
Pan X.X je 27 let starý a je zaměstnán jako profesionální hasič.  Toto zaměstnání ho 

velice naplňuje, tím že pomáhá lidem a jeho práce přináší výsledky. Mezi jeho zájmy patří 

sport a to především fotbal a hokej, kterým se věnuje už od svého dětství a věří, že se jim 

bude moci věnovat i v pozdějším věku. Dále ho baví cestování, které kvůli jeho 

zaměstnání není zase tak uskutečnitelný koníček. Při svých volných chvílích, když si chce 

jen tak odpočinout, tak si rád přečte hezkou knihu. Je svobodný a nemá žádné jiné 

závazky. Má oba rodiče a měl staršího bratra, který bohužel zahynul při tragické nehodě, 

jiné sourozence nemá. 

 

POHLED NA BUDOUCÍ RODINU 

Tato otázka mě dosti zajímá, vzhledem k mému věku. O rodině dosti přemýšlím, ale zatím 

jí nemám s kým založit. V dřívější době, když partneři očekávali příchod potomka, bylo 

,,nepřípustné´´, nebo si myslím, že to tak společnost brala, že nebyli svoji. Nemůžu říct, že 

mám stejný názor, ale myslím si, že manželství a dítě tvoří rodinu. Samozřejmě, že rodina 

může fungovat i bez manželství a někdy mnohem lépe než u manželských párů.  

Myslím si, že partneři by měli být na příchod dítěte připraveni, a měli by ho chtít oba. 

Docela jsem v posledních dvou letech změnil pohled na rodinu, jelikož mi zahynul bratr a 

zůstaly tady po něm 2 děti, chlapci, kteří žijí se svojí matkou. Často je navštěvuji a tam si 

teprve uvědomuji, co je to rodina a jak je důležité jí mít úplnou. 

 

PARTNERSKÉ VZTAHY 

Měl jsem jeden vážnější vztah, ve kterém jsem si s partnerkou rozuměl a myslím, že to 

bylo i z její strany, ale tento vtah ztroskotal mým studiem mimo bydliště, a tato vzdálenost 

nás odcizila. Což mě velice mrzelo, takovou partnerku bych si představoval pro svoji 

budoucí rodinu. Od té doby jsem měl pár kratších vztahů, ale ztroskotaly vždy na 

rozdílných pohledech na budoucí život. Jedna se nechtěla vázat a chtěla volnější vztah. 

Druhá chtěla zase budovat velkou kariéru a děti nechtěla, že by jí zkazily postavu. 

V dnešní době je velice složité si najít vhodného partnera, který by Vám vyhovoval. A 

představa o mé partnerce? Tak určitě se musí líbit, měla by mít stejné zájmy, měli bychom 

se v něčem shodnout, hlavně na společných cílech do budoucnosti. A pro mě velice 

důležitá tolerance, bez té to asi ve vztahu moc nefunguje. Na tom ztroskotává hodně 

vztahů. A také by měla umět se mnou komunikovat, když by se vyskytnul nějaký 

problém, který by se měl vždy vyřešit. 

 



KDY MÍT DĚTI 

Myslím, že se to zase netýká tak věku, ale spíše toho jak se na to ten člověk cítí. 

Samozřejmě se nezastávám toho, že děti mají děti, to zase ne. Já sám bych chtěl mít děti 

v té době, kdy bych věděl, že jim můžu dát vše, co potřebují a nestresoval se tím, kde 

seberu peníze na výbavičku atd. Řešit, zda budu mít dítě kam dát, a nebo řešit, kde mu 

vlastně udělám pokojíček, a zjistit, že to vlastně vůbec nejde a stane se z toho problém, 

místo krásné očekávání. Já sám bych chtěl mít asi děti dvě, už jen z toho důvodu, abych 

jim mohl dát vše, co budou potřebovat. Jedináčka bych taky nechtěl, ne z toho důvodu, že 

se říká, že jsou rozmazlený, toto je spíše o výchově a osobností dítěte. Ale já byl strašně 

rád, že jsem měl bratra a teď mi strašně chybí. Takže kdybych to shrnul, tak mám k dětem 

pozitivní vztah a zatím to nacvičuji u švagrové se svými synovci. A asi bych si přál dva 

kluky, abych je mohl učit hrát fotbal a hokej. Ale za holku bych byl taky samozřejmě rád, 

hlavně aby byly děti zdravé. 

 

     


