
Muž ve věku 48 let, rozvedený, vyučený, nyní žijící téměř 3 roky v partnerském vztahu. 

 

V kolika letech jste se začal zajímat o holky a vlastně o samotný sex? 

„Tak ve čtrnácti, patnácti.“ 

A jak?  

„No jak…no tak tenkrát už byly ňáký časopisy, se sem mohly dostat z venku. No a 
v patnácti se už začlo chodit s holkama za ruce, první polibky…no a ták a šlo to samo.“ 

Můžete mi říct, v kolika letech jste měl první pohlavní styk? 

…delší mlčení… „V patnácti“  

Byl to sex náhodný nebo jste to v té době chápal jako sex z lásky? 

„Náhodný“ 

A slečna nebo mladá paní byla mladší, starší?  

„Starší!“ 

Kolik jí bylo let?  

„Dvacet!“ 

Takže jste to bral jako školu života? 

„Ano.“ 

A svou první lásku, takovou opravdovou, velikou, jste potkal v kolika letech? 

„V osmnácti letech.“ 

Vydržel vám vztah? 

„Ne, chodil jsem s ní čtyři roky, potom jsem šel na vojnu, dotyčná šla do Ruska dělat školu. 
No, tak jsme se rozešli.“ 

Jste nebo byl jste někdy ženatý? 

„Byl jsem ženatý, jsem rozvedený.“  

Kolik let jste byl ženatý a jak dlouho jste rozvedený? 

„Dvacet let jsem byl ženatý a sedm let jsem rozvedený.“ 

Jak dlouho jste se znal se svou teď už bývalou manželkou než-li jste se vzali? 

„Půl roku.“ 

A založení rodiny jste plánovali nebo to byla náhoda? 



„No, náhoda“ 

Jaká náhoda? 

„No, ona chtěla, já nechtěl.“ 

A proč myslíte, že vám manželství nevyšlo? 

…dlouhé mlčení…„Hm, nevím, prostě nevím. Prostě to tak chtěl život, no“ 

Máte z manželství nějaké děti? 

„Ano, jedno, dceru.“ 

Kolik jí je let? 

„Dvacet pět let.“ 

Stýkáte se spolu? 

„Ano, pravidelně.“ 

V dnešní době žijete sám nebo máte přítelkyni? 

„Ne, mám přítelkyni a psa“ 

Jak dlouho tento vztah trvá? 

„Skoro tři roky“ 

V novém vztahu jste šťastný? 

„Jak kdy.“ 

Co to je „Jak kdy“? 

„Někdy jo, někdy ne. Je to takový napůl.“ 

A proč si myslíte nebo cítíte, že je to takové napůl? Je těžké soužití s jiným partnerem, 
v určitém věku? 

„Ne, v tom to není, mám pocit, že se přítelkyně nechce přizpůsobit. Žije si podle svého, 
musí být podle ní. Je to despotická ženská.“ 

A proč s ní žijete?  

„Asi ze zvyku“ 

Tím zvykem myslíte určitý stereotyp v životě? 

„Ano.“ 

Nemáte rád změnu? 

„Mám.“ 



Neláká vás jiný vztah nebo manželství? 

„No …. Možná, v budoucnu, ještě jsem o tom tolik nepřemýšlel.“ 

Přemýšlíte ještě o novém potomkovi? Nebo neuvažoval jste o adopci?  

„Ano, chtěl bych ještě jedno miminko.“ 

Jako vlastní?!  

„Ano.“ 

Tento názor zná a sdílí i vaše přítelkyně? 

„Ta ještě o tom neví“ 

Jestli mohu ještě jednu otázku na závěr. Myslíte si, že jste v životě měl štěstí v lásce? 

„No … to se tak říct nedá, tak půl na půl. 


