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Muž, 34 let, ženatý 

 

Antikoncepce 

Samozřejmě vím, co je antikoncepce. Je to metoda, která brání početí dítěte. Máme velké 

množství antikoncepční metod, ale jak víme, žádná z nich není úplně stoprocentní. 

Antikoncepci dělíme na dva druhy. Mechanickou, která není založená na úpravě hormonů 

v těle a chemická což jsou v podstatě farmaka. Za mechanickou antikoncepci považuji 

kondom, nitroděložní tělísko, pesar, měření bazální teploty, sterilizaci a přerušovanou soulož. 

Sterilizace je podle mého názoru drastický způsob ochrany před početím a žena by si ho měla 

řádně promyslet, protože toto rozhodnutí je nevratné. Než byly vyrobené syntetické 

prezervativy, tak se k těmto účelům používalo ovčí střívko a také jsem četl, že v dřívějších 

dobách se ženám vkládal velbloudí nebo krokodýlí trus do dělohy, aby vytvořil kyselé 

prostředí a zabránil početí.  

Manželka nějakou užívá?  

Manželka žádnou antikoncepci neužívá a nikdy neužívala, protože jsem nechtěl, aby 

jakoukoli hormonální antikoncepci brala. Já jsem byl ten, kdo se o tuto stránku našeho vztahu 

staral.  

Byl by proti, kdyby jeho dcera v budoucnosti začala užívat nějakou formu hormonální 

antikoncepce?  

Co s tím mohu dělat? Dnešní doba tento trend antikoncepčních metod přináší, zejména 

hormonální antikoncepce ve formě tablet a díky tomu, dochází ke snížení počtu užívání 

prezervativů a tím k šíření pohlavních chorob, protože kondom brání jejich přenosu. Pokud 

má dcera bude užívat hormonální antikoncepci a ne kondom, bohužel s tím nic neudělám, i 

kdybych sebevíc chtěl. 

Co interrupce?  

Tak na tuto otázku také znám odpověď. Je to v podstatě umělé přerušení těhotenství.  

Schvaluje či nikoliv?  

Podle mne je to rozhodnutí každé ženy, která si o tomto problému může rozhodnout sama, zda 

dítě chce nebo ne, ale před svým partnerem by tento problém neměla v žádném případě 

zatajovat a distancovat partnera, měla by si alespoň vyslechnout jeho názor, protože přeci jen 

i on na tom má část viny. Sice je to její rozhodnutí, protože když se rozhodne, že interrupci 

podstoupí, tak prostě půjde a muž s tím nic neudělá, ale měl by být informovaný. Představa, 

že moje žena by byla těhotná, šla na interrupci a neřekla mi o tom, by mě velmi ranila. Proti 

interrupci v podstatě nic nemám, ale své dceři ani manželce bych ji neschválil, protože pro 

ženu je umělé ukončení těhotenství velkou zátěží a to jak fyzickou, tak podle mého názoru i 
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psychickou a hlavním důvodem neschválení interrupce z mé strany jsou další rizika, která by 

po tomto zákroku mohla nastat a tím mám na mysli to, že žena by už nikdy nemusela být 

těhotná. Schválil bych ji pouze v případě, že by v době těhotenství došlo k nějakým 

zdravotním problémům a to jak u matky dítěte, tak i u dítěte samotného. Nejsem zastáncem 

toho, že plod v těle matky musí být zachráněn za každou cenu. Kolikrát jsou ženy nuceny 

církví, partnerem či svými rodiči si dítě nechat a porodit ho, i když ví, že dítě bude například 

postižené, což podle mne kolikrát vede k pouhému trápení. Ano chápu, když se narodí dítě, je 

to krása, ale když víte, že vaše dítě bude celý život postižené a vy mu nebudete schopni 

pomoci a život mu ulehčit, tak nechat si dítě nebylo dobré rozhodnutí. Zní to sice krutě, ale je 

to můj názor. Kdybych měl možnost zabránit tomu, aby se mi narodilo dítě, které by mělo být 

například dementní či by mělo mít takové postižení, které by ho upoutalo na lůžko, a nebyla 

by možnost zlepšení jeho stavu, souhlasil bych s potratem. 

Dárcovství spermatu?  

Darování spermatu pomáhá jiným párům otěhotnět, to bezesporu. Já osobně bych sperma 

daroval bez problémů, jen si nejsem jist, co by mi na to řekla má manželka. Kdyby byla 

možnost, znát příjemkyni mého spermatu, tak bych odmítl, ale postupem času bych asi beztak 

došel k rozhodnutí, že bych chtěl svého potomka vidět, ale to by mohlo vést k různým 

komplikacím v osobním životě a to nejen mém, ale i v životě rodiny příjemkyně. Z těchto 

důvodů je podle mne dárcovství spermatu anonymní a je to dobře. Nic proti němu nemám. 

Lidé si pomáhají snad se vším, tak proč nepomoci jiným lidem ke štěstí, které zdravé dítě 

samozřejmě přináší.                                                                  


