
Muž 39 let, povoláním poradce pro oblast obchodní právo, ekonomika, management, informatika. 

Stav rozvedený – zadaný. 

 

1, Máte děti a kolik? Pokud nemáte, tak proč ? (finance, bydlení) 

 Děti mám 4 vlastní a 2 na leasing  k tomu 3 ženy (exmanželka, slečna matka a současná přítelkyně). 

2, Jak by měla vypadat Vaše partnerka, jaké povahové vlastnosti považujete za prioritní ? 

Prioritní:  

- vzdělání - minimálně absolventka 1 (lépe však 2)VŠ 

- vzhledově přitažlivá 

- ekonomicky zajištěná (respektive schopná zajistit rodinu v případě mého výpadku) 

- kompatibilní s mým pohledem na svět 

- podobné zájmy a koníčky 

- komunikativní typ 

Neprioritní: 

- majetná  

- aristokratka 

- … 

3, Co Vás na ženě při prvním kontaktu nejvíc zaujme ? 

První co mě na ženě zaujme, jsou oči, vlasy a nohy. Následně styl komunikace a to verbální a 

nonverbální. Z té lze odhadnout inteligenci. 

4, Jste ve výběru partnerky pro intimní záležitosti hodně opatrný ? 

V časech kolem 22. roku věku ani ne. Studium na VŠ bylo spíše loveckým obdobím, kde opatrnost 

byla zcela na bodě nula. Především se jednalo o uspokojení potřeb spojených s obrovským vývojem 

sexuality a nabitím sebejistoty a vlastní orientace. Postupně se však opatrnost dostavovala, a to 

společně se zjištěním, které vedlo prvotně směrem k pohlavním chorobám (záněty apod.), až 

k možnému těhotenství intimních partnerek, které by znemožnily další „bujarý“ styl života. Postupně 

s rostoucí kariérou jsem si uvědomoval možná rizika a zaměřoval jsem se na „seriózní“ partnerky, a to 

ať svobodné, tak i zadané (zde riziko bylo podstatně nižší). Začal jsem spíše vyhledávat kvalitu v sexu 

než jen kvantitu. Ukázalo se, že čím vzdělanější partnerka s „životními“ zkušenostmi, tím byly i 

sexuální záležitosti kvalitnější. Díky „vztahům“ se zkušenějšími partnerkami jsem měl možnost 

vyzkoušet většinu běžných sexuálních praktik, které se mi začaly líbit. Proto se postupně výběr 

partnerek orientoval popsaným směrem. Nicméně orientace směrem k rodině změnila postupně 

priority a bezpečnost se stala hlavní prioritou, což je v podstatě i dodnes. Je pravdou, že 

s přibývajícím věkem se mění i mužská sexualita, divoké období vystřídalo období kariérního a 

profesního růstu společně s požadavkem v rozvoji dalšího vzdělání. 

5, Co Vám říká otázka nevěry v dnešní době? 



Postupně, jak se člověk vyvíjí, mění i své názory. Jelikož zkušenosti, kterými jsem si prošel, mne 

zavedly na jednu i druhou stranu. Musím tedy popravdě přiznat, že je lepší být spíše na straně 

nevěrníka. I když záleží na úhlu pohledu. Posledním z důvodů proč jsem se rozvedl byla především 

nevěra mé ženy. Nebyl to však jediný důvod, a ani ten hlavní. Byl jsem ochoten dokonce danou 

záležitost přejít, ale díky dalším skutečnostem a především faktu, že více faktorů vedlo k tomu, abych 

vztah ukončil, se mi to ukončení provedlo snáze. Měl jsem jaksi „důvod“ nebo respektive „obhájení 

proč“. S časovým odstupem si uvědomuji, že důvod k rozchodu samotná nevěra podle mne by 

neměla být. Samozřejmě je otázkou, co se za „tou“ nevěrou skrývá. Jestli trvá dál, jaký má dopad, 

apod. 

Jsme lidé a nikoliv stroje, chybu může dnes udělat každý, a pokud se jedná jen o drobné 

„zaškobrtnutí“ a mně na daném partnerovi záleží, tak bych dokázal udělat kompromis. Otázkou však 

je, jak nalomená by byla potom důvěra. Život je o mnoha neznámých a problémech se kterými se 

lépe proplouvá ve dvou, než aby samotná jednorázová nevěra měla ohrozit jinak fungující vztah. Je to 

složitá otázka a není snadné na ni odpovědět. Ne vždy musí být nevěra jen negativní. Jsou vztahy, kde 

například vše funguje jak má, ale otázka sexu klopýtá. Jeden, nebo druhý partner pak má potřeby, 

které není partner schopen nebo ochoten splnit. Jednou z cest po dlouhém testování všech možných 

alternativ „nevěra“. Ta může být „vědomá – řízená“, či neřízená jednostranná (ta je častější). 

„Vědomá – řízená“ nevěra znamená, že oba partneři se dohodnou, že v rámci sexu přizvou jednoho, 

nebo více jiných sexuálních partnerů (ať již swingers či jiný sexuální vztah o více než jen dvou lidech) a 

snaží se společně zpestřit sexuální apetit, či naplnit očekávání. Jde o to, že málokterý vztah je tak 

silný, aby toto dlouhodobě vydržel a dokázal to „přežít“. Naopak jednostranná nevěra končí, když 

pominou důvody proč vznikla, nebo se na ni přijde, nebo milenec či milenka to ukončí. 

Samostatnou kapitolou v dnešní době vidím jako „virtuální“ nevěru, kde nemusí dojít k přímému 

styku, ale spíše k útěku z reality, nebo namlouvání si něčeho imaginárního. Ať tak nebo jinak, nevěra 

má zajistit splnění potřeb, které člověku chybí. Proto je lepší problémům předcházet a o potřebách 

více mluvit s partnerem. Někdy i při nejlepší vůli to však nejde a pak je nutné vše utajit a modlit se, 

aby se na nic nepřišlo… Bohužel, vždy se to nějak provalí, … 

6, Myslíte, že jsou více nevěrné ženy než muži? 

Myslím si, že obecně více nevěrní jsou spíše muži. Mají to geneticky zabudováno po generace v sobě 

a obecné pravidlo, že když ženská bude chtít, tak dokáže svést jakéhokoliv chlapa, také funguje. Ženy 

obecně spíše mají tendence k tvoření a udržení rodiny, proto dokáží jisté potřeby více potlačovat. 

Muži jsou živelnější a sklouznou k „rychlým“ řešením s vyšší mírou rizika… No holt jsme rozsévači 

spermatu,…  

7, Využil jste někdy placených sexuálních služeb profesionální pracovnice?  

Ano, vyzkoušel jsem to. Ale spokojenost nebyla valná. Tedy až na jeden případ, kdy daná pracovnice 

spíše než profesionálka působila, zcela nenuceně, jako milenka, a nejen jako sexuální stroj. Chlap 

potřebuje si i popovídat, dát si večeři a následně kořist ulovit, než jen skočit na připravené maso. To 

je jako sex ve středu  … po nějakém čase se přejí a již nechutná,… 

8, Jakou upřednostňujete antikoncepci? 



Prezervativ mi nevyhovuje, nějak je to spíše odrazující, ale když není zbytí, …  Osobně jsem spíše 

zastáncem ochrany u ženy, i když v případě rizika otěhotnění je lepší to „mít ve svých rukou“… 

 

9, Jak nahlížíte na provozování sexu s kondomem? 

Asi jako koupit si super auto a mít v něm omezovač na 50 Km /hod… Svezete se, ale super zážitek to 

není… Prostě tomu něco chybí,… respektive překáží,… 

10, Znáte nějaké pohlavně – přenosné choroby? 

Ano, ale nerad bych je kdy potkal osobně… Sám jsem se setkal s formou zánětu, který si léčil 

poměrnou dobu a měl recidivu. 

11, Co si myslíte o otázce dárcovství (spermie, vajíčka u žen) 

Je to dobrá věc, jen pocit odpovědnosti k mému potomkovi by mne asi svazoval (nevěděl bych jak mu 

je, jestli nepotřebuje pomoci apod.). Dovedl bych si spíše představit, že bych raději znal obdarovanou 

a v pozadí mohl sledovat jeho/její vývoj… Aktivně bych se však nezapojoval, … 

12, Kdyby se Vaše žena rozhodla darovat vajíčka, vadilo by Vám to? 

Nevadilo, neznám její názor na dárcovství, ale jsem spíše pro. 

13, Chtěl by jste Vy darovat spermie, pokud by to někomu pomohlo? 

Rozhodně ano, ale viz. bod 11 

14, Říká Vám něco pojem IVF? 

Ano, mám s danou problematikou zkušenosti, a to jak v rodině, tak i u přátel. V dnešním světě a 

především do budoucna (kdy budeme s reprodukcí mít standardní cestou problémy) to bude jedna 

z forem, jak reprodukci zajistit. 

15, Kdybyste byl v situaci, kdy byste Vy nebo Vaše partnerka nemohla otěhotnět, využil by jste této 

metody? 

Ano, rozhodně bych ji využil, pokud by nebyla jiná možnost. Děti jsou v mém životě velmi důležité a 

bez nich si život nedokážu představit. 

16, Co si myslíte o možnosti UPT ? Chtěl byste se podílet na možnosti rozhodování, zda dítě ano či 

ne ? Nebo si myslíte, že je to více záležitostí ženy ? 

Pokud je UPT „Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru“, tak pak s ním plně souhlasím. Žena by 

měla mít možnost se rozhodnout, zda i přes veškerou ochranu má dítě mít, či nikoliv. Nejedná se sice 

o přirozený, ale uměle vyvolaný proces, který zabrání „větším škodám“ nebo problémům, které 

neplánované rodičovství může přinést. Asi každý muž má rád, když může ovlivnit, či rozhodnout, jestli 

se má potomek narodit, ale když je již sperma uhnízděno v matčině těle a to jej příjme a začíná 

proces evoluce, ztrácí muž již svou možnost danou záležitost standardně ovlivnit.  



17, Kdybyste si mohl vybrat a být ženou, chtěl by jste prožít těhotenství a porod? 

Nikoliv, muž nemusí mít vše, jako například menstruaci… Proto také dříve umíráme, že řešíme 

„podstatnější“ problémy, …  

18, Jak nahlížíte na sex v těhotenství? 

V podstatě v tom nevidím rozdíl, jako sex, když partnerka není těhotná. Tedy snad jen, že bych měl 

strach o dítě na straně jedné. Na straně druhé, nemusel bych se bát, že otěhotní  


