
Rozhovor s mužem, kterému je 26 let. Má stálé zaměstnání a je dobře situovaný.  

 

 

1. VZTAHY: 

Má dlouholetou přítelkyni. Seznámili se když jemu bylo 18 let, ona byla o rok mladší. Chodili 

do stejné školy, po pěti letech vztahu se rozhodli pro společné bydlení, pořídili si spolu psa, 

kterého už dlouho plánovali. Letos se vzali, jeho manželka dva měsíce po svatbě otěhotněla, 

takže se jim příští rok narodí miminko. Už mají vymyšlená i jména. Pohlaví znát zatím 

nechtějí, chtějí se nechat překvapit.  

„ Jsem opravdu velice pyšný na to, že budu mít rodinu, vím že by to do mě spousta lidí 

neřekla. Hodně mých kamarádů se tomu diví, ale já si myslím, že to všechno přišlo v ten 

pravý čas. Nikdy jsem nebyl nějak zvlášť do větru, jako například mí kamarádi. Měl jsem tři 

partnerky, se kterými jsem žil sexuálně, ale to jsem byl mladší.“  

V manželství je prý velice spokojený, plně mu vyhovuje a naplnilo jeho představy. Postěžoval 

si jen na to, že teď, když je jeho žena těhotná, tak mu trochu chybí sex. Ale ví, že se to po 

porodu zase srovná. Dokonce o tom prý se svou ženou i mluvil, ale nechce ji do ničeho nutit. 

Chápe, že je to pro ni náročná situace.  

„Hrozně se vyžívám v nakupování všech těch věcí pro miminko, opravdu přiznám, že mě to 

baví. Vím, že se mi řada chlapů diví, ale já se na to mimčo opravdu těším, takže je přirozené, 

že mě baví všechno, co je s ním spojené. Myslím, že bych se měl přiznat taky k tomu, že když 

jsme měli pohlavní styk aniž bychom plánovali těhotenství, tak to bylo úplně něco jiného, než 

když jsme na tom miminku pracovali. Já jsem to všechno tak nějak víc prožíval.“ 

 

2. ANTIKONCEPCE: 

„Tak popravdě, to je vážně vymoženost. O antikoncepci jsem se dozvěděl v deváté třídě na 

základní škole. Samozřejmě tenkrát jsem úplně nechápal, jak to funguje, ale postupem času 

jsem na to přišel. Od 15 do 18 let jsem používal převážně kondom a to z toho důvodu, že je to 

levná záležitost a hlavně se dá všude sehnat. Když jsem byl starší, tak v té době ještě 

přítelkyně začala brát antikoncepci, takže od té doby jsem to přestal řešit.“   

Ví, že jsou různé druhy antikoncepce, ale nedokáže je vyjmenovat. Ale zarazily ho ceny 

antikoncepce, podle něj jde o docela drahou záležitost. Hlavně třeba pro mladé slečny, které 

ještě nepracují. Také zastává názor, že rodiče by měli se svými dětmi o takových věcech, jako 

je sex, vztahy a antikoncepce mluvit, protože v dnešní době už to není tabu.  

„Moji rodiče se mnou o takových věcech nikdy nemluvili, vím, že je to pro obě strany docela 

trapná záležitost, ale všechno se dá překonat.“ 

 

3. ASISTOVANÁ REPRODUKCE: 

„V dnešní době je to určitě potřebná věc, člověk se ze všech stran dozvídá, jak se plodnost u 

žen i u mužů snižuje. Já osobně jsem zastáncem asistované reprodukce. Chápu, že řada lidí je 

z různých etických důvodů proti, myslí si, že když to nejde přirozenou cestou, tak by to 

nemělo jít vůbec, ale to si vážně nemyslím. V dnešní době, kdy je medicína na tak vysoké 

úrovni, tak nevidím důvod, proč by to nemohlo jít umělou cestou, proč by se měl nějaký pár 

trápit kvůli tomu, že nemůže mít vlastní děti, když se tomu dá pomoci jinak. Mluvím o tom 

z vlastní zkušenosti. Celou dobu žijete v nejistotě, jestli to půjde nebo ne. Modlíte se, aby to 

vyšlo. My jsme se o miminko snažili přibližně tři měsíce, vím, že je to krátká doba a že řada 

páru na to čeká třeba i rok, ale když se o něco snažíte a ono se to pořád nedaří, tak si člověk 

připadá takový bezmocný, ale nikdy se to nesmí vzdát. Asistovaná reprodukce, kdy je žena 

uměle oplodněná mi nevadí, ale mám trochu problém s tím, když se nějaká žena propůjčí 

k náhradnímu mateřství. Nepřijde mi úplně morální, aby někdo dítě odnosil, porodil a pak ho 

jen tak někomu předal. Vždyť i náhradní matka musí k tomu dítěti mít nějaké vazby. A hlavně 



si myslím, že ženy nejsou nějaké stroje, aby jen tak rodily děti na požádání. Také mě zaráží 

to, že je v dnešní době tak složitá adopce, přitom kojenecké ústavy i dětské domovy jsou plné 

dětí, co čekají na rodinu a úřady s tím dělají takové drahoty. Já chápu, že nemohou svěřit dítě 

jen tak někomu, ale myslím, si, že to trošku přehání. Kdyby dítě svěřili rodině hned, když je 

třeba dvouměsíční, tak je to mnohem snazší pro všechny, než když dají rodině dítě, kterému 

už je třeba rok. Vždyť dítě si od narození buduje nějaké vazby a není pro něj dobré, když je 

najednou někam přesunuté.“ 

 

4. INTERUPCE: 

„Myslím si, že pokud je ta dívka až moc mladá nebo například v nějaké složité životní situaci, 

kdy je třeba znásilněná nebo pokud těhotenství ohrožuje matku nebo plod na životě, tak by to 

dítě mít neměla, ale pouze v případě, že se na to sama necítí. Sám mám pár kamarádek, které 

otěhotněly ještě když chodily do školy. Když jsem s nimi mluvil, tak říkaly, že se to dá 

vždycky nějak zvládnout, ale je to mnohem lehčí, když má žena po boku někoho, kdo jí 

pomůže a je jí oporou, než když je na to sama. Ale je to čistě osobní věc každé ženy a nikdo 

nemá právo to za ni rozhodnout.“ 


