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TTěěhotenstvhotenstvíí jako krizovjako krizovéé obdobobdobíí

nn ZmZměěny v oblasti biologickny v oblasti biologickéé, psychick, psychickéé, soci, sociáálnlníí
nn ZmZměěna zna záákladnkladníích ch žživotnivotníích rolch rolíí, krom, kroměě

partnerstvpartnerstvíí se vyvse vyvííjjíí novnováá role rodirole rodiččovskovskáá
nn RodiRodiččovstvovstvíí je nezruje nezruššitelný vztahitelný vztah
nn Na zvlNa zvláádnutdnutíí krize se podkrize se podííllíí: osobnostn: osobnostníí

dispozice, vlastndispozice, vlastníí vývoje k muvývoje k mužžstvstvíí, vztah s , vztah s 
otcem, zralost osobnosti, votcem, zralost osobnosti, věěk, postojem k k, postojem k 
ttěěhotenstvhotenstvíí, p, přřipravenost na roli otce, sociipravenost na roli otce, sociáálnlníí a a 
ekonomickekonomickéé zzáázemzemíí. . 



nn BiologickBiologickéé, psychologick, psychologickéé a a sociokulturnsociokulturníí
aspekty otcovstvaspekty otcovstvíí

nn ProProžžíívváánníí ttěěhotenstvhotenstvíí mumužžem a pem a přřííprava na prava na 
otcovstvotcovstvíí

nn TTěěhotenstvhotenstvíí tattatíínknkůů

nn PrPrááce porodnce porodníí asistentky s celým pasistentky s celým pááremrem



MuMu�� jako partner tjako partner těěhotnhotnéé �� enyeny

nn Tlak pTlak přřizpizpůůsobit se zmsobit se změěnnáám, vyvm, vyvííjet jet 
strategie pro zvlstrategie pro zvlááddáánníí nových situacnových situacíí
(jin(jinéé pro pro žženy, jineny, jinéé pro mupro mužže).e).

nn Na muNa mužže pe půůsobsobíí nejvnejvííce jeho nejblice jeho nejbližžšíší
okolokolíí (jeho t(jeho těěhotnhotnáá partnerka, jeho partnerka, jeho 
výchozvýchozíí rodina), ale takrodina), ale takéé spolespoleččenskenskéé
normy, spolenormy, společčenskenskéé a kulturna kulturníí
stereotypy, trendystereotypy, trendy……

nn Doba pDoba přřechodu k rodiechodu k rodiččovstvovstvíí je kritickou je kritickou žživotnivotníí ffáázzíí
žženyeny i mui mužže.e.



SociokulturnSociokulturníí aspekty otcovstvaspekty otcovstvíí

nn SpoleSpoleččnost vytvnost vytváářříí ururččitý tlak na jedince, který je itý tlak na jedince, který je 
formovformováán pro svoji budoucn pro svoji budoucíí rodirodiččovskou roli.ovskou roli.

nn DDáávváá dnedneššnníí spolespoleččnost dostatenost dostateččnněě jasnjasnéé
informace?informace?

nn VznikVznikáá rozpor mezi tradirozpor mezi tradiččnníí mumužžskou rolskou rolíí a a 
zkuzkuššenostenostíí chlapce s otcovským vzoremchlapce s otcovským vzorem

nn Trendem ve spoleTrendem ve společčnosti je odklnosti je odklááddáánníí otcovstvotcovstvíí
na pozdna pozděějjšíší vvěěk.k.



TradiTradiččnníí rolerole mumu�� e v partnerstve v partnerstvíí

nn Role silnRole silnéého muho mužže (chlapi neple (chlapi neplááččou, nebuou, nebuďď
slaboch, buslaboch, buďď odvodváážžnýný……))

nn Role ochrRole ochráánce (ochrnce (ochráánit nit žženu i denu i dííttěě ppřřed ed 
nebezpenebezpeččíím)m)

nn Role sobRole soběěstastaččnnéého muho mužže (ume (uměět si poradit v t si poradit v 
jakjakéékoliv situaci, nezabývat se pkoliv situaci, nezabývat se přříílilišš svými pocity svými pocity 
a konat)a konat)

nn Role zajistitele (ekonomickRole zajistitele (ekonomickéé a hmotna hmotnéé zajizajiššttěěnníí
rodiny)rodiny)



Postoj tPostoj těěhotnhotnéé partnerkypartnerky

nn ZmZměěny v partnerstvny v partnerstvíí –– na muna mužže dole dolééhháá tlak tlak 
traditradiččnníích otcovských rolch otcovských rolíí (ochr(ochráánce, zajistitel, nce, zajistitel, 
opora..) ale i rolopora..) ale i rolíí vnitvnitřřnněě konfliktnkonfliktníích (nch (něžěžný, ný, 
vnvníímavý, jemný, citlivýmavý, jemný, citlivý……vlastnvlastněě žženenššttěějjšíší))

nn Na tNa těěhotnou hotnou žženu je zamenu je zaměřěřenenáá pozornost okolpozornost okolíí, , 
zzíískskáávváá podporupodporu

nn TTěěhotnhotnáá vyvyžžaduje vaduje vííce pozornosti, zce pozornosti, záájmu ze jmu ze 
strany partnera, snadno nabývstrany partnera, snadno nabýváá pocitu ublpocitu ublíížženeníí a a 
strachustrachu



Pocity v prPocity v průůbběěhu thu těěhotenstvhotenstvíí

1.trimestr1.trimestr
nn Radost, ale i pochybnosti a zmatenostRadost, ale i pochybnosti a zmatenost
nn AmbivalenceAmbivalence
nn Nejistota, nNejistota, něěkdy i popkdy i popřřeneníí, agrese, agrese
nn ÚÚnik , deprese (nechci být tnik , deprese (nechci být táátou, chci si jetou, chci si ješšttěě

uužžíít)t)
nn Strach ze zStrach ze záávazku, ze selhvazku, ze selháánníí, strach o , strach o 

ekonomickekonomickéé zabezpezabezpeččeneníí rodinyrodiny



„„Ze zaZe začčáátku to byl tku to byl mmíírnejrnej ššok. ok. ČČlovlověěk to nek to neččekal, i ekal, i 
kdykdyžž jsme djsme dííttěě chtchtěěli, no a pak jsem se s tli, no a pak jsem se s tíím m 
nněějak sjak sžžííval a teval a teďď se dse dáá řřííct, ct, žže se na de se na dííttěě
vylovyložženeněě ttěěšíším.m.““



2.trimestr2.trimestr

nn PostupnPostupnéé ppřřijetijetíí novnovéé identityidentity
nn Do vztahu zaDo vztahu začčíínnáá vstupovat ve vvstupovat ve věěttšíší mmíířře okole okolíí ––

nněěkdy pocity zbytekdy pocity zbyteččnosti, vylounosti, vylouččeneníí z dz důůleležžititéé
oblasti oblasti žživota, zivota, zááklad pocitklad pocitůů zzáávisti vvisti vůčůči i žženeněě
nebo nebo žžáárlivosti vrlivosti vůčůči di dííttěětiti

nn PPřřííprava na roli ochrprava na roli ochráánce, nce, žživitele rodiny ivitele rodiny –– silný silný 
strach z nedostatku financstrach z nedostatku financíí

nn ZmZměěny v sexuny v sexuáálnlníí oblastioblasti



„„SamozSamozřřejmejměě vidvidíšíš promproměěnu nu žženy. Peny. Přřijde mi to tak, ijde mi to tak, 
žže moje e moje žžena je vevnitena je vevnitřř a na na na níí je nje něěco co 
navlenavleččenenéého.ho.““



3.trimestr3.trimestr

nn ŽŽena vyena vyžžaduje dostatek pozornosti, zaduje dostatek pozornosti, záájmu a jmu a 
ppééččee

nn Konfrontace s rolKonfrontace s rolíí otceotce-- nnáávvššttěěvy prenatvy prenatáálnlníích ch 
kurzkurzůů, rozhodnut, rozhodnutíí o po přříítomnosti u porodu, tomnosti u porodu, 
plpláánovnováánníí poporodnpoporodníího obdobho obdobíí

nn „„stavstavěěnníí hnhníízdazda““ -- financovfinancováánníí



„„ČČlovlověěk se pk se přřipravuje na nipravuje na něěco, co konco, co konččíí. To nen. To neníí
ani tak o partnerce, o tani tak o partnerce, o těěhotenstvhotenstvíí, ale n, ale něějaký jaký 
mojmojíí žživotnivotníí etapetapěě. V. Víím, m, žže pro me pro měě konkonččíí jedna jedna 
etapa, etapa, žže je to logický, ale na druhou stranu z e je to logický, ale na druhou stranu z 
toho mtoho máám strach, protom strach, protožže neve nevíím, co pm, co přřijde.ijde.““



nn R.G.R.G.RodriguezRodriguez ((WhatWhat‘‘s s YourYour PregnantPregnant Man Man 
ThinkingThinking?) americký klinický psycholog uv?) americký klinický psycholog uvááddíí, , žže pe přři i 
oddodděělených rozhovorech:lených rozhovorech:

nn ŽŽeny majeny majíí pocit, pocit, žže jim je mue jim je mužž oporou, vede si skvoporou, vede si skvěěle, le, 
zajzajíímmáá se o tse o těěhotenstvhotenstvíí, je jako sk, je jako skáála.la.

nn MuMužži jsou plni jsou plníí pochybnostpochybnostíí, nejistoty, boj, nejistoty, bojíí se cokoliv se cokoliv 
žženeněě o vztahu o vztahu řřííci, aby jci, aby jíí nepnepřřididěělláávali starosti.vali starosti.



PsychologickPsychologickéé aspekty otcovstvaspekty otcovstvíí

nn FFááze ze ššoku a odmoku a odmííttáánníí
nn ObranaObrana-- agrese, vztek, popagrese, vztek, popřřeneníí, izolace, izolace
nn Deprese (bilancovDeprese (bilancováánníí o co po co přřijdu, zvlijdu, zvláádnu to dnu to 

ekonomicky) nekonomicky) něěkdy rizikovkdy rizikověějjšíší chovchováánníí (v(vííce ce 
ččasu s kamarasu s kamaráády, v prdy, v prááci, jci, jíízda na motorcezda na motorce……))

nn PPřřijetijetíí novnovéé identity otce (rituidentity otce (rituááll-- oslava narozenoslava narozeníí
ddííttěěte s pte s přřááteli)teli)



BiologickBiologickéé aspekty otcovstvaspekty otcovstvíí

nn Pokles hladiny testosteronu (od druhPokles hladiny testosteronu (od druhéého ho 
trimestru ttrimestru těěhotenstvhotenstvíí do 3 mdo 3 měěssííccůů po narozenpo narozeníí
ddííttěěte)te)

nn Vzestup hladiny Vzestup hladiny prolaktinuprolaktinu a a estradioluestradiolu (n(něěkolik kolik 
týdntýdnůů ppřřed porodem)ed porodem)

nn RozdRozdííly hladin hormonly hladin hormonůů u otcu otcůů zkuzkuššených a ených a 
„„novopenovopeččenýchených““



CouvadeCouvade syndromsyndrom

nn TTěěhotenstvhotenstvíí tattatíínknkůů (11(11--35%)35%)
nn SomatickSomatickéé potpotíížže: e: bolesti zubbolesti zubůů, v, vááhový hový 

ppřříírrůůstek, stek, gastrointestingastrointestináálnlníí problprobléémymy ((prprůůjemjem, , 
zzáácpacpa, , nauzeanauzea))

nn Výskyt okolo 3. a 4.m.g. a ke konci tVýskyt okolo 3. a 4.m.g. a ke konci těěhotenstvhotenstvíí
((ččastastěěji u starji u staršíších much mužž, u mu, u mužůžů ss ttěěsnou vazbou snou vazbou 
na matku a manna matku a manžželelůů úúzkostných zkostných žžen)en)

nn PPřřííččiny? Teorie psychodynamickiny? Teorie psychodynamickéé, , atropologickatropologickéé, , 
biologickbiologickéé..



DoporuDoporuččeneníí

nn Podporovat otevPodporovat otevřřenou komunikaci v penou komunikaci v pááru o ru o 
radostných, ale i ambivalentnradostných, ale i ambivalentníích pocitech a obavch pocitech a obavááchch

nn ProProžžíívváánníí ttěěhotenstvhotenstvíí spolespoleččnněě-- USG, kurzy, stavUSG, kurzy, stavěěnníí
„„hnhníízdazda““, výb, výběěr porodnicer porodnice

nn DoporuDoporuččit literaturu pro tit literaturu pro těěhotnhotnéé i jejich partnery. Mui jejich partnery. Mužži i 
ččastastěěji komunikujji komunikujíí na vna věěcncnéé rovinroviněě-- chtchtěějjíí sdsděělit a lit a 
vyslechnout fakta, potlavyslechnout fakta, potlaččujujíí vztahovvztahovéé a emoa emoččnníí aspekty aspekty 
(p(přředporodnedporodníí kurzy)kurzy)

nn Pro budoucPro budoucíí tattatíínkynky-- momožžnost sdnost sdíílenleníí mumužžských pocitských pocitůů
v pv přředporodnedporodníím kurzu; pokud to jde, zeptat se m kurzu; pokud to jde, zeptat se 
vlastnvlastníího otce, jakho otce, jakéé to bylo, kdyto bylo, kdyžž se mu narodilo dse mu narodilo dííttěě; ; 
rozhovor s kamarrozhovor s kamaráády, ktedy, kteřříí jijižž majmajíí ddííttěě..



nn Partnera Partnera žženy nelze vyloueny nelze vylouččit z dit z děějjůů, kter, kteréé jsou jsou 
sice ryze sice ryze žženskenskéé, ale týkaj, ale týkajíí se celse celéého pho pááru, rodinyru, rodiny

nn Otec je biologicky pOtec je biologicky přřipraven (vyuipraven (využžíít toho v t toho v 
poslednposledníím trimestru tm trimestru těěhotenstvhotenstvíí a po porodu)a po porodu)

nn Otec prochOtec procháázzíí krizovým obdobkrizovým obdobíím, porodnm, porodníí
asistentka by masistentka by měěla vla véést pst páár ke vzr ke vzáájemnjemnéému mu 
porozumporozuměěnníí..

nn Krize nenKrize neníí jen ztrjen ztrááta, ale takta, ale takéé zazaččáátek ntek něčěčeho eho 
novnovéého, mho, máá pozitivnpozitivníí potencipotenciáál.l.

nn RozdRozdííly ve vrozenly ve vrozenéé výbavvýbavěě je lepje lepšíší vyuvyužžíívat nevat nežž
potlapotlaččovat!ovat!



DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.


