Muž 35 let, heterosexuál, svobodný, bezdětný.
Co si představuješ pod pojmem reprodukční zdraví?
Představuju si, že by měl být pár bez nemocí, třeba pohlavních chorob. Taky to může být
schopnost páru mít rodinu, schopnost počít dítě. Je to široký pojem, třeba i přístup k sexu.
Když jsi měl novou partnerku, přemýšlel jsi někdy o možnosti nákazy pohlavní nemocí?
Přemýšlel, ale nepřipouštěl jsem si to. Nikdy jsem nevyhledával sex na diskotékách a jiných
podivných místech. Většinou jsem partnerku znal, alespoň nějakou chvíli.
Kdybys ty nebo partnerka nemohl mít potomka, jak by ses k této situaci postavil?
Bylo by mi to líto, protože bych dítě chtěl, ale pokud by se s tím partnerka vyrovnala a vztah
by nám fungoval i bez dítěte, dovedu si představit strávit i život jen ve dvou.
Nevadilo by ti jít na vyšetření plodnosti?
Nevadilo. Myslím, že na tom nic není. Může to být i sranda…
V kolika letech bys rád založil rodinu?
Na věku mi nezáleží. Za důležité považuji, aby vztah nějakou dobu fungoval a aby to člověk
cítil, že je správná chvíle na dítě.
Už jsi byl v takové situaci, kdy jsi řešil, zda založit rodinu nebo ne?
Ještě nebyl. Neměl jsem takovou partnerku, se kterou bych si to dovedl představit. Rád bych
pevný vztah a hlavně to musejí chtít oba a to se mi ještě nestalo.
V situaci kdyby byla tvá partnerka neplodná: co by bylo přijatelnější, adopce nebo
darované vajíčko od jiné ženy?
Kdyby to vajíčko odnosila moje žena, tak by mi to asi nevadilo. Adopce bych se trochu bál,
jelikož člověk nikdy neví, co z toho vyroste.
A v opačném případě? Že bys byl neplodný ty?
Řekl bych kamarádovi. … Asi by mi to vadilo, kdyby žena nosila svoje vajíčko oplodněné
jiným chlapem. To by byla lepší adopce, aby nebylo dítě biologicky spojeno ani s jedním. Byl
bych rád, kdyby to šlo přirozeně, prostě se rozhodnout a mít dítě, to by bylo ideální.
Adoptoval bys raději kojence nebo starší dítě?
Raději bych mimino, je lepší ho znát a vychovávat úplně od mala. Myslím, že pak vznikne
větší vazba na dítě, asi hlavně pro ženu to asi musí být důležité, ne?
Jaký máš názor na interrupci?

Rozhodně nejsem proti interrupci. Když přijde těhotenství v nevhodnou dobu nebo
nechtěně, je lepší provést interrupci. Je to všechno individuální.
A co antikoncepce? Chráníš se při styku?
Nechráním, pouze pokud to partnerka vyžaduje. Většinou ženu znám, tak je čas se pobavit o
antikoncepci. Pohlavní nemoci si nepřipouštím. Kdybych měl nějaké pochybnosti, ochranu
bych použil.
Byl jsi někdy v situaci, že jste řešili interrupci?
Byl jsem v té situaci a jsem rád, že možnost interrupce byla. Šlo o nepříliš fungující vztah a
myslím, že by to nedopadlo dobře. Taky jsem s tou ženou nezůstal.
Myslíš, že má hormonální antikoncepce souvislost s problémy s početím?
V některých případech rozhodně ano. Ale myslím, že by se ženy měly chránit od začátku
pohlavního života až do doby, kdy chtějí potomka. Nechtěné těhotenství považuju za horší
variantu, než užívání antikoncepce.
Co homosexualita a rodičovství?
Beru to jako normální. Každý, ať si žije s tím, s kým je mu dobře. A věřím, že jsou případy, kdy
homosexuální pár vychová lepšího člověka než heterosexuální pár.
Myslíš, že tato výchova nebude mít vliv na chování dítěte v dospělosti?
Asi ne, dovedu si představit normálního jedince, který říká, že má dva táty nebo mámy.
Společnost je dnes zvyklá na ledacos, hlavně ve větších městech by určitě nebyl žádný
problém.
Bavili se s tebou rodiče o reprodukci?
K 18tinám jsme s bráchou dostali knižní publikaci o sexu. Občas se naši zmínili, ať si dáváme
pozor a kdyby něco, ať řekneme, ale víc jsme to neřešili.
Zachováš se u svých dětí jinak?
Nějakou průpravu dostanou a budu se je snažit kontrolovat, ale nevím, zda budu úspěšný.
Hlavně dnes je jiná doba a domnívám se, že dost informací dostanou ve škole.

