
Rozhovor s mužem, 36 let, obchodní zástupce, VŠ vzdělání 

 
Jaký máte názor na uzavírání sňatků a proč si to myslíte? 

Proč ne, pokud je to rozhodnutí obou v páru a ne okolí. 

 

Máte trvalý vztah? 

Ano. 

 

Jste ženatý? 

Ne. 

 

Proč ne? 

Vyplynulo to tak z okolností a podle mého názoru na něm ani jeden netrváme. 

 

Jak dlouho takto žijete? 

Více než 10 let. 

 

Plánujete svatbu nebo jinou změnu ve Vašem vztahu? 

Ano, předpokládám, že ke svatbě jednou dojde. Žijeme spolu a momentálně řešíme vlastní 

bydlení. 

 

Je stejného názoru i Vaše přítelkyně? 

Předpokládám, že ano. 

 

Pravdivě odpovězte, zda Vás Vaše přítelkyně stále sexuálně přitahuje? 

Ano, přitahuje. V některých situacích velmi. 

 

Přitahují Vás i jiné ženy, které, a jak to řešíte? 

Samozřejmě se mi líbí i jiné ženy, nemám asi vyhraněný typ, záleží na okolnostech. Nemám 

potřebu tyto situace aktivně vyhledávat; pokud nastane, mám pomyslné hranice, kam jsem 

ochotný zajít. Řekněme, že nezávazný pokec s vyjasněním situace je strop. 

 

Co nejvíce dokáže vzrušit Vás a co Vaši partnerku? 

Mě jak kdy, asi potřebuji správnou konstelaci, určitě se mi líbí, když nic nejde pod tlakem. 

Určitá forma doteků má na mě opačný vliv. Partnerce se líbí hlazení a masáž nohou, zad a 

šíje. Jemné doteky a polibky na určitých místech. 

 

Co si myslíte o sexu v období menstruace? 

Nejspíš vlivem výchovy mám pocit, že „ to tak být nemá“. Není na tom nejspíš nic špatného, 

ale mám jakýsi vnitřní blok. Nastala ale už i situace, kdy nebyl překážkou. 

 

Sledujete porno fotografie či video, jak často a proč? 

Ano, dříve častěji, teď jen občas. Je, nebo spíš bylo to pro mě formu „nabuzení se“. 

 

Ví o tom Vaše partnerka a co si o tom myslí? 

Ano, ví.  Nelíbí se jí to, což je důvodem omezování této aktivity. 

 

Jakou frekvenci sexu byste ideálně praktikoval, pokud by to bylo možné s ohledem na 

Vaši partnerku? 



S ohledem na partnerku denně, s ohledem na sebe 2-3x v týdnu. 

 

Máte děti, jaké je jejich pohlaví a věk? 

Ano, jednoho syna, necelých sedm let. 

 

Byl jste u porodu? 

Ano. 

 

Jak to na Vás zapůsobilo? 

Zážitek na celý život, který by si měl zažít každý chlap.  

 

Změnilo se poté něco ve Vašem sex. životě? Zanechalo to  ve Vás nějaké následky? 

Myslím, že ne. Vliv měl tento zážitek spíš na chápání života a souvisejících věcí. 

 

Proč jste synovi dosud nepořídili sourozence? 

V souvislosti s trochu problematičtější výchovou prvního, řekněme, po vzájemné dohodě. 

 

Plánujete další přírůstek do rodiny? 

Myslím si, že u jednoho dítěte nezůstaneme. 

 

Je stejného názoru i Vaše přítelkyně, nebo mluvíte za sebe? 

Řekl bych, že mluvím za oba, ale musí nastat ta správná situace. Zatím to není na pořadu dne 

pro nás oba. 

 

Kolik dětí si ideálně představujete a proč? 

Dvě. Holku a kluka, to je jasné. 

 

Když jste očekávali prvního potomka přál jste si spíše chlapce či děvče a proč? 

Asi spíš kluka, protože první by měl být prostě syn. Tak to cítím. 

 

Pokud byste se rozhodli pro dalšího potomka, jaké upřednostňujete pohlaví a proč? 

Holka, viz. výše. 

 

Byl Váš první syn plánovaný event. jak  a proč došlo k jeho početí? 

Ne, nebyl plánovaný. Prostě se to stalo. 

 

Jste rád, že ho máte, nebo byste udělal něco jinak? 

Jsem rád, že ho máme. I když je to provokatér, je super. Plánovat tyhle věci by se asi nemělo, 

změnil bych nejspíš spoustu věcí, ale otázka je, jestli ku prospěchu věci. 

 

Jak budete svého syna vzdělávat v sexuální oblasti, problematice rozmnožování, hygieny 

a sex. zdraví  a kdy s tímto začnete? 

Začneme, až to přijde. Nemyslím si, že rozhodující je nějaké datum, spíš stav a jeho vývoj. Asi 

nás to čeká v brzké době. Je to chytrý kluk, myslím, že spoustu věcí už chápe teď, jen to musí 

dostat formu. Máme připravenu nějakou literaturu, kterou použijeme, až nastane ta správná 

doba. 

 

Odkud jste Vy získával informace o sexu a rozmnožování, poučily Vás rodiče? 

Před dvaceti lety to bylo trochu složitější. Něco od rodičů, něco, velmi málo, ve škole. Něco 

od lidí kolem. Pak si to sám poskládat.  



 

Používáte nyní nějakou antikoncepci, jakou a proč? 

Nepoužíváme, necháváme tomu tak trochu volný průběh. 

 

Jaký nejideálnější věk je podle Vás nejvhodnější pro početí u muže a jaký u ženy? 

Netuším, někde kolem 25? 

 

Myslíte si, že by u Vás či Vaší přítelkyně mohl nastat problém s početím, proč a jak 

byste to řešil? 

Asi ne, napoprvé to moc práce nedalo. Jiné řešení nevím, nikdy nebyla potřeba to řešit. Asi 

bychom se poradili společně, co dál.  

 

Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě bylo homosexuálně orientováno, jak byste to řešil? 

Asi bych radostí po zdi nelezl, nicméně „odnaučit“ to nejde, změnit také ne. Člověk se s tím 

může jen smířit. 

 

Co si myslíte o nevěře? 

Myslím si, že ve vztahu není fér, vůči tomu druhému. Sám mám tak trochu blok začít si s jinou. 

Věřím, že to partnerka cítí stejně. 

 

Co si myslíte o pohlavně přenosných chorobách a nebezpečí jejich výskytu ve Vašem 

vztahu? 

Při zachování věrnosti ve vztahu by toto neměl být vážný problém. Myslím si, že nás se to 

netýká. 

 

Mluvíte o sexu s partnerkou? Jak otevřené jsou Vaše rozhovory? 

Právě že moc ne a rozhodně ne příliš otevřeně. Je to vina z mojí strany, vím to. Partnerku to 

štve, ale nevím co s tím. Sám doufám, že to přijde samo. Rád bych to změnil, i proto, že jí to 

vadí. 

 

Je něco, nač byste se chtěl své partnerky zeptat a z nějakého důvodu jste to neučinil? Co 

to je? 

Není. Myslím, že vše důležité mi sama říká, pokud ne, nejspíš k tomu má důvod takový, který 

dle jejího přesvědčení je správný. Tak to cítím a věřím tomu. 

 

 

 

 

 

 

  


