
Muž 38 let, ženatý, 1 dítě, vzdělání - střední s maturitou 

 

Jaký je váš názor na antikoncepci? 

Můj názor na antikoncepci je kladný, moje žena před otěhotněním užívala asi 5 let 

pilulky, a když jsme se rozhodli mít miminko, tak je vysadila. Teď má Danu - nevím přesně 

jak se to jmenuje - a má to na několik let. Tak to je pro ni mnohem pohodlnější. Tělísko 

myslím. 

Takže preferujete metodu plánovaného rodičovství?  

Myslíte jako, že to bylo plánované? 

Ano. 

Ano, bylo, už jsme chtěli s manželkou delší dobu miminko, tak vysadila pak ty prášky 

– antikoncepci a začali jsme se snažit o miminko. Jsem rád, že to bylo plánované, nechtěl 

jsem, aby žena otěhotněla neplánovaně, stavěli jsme dům a tak jsem byl rád, že miminko 

přišlo, až když bylo vše hotové a věděli jsme, že budeme finančně lépe zajištěni. Nerad bych 

přivedl našeho syna do těžší finanční situace, ve které jsme byli při stavbě domu. 

Pokud by ale manželka otěhotněla neplánovaně – jak byste řešili tuto situaci?  

Jestli myslíte potrat, tak to určitě ne, nenechal bych ženu, aby šla na potrat, ani ona by 

nešla, ne že bychom byli věřící, nebo tak, ale už jsme spolu natolik dlouho, a i kdyby bylo 

dítě neplánované, tak bychom to určitě nějak zvládli. Nechtěl bych si pak něco vyčítat. Můj 

kamarád – teda jeho partnerka - byla na potratu, a teď se snaží o dítě a nejde jim to, tak bych 

nechtěl být v jejich situaci. 

Myslíte si, že to může spolu nějak souviset? 

Nevím, ale asi ano, jen to musí být pro ně těžké, mohli a teď nemůžou, tak to je na 

psychiku asi hrozný, ona nebrala žádnou antikoncepci a taky ještě byla mladá, v té době jí 

bylo něco kolem 20 let, kamarád je starší než ona – asi o 10 let. 

Jste odpůrce umělého přerušení těhotenství? 

Ne, to určitě ne, chápu ženy, které se tak rozhodnou, můžou být v tíživé situaci, 

finanční, partnerské krizi, nebo i znásilněné a tak, to pochopím a neměly by si to vyčítat. Jen 



občas kolem sebe slyším, jak jde na potrat nějaká holčina, co prostě do toho „omylem„ vlítla, 

pomalu ani neví s kým, a tak zajde na potrat, jak kdyby šla na vyndání pihy. To mě dost 

rozčiluje, nechápu proč nebere nějakou antikoncepci, v dnešní době, kdy je dostupná téměř 

všude. Ale záleží samozřejmě na obou, měla by být rozumná jak žena, tak muž. 

Vy jste vždy věděl, zda vaše partnerka – či nyní manželka užívá antikoncepci – abyste se 

bránili nechtěnému otěhotnění? 

Věděl. I v době, než jsem manželku poznal, jsem vždy s partnerkou používal kondom, 

pokud jsem s ní byl i delší dobu, tak pak většinou měla nějakou jinou antikoncepci, ty pilulky. 

Ale taky ze začátku jsem se chránil kondomem, už kvůli těm nemocím a AIDS, ale vím, že 

spousta chlapů se tak nechová a taky spousta žen to nevyžaduje a pak se diví. 

Čemu? 

No, že otěhotněla, nebo že je HIV pozitivní a tak. Manželka říkala, že ty, co mnění  

často partnery mají častěji i rakovinu vnitřku, toho čípku. Zvlášť dneska ty mladý, na těch 

diskotékách to jede, jednou se bojím, aby syn byl taky trochu zodpovědný a tak, doba je zlá. 

Budete synovi říkat o antikoncepci? 

Ano, určitě, hned jak bude mít na to věk, nechci, aby se to dříve dozvěděl jinak, nebo 

špatně a udělal si svůj názor – a aby nebyl špatný a tak. Bavili jsme se o tom i s manželkou, že 

až syn povyroste, tak nejspíš já si s ním sednu a popovídáme si o těch věcech, o sexu, 

antikoncepci, pohlavních nemocech a tak. Myslím, že je dobré, aby to věděl a aby pak 

nepřišel za námi v šestnácti, že je s nějakou slečnou v „ jináči“. 

Plánujete další dítě?  

Zatím ne, do budoucna bychom si ještě jedno přáli, no víte, manželka by chtěla 

holčičku, ale ještě nevíme. Manželka má teď to tělísko asi na pět let, tak jsme říkali až potom, 

takže asi tak za ty 4 roky, možná dřív, uvidíme. 

 

 


