
Muž ve věku 27 let, muž má vyšší odborné vzdělání, pracuje v autosalónu. Žije s partnerkou, 

se kterou má dceru. 

 

 

 

Říká ti něco termín reprodukční zdraví? 

No tak nějak si nejsem jistý, co si pod tím představit. Pravděpodobně se podle mě jedná o to, 

zda jsem celkově zdravý. Když jsi mně poprvé oznámila, že se mnou chceš dělat nějaký 

rozhovor, tak jsem se docela zhrozil a když jsi řekla ten název, tak to bylo ještě horší . Ale 

když jsem se nad tím zamyslel a trochu popřemýšlel, tak mě napadlo, že by to mohlo být, jako 

jestli správně funguju, jestli jsem schopný plodit potomky, no, a taky jestli jsem schopný to 

dítě vychovat. Ale jako nikdy jsem po tomto termínu moc nepátral a ani se o to moc 

nezajímal. 

Ty už rodinu máš, bylo to plánované početí? 

No tak plánované to určitě nebylo, právě úplně naopak, bylo to velké překvapení. Se slečnou, 

se kterou teď žiji, a máme spolu dítě, tak v té době jsem ji ani moc neznal, neznali jsme se 

totiž dlouho. Abych řekl pravdu, tak jsme spolu v té době moc dobře nevycházeli. Jak jsem 

říkal, byla to krátkodobá známost, pak jsme se ani nějakou dobu nestýkali, no, a po nějaké 

době, asi po dvou měsících, mně bylo sděleno, že spolu čekáme dítě. Byl to pro mě velký šok 

a připadalo mi to jako nějaký podraz! V té době jsem si užíval „mládí“, už jsem sice pracoval, 

ale stejně i tak…mít vlastní rodinu, to u mě nepřipadalo v úvahu a ještě s tou holkou…Teď to 

bude ode mě sice pěkně hnusné, ale řeknu pravdu, hrozně jsem si přál, aby šla na potrat, ale 

samozřejmě, že ona nechtěla, teď to chápu, ale před tím??? Neberu to ze strany té malé, teď 

jsem opravdu rád, že ji mám, ale ze strany nás dvou! Vždyť jsme spolu vůbec nefungovali, 

nechtěl jsem s ní žít, a už vůbec ne vychovávat dítě!! Já jsem nemiloval ji a ona nemilovala 

mě. Ale chtěli jsme vychovávat dceru společně. Vyrovnával jsem se s tím dlouho a těžko, má 

rodina, tím myslím rodiče to vzali docela v pohodě, i když se jim má partnerka prvně moc 

nezamlouvala, ale z vnučky mají velkou radost. No a nakonec po všech možných problémech 

se nám narodila holčička. 

A vy jste se v sexu nijak nechránili? 

Kdepak, nechránili jsme se nijak. Díky tomu je taky malá na světě . Ono je to trochu 

složitější… Když jsme se seznámili, tak jsme se ani o tomhle moc nebavili… Já jsem jaksi 



počítal s tím, že ona bere prášky, no prostě už je to tak a už to nezměníme… Ale když si na to 

vzpomenu, nejraději bych si dal pár facek. Stačilo by tak málo… jen použít blbý kondom… 

Ale zase na druhou stranu, dcerka je opravdu úžasná a jsem rád, že ji mám. 

Jak jsi dokázal přijmout novou roli? Roli otce? 

Roli otce? No, v době těhotenství jsme spolu moc dobře nevycházeli, takže jsem se na tu roli 

fakt ani necítil ani nijak zvlášť netěšil. Ale jak jsem viděl, jak se přítelkyni zvětšovalo břicho, 

a já věděl, že je tam má dcera, a co nevidět přijde na svět, tak jsem se i začínal těšit. Začaly 

velké přípravy. Jako je nákup kočárku, postýlky, nějaké to oblečení, vanička a spousta dalších 

věcí. Začali jsme chystat maličké pokojíček, vymalovali jsme ho a nakoupili nové vybavení. 

No a po nějakých malých komplikacích a taky radostí se narodila dcera a všechno se začalo 

měnit. S postupem času, jak malá rostla, jsem se cítil stále víc a víc hrdý na to co dokáže, jak 

se usmívá. Tohle všechno je úžasná vzpruha a neznám lepší pocit, než radost mé dcery, kterou 

projevuje výskáním a smíchem když přijdu domů z práce. Dneska už mi navíc dokáže i přilézt 

naproti a já už se teď těším, až mi přijde naproti a řekne mi táto.  

 

Plánujete pořídit dcerce nějakého sourozence nebo už se nějak chráníte? 

Tak to opravdu neplánujeme. Já sám jsem vyrůstal ve více sourozencích a nechtěl bych, aby 

to zažila i malá. Já pro ni chci jen to nejlepší a poskytnout ji všechno, věnovat jí veškerý můj 

volný čas a poskytnout i finance v budoucnu na její koníčky, určitě pojedeme na nějakou 

dovolenou, na hory… Kdybychom měli víc dětí, tak by se museli dělit a to já nechci. Ale tak 

kdo ví jak to bude… Už používáme antikoncepci, teda má přítelkyně bere prášky. Je to bezva, 

pohodlné, žádná zodpovědnost . Kondom jsme užívat nechtěli, protože nám to přijde 

nepohodlné a přijde mi, že by mezi námi byla nějaká „překážka“ a hlavně taky ta situace co 

s použitým kondomem . Přerušovanou soulož bychom taky nechtěli praktikovat, protože 

bychom si ten sex pořádně neužili. No a o těch dalších možnostech antikoncepce nevím a ani 

jsem se o ně nezajímal. Mně opravdu vyhovuje, že přítelkyně bere prášky, a když to nevadí 

ani jí, tak je to úplně v pohodě. Jsem holt pořád svojí duší bohém   


