
Muž, 32 let, ve vztahu s partnerkou o 7 let mladší. 

 

 

Jaký máte názor na užívání antikoncepce? 

 

Víte, jsem z věřící rodiny a i já sám se pokládám za věřícího, a jako takový bych měl říci, že 

jsem proti. Ale jsme s přítelkyní už 6 let spolu a samozřejmě žijeme pohlavním životem. Na 

rodinu se ještě ani jeden necítíme, takže s antikoncepcí souhlasím. Plánované rodičovství je 

podle mě správné. 

 

Informujete se o metodách antikoncepce?  

 

Někdy se občas něco někde doslechnu nebo narazím na nějaký článek na internetu, tak si ho 

přečtu, ale že bych se o to nějak zajímal a vyhledával informace, se říci nedá. Spíše partnerka 

vždy přijde s nějakou zajímavou informací. 

 

Znáte nějaké možnosti hormonální antikoncepce pro muže?  

 

Ach, no tak vím, že se o tom spekuluje a nejspíš se i snad vyvíjí, či už vyvinul tento druh 

antikoncepce pro muže, ale jak jsem řekl, nesbírám moc informace, a tudíž netuším, zda je už 

na trhu. 

 

Kdyby bylo možné normálně v lékárně koupit hormonální antikoncepci i pro muže, byl 

byjste ochotný ji vy sám užívat místo vaší partnerky? 

 

Tak…upřímně, že bych já sám navrhl partnerce: ,,Hele, tak víš co? Ted budu brát prášky já, 

ok? Ty se o nic nestarej!“, tak tohle si myslím opravdu nehrozí. Přeci jen jsem pohodlný a 

vyhovuje mi, že je to na partnerce. Ale pokud by partnerka z nějakých zdravotních důvodů 

antikoncepci užívat nemohla nebo by ji musela na nějaký čas vysadit, tak asi na nějakou 

krátkou dobu  bych to možná i zkusil…ale opravdu jen ve výjimečné situaci. 

 

Jakou z metod antikoncepce vy sám preferujete? 

 

No, jak je známé, my muži prezervativ moc rádi nemáme. Mně osobně nejvíce vyhovuje 

hormonální antikoncepce, kterou užívá moje partnerka. Ale pokud by trvala partnerka i na 

prezervativu, tak bych to samozřejmě respektoval. Naštěstí to není potřeba… 

 

Jaká z metod antikoncepce je podle vás nejspolehlivější? 

 

No tak, asi pohlavní zdrženlivost (smích). Myslím, že kombinace hormonální antikoncepce a  

kondomu. Ale s partnerkou se spoléháme spíše jen na tu hormonální antikoncepci. 

 

Jaké znáte nežádoucí účinky hormonální antikoncepce na zdraví ženy? 
 

Myslím, že váhový přírůstek a něco snad s cévami? Znám spíše ty pozitivní účinky. 

 

Podílíte se na financování hormonální antikoncepce, kterou vaše partnerka užívá? 

 

Ano, samozřejmě. Dohodli jsme se tak, že její starost je zajistit si recept u lékaře a její 

užívání, a mojí starostí je platit ji. 



 

Říká vám něco termín asistovaná reprodukce? 

 

Pokud se nepletu, tak je to umělé oplodnění, ne? 

 

Ano, správně. Co si o tom myslíte? Souhlasíte s ní? 

 

Ano, rozhodně souhlasím! Moc informací o tom sice nemám, ale nemám nic proti tomu. Je 

úžasné, že existuje tento způsob, který může pomoct páru mít vlastní dítě! 

 

Vy sám byste, pokud by bylo potřeba, byl ochotný podstoupit asistovanou reprodukci? 

 

Tak není to jen na mně samozřejmě, a s partnerkou jsme o tom nemluvili. Ale pokud mohu 

mluvit sám za sebe, tak ano. Ano, pokud dva nemohou mít dítě, tak si ho mohou adoptovat, 

ale vlastní je vlastní!  Vím, že to může být zdlouhavé, nepříjemné i bolestivé, jak pro 

partnerku, tak i pro mě, a samozřejmě i finančně náročné, ale mít vlastního potomka, dítě 

s mojí krví, to rozhodně za to stojí! Zatím jsem se o to nezajímal, ale vím, že je víc způsobů 

asistované reprodukce, což se odvíjí od toho kde je vlastně chyba. Je však jedna věc, kterou 

by moje EGO asi neuneslo, a to sice, pokud by moje spermie nebyly schopny přivézt moji 

partnerku do jiného stavu, tak bych nesouhlasil, aby byly použity spermie jiného muže. To 

bych si to dítě radši adoptoval. 

 

Proč by Vám to tolik překáželo? 

 

Moje partnerka by porodila dítě jinému muži. Ano, vím, že je to de facto nesmysl, ale já to tak 

cítím a vím, že by to vyvolávalo spoustu neshod a nejspíš by to ohrozilo i náš vztah. Jsem 

ješita.  

 

Podstoupil jste někdy vyšetření, které by Vás informovalo o stavu Vašich spermií? 

 

Aaa, no to nebyl. Ale doufám, že jsem naprosto funkční. (smích). Nekouřím, ani alkohol moc 

často nepiju, sportuju, takže tak nějak předpokládám, že jsem v pořádku. Vlastně jsem o 

opaku nikdy ani neuvažoval. 

 

A co náhradní matka? Víte jak to funguje? 

 

To si dva najdou ženu, která by byla ochotná páru odnosit a porodit dítě. To jsem viděl 

v jednom filmu.  

 

Jaký na to máte názor? 
 

Může to být žena, která otěhotněla a ví, že to dítě nechce a chce ho dát k adopci a je s tím 

párem v kontaktu už od začátku. Do toho bych možná i šel. Poznáte matku a víte jaký je to 

vlastně člověk, ale asi bych měl strach z toho, že si to pak rozmyslí a dítě nám nakonec nedá. 

Z toho bych měl strach. 

 

Dobře, takže buď tedy dítě, které má geny vás obou, a nebo adopce?? 

 

Přesně tak! Děti chci a taky pevně doufám, že k tomu nebudu potřebovat nikoho jiného než 

jen svoji partnerku. 


