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Když Karl Linné tvo-
il svou klasifikaci 

organism , ironicky 
dal lov ku druhové jméno 
rozumný. Aby sv j, podle 
svého názoru, dobrý vtip 
ješt  podtrhl, tak ho tam dal 
hned dvakrát: Homo sapiens 
sapiens. Bohužel, nemýlil se. 
Opravdu rozumnost, zdá se, 
obchází náš druh širokým 
obloukem. Posu te sami. 

eklo by se, že když už 
lov k jednou souloží, tak 

by m l zdravým selským 
rozumem p edpokládat, že 
bude mít nejen p íjemný 
orgasmus, ale že též m že 
po ít dít , nebo dokonce po-
stižené dít , nebo taky m že
chytit pohlavn  p enosnou 

chorobu, o rakovin , papilo-
virech a následcích p ípadné 
nev ry rad ji ani nemluv .

Chci tě, nebo ne?
Protože takto rozumn  lidi 
neuvažují, musejí se rozho-
dovat dvakrát. To se týká 
p edevším muž . Již v anti-
ce byla praxe, že když žena 
porodila dít , tak se na n j
muž došel podívat. Když se 
mu dít  zalíbilo a vzal jej 
do náru e, prohlásil se tím 
za právoplatného otce toho 
dít te. Když jej do náru e
nevzal a odvrátil se od n ho, 
bylo dít  dáno do jiné rodiny 
na vychování, aby z n ho byl 
otrok. Toto dvojí rozhodnutí 
– pro soulož a pro dít  – vidí-

Otcovská 
odpovědnost…
Většina mužů se na svou tátovskou 
roli těší. Přesto je to často právě otec, 
kdo dítě opouští zejména, narodí-li se 
zdravotně postižené. 
Text: Jeroným Klimeš

speciál tátové

me i u dnešních muž  zejmé-
na, pokud se jedná o dít  po-
stižené. V t chto p ípadech 
se musí muž ješt  jednou 
rozhodnout, jestli vlastn
chce být otcem takovému dí-

t ti. Tady je vid t, jak je osud 
krutý: „Narodil jsi se jako 
postižený? Tak to dostaneš 
ješt  bonus, abys toho nem l
málo – rodi e t  zavrhnou.“ 
Na okraj ješt  krut jší jsou 

PhDr. Mgr. Jeroným 
Klimeš, Ph.D., 
psycholog, Praha
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drogy: „M ls krutý osud? 
Rodi e t  zavrhli? Tím v tší 
budeš mít náchylnost k dro-
gám, tím spíš ti zni í život.

Zkrat v chování 
Postižené dít  pro všechny 
zú astn né strany zname-
ná zm nu životního plánu. 
Prakticky nikdo si nezabu-
dovává do svých o ekávání 
eventualitu, že se mu m -
že narodit Down, a co by 
pak d lal. Proto, když se 
tak stane, lidi se rozhodují 
zkratovit  podle toho, jaké 
mají obecn  k postiženým 
postoje a zkušenosti s nimi. 

ím menší tyto zkušenosti 
jsou, tím v tší d s je naplní. 
Tento d s navíc bývá zcela 
mylný. Nap íklad lidé se ví-
ce bojí slepoty než hluchoty, 
ale p esto je to hluchota, co 
devastuje lidskou osobnost 
mnohem více než slepota. 
Podobn  populární IQ v -
bec není tak d ležité, jak si 
lidé myslí. Mnohem d leži-
t jší pro spokojený život je 
p ítulnost a bezkonfl iktnost 
dít te, kterou žádnými tes-
ty b žn  nem íme. V tom 
mají výhodu d ti s Downo-
vým syndromem, protože ti 
p edstavují ty dobromyslné 
citov  p ítulné tveráky, 
které každá žena miluje. 
U nich je problém jako 
u každého malého dít te – 
totiž, že pé e o n  je vy er-
pávající a rodi e pot ebují 
ob as oddechnout. 

Znásilnění osudem
Každé postižené dít  p ed-
stavuje pro rodi e výlet 

za hranice všedních dn .
Musejí se nau it, co dané 
postižení p edstavuje. To 
bývá velmi p ínosná zkuše-
nost, ale p esto je o nedob-
rovolný výlet, kde mnohému 
rodi i vadí, že mu tento ži-
vot byl vnucen, i když se o to 
nikoho neprosil. Tento pocit 
znásiln ní osudem mívají 
p edevším muži, protože ti 
si obecn  zakládají na poci-
tu svobody a v tší volnosti 
v rodin .

Šok a pochopení
Nejlepším o kováním proti 
zkratovitým reakcím okolo 
narození postiženého dit te 
je osobní zkušenost s pra-
cí s t mito lidmi. Podobn
jako nejlepším o kováním 
proti strachu ze stá í je prá-
v  bohatý styk se starými 
lidmi. Nejlepší je, když tuto 
zkušenost s postiženými zís-
káte dlouho p ed narozením 
vlastního dít te. 
Kdysi jsem coby student 
(hlavn  proto, abych se zdo-
konalil v n m in ) opakova-
n  jel s Pasovskou charitou 
d lat vychovatele s mentáln
zaostalými d tmi, jejichž 
rodi e si pot ebovali trochu 
oddechnout a jeli na dovole-
nou. Vzpomínám si na první 
dojem – šok. Postupn  p išlo 
pochopení. Šokem a násled-
ným pochopením roztomi-
losti t chto d tí musí projít 
každý, komu se narodí posti-
žené dít . Je d ležité se nebát 
ernoty postižení. Protože ta 

se rozplyne jako pára v tom 
okamžiku, kdy do ní beze 
strachu vstoupíme.

Postižené dítě si nikdo neplánuje, 
přesto by měl být s to se své 
rodičovské role ujmout se ctí.
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