplně idylka. Žena bývá někdy náladová, unavená. 

Musel jsem se naučit to respektovat, znáš mě, že ani já nejsem žádný kliďas. Ale že by mi 

připadala třeba méně přitažlivá – to v žádném případě! Je pravda, že zpočátku, když byly 

problémy, jsme se museli omezit, ale sex přeci není jenom samotný styk. Teď si myslím, že je 

vše v pohodě.“ 

 „Máte v plánu, že budeš u porodu?“ 

„Hodně jsme o tom se ženou mluvili. Jana ví, že v těchto věcech nejsem žádný hrdina. Ale já 

bych si strašně přál u porodu být. Každý můj známý mi říkal, že je to prostě úžasný zážitek. 

Myslím si, že i pro ženu je velkou oporou, když je u ní někdo hodně blízký. Už jsme se spolu 

zúčastnili kurzu pro tatínky před porodem. Takže k porodu rozhodně chci jít.“ 

 „Takže přeji hodně štěstí, ať vše dobře zvládnete a nezapomeňte mi dát vědět, až bude 

maličké na světě.“ 


