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WANTED!
svoboda rozhodování pro ženy

• Pilulka před 50.lety 
znamenala revoluci

• Stovky let žily ženyStovky let žily ženy 
s přáním, aby mohly 
kontrolovat kdy, a kolik o t o o at dy, a o
budou mít dětí

• oddělila sexuálníoddělila sexuální 
požitek od samotné 
reprodukcereprodukce



O kom se mluvíO kom se mluví

• Kvalitativní rozhovory s 200 dospělými muži o 
plánování rodičovstvíp

• O antikoncepci hovořilo 120 mužů ve věku od 
25 do 56 let25 do 56 let 

• Různá úroveň vzdělání a profese
• většinou v dlouhodobém vztahu (více než 1 
rok)rok)

• rodičovská zkušenost i bezdětní



Používané kontracepční metodyPoužívané kontracepční metody
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Zdroj: Vlastní výzkum



S antikoncepcí přišel pořádekS antikoncepcí přišel pořádek

1. Limonádový Joe ‐ s partnerkou se dohodnou, 
zajímají se,jak se pilulky jmenují,jestli mají j j j p y j j j j
vedlejší účinky

2 Účetní partner přispívá finančně2. Účetní  ‐ partner přispívá finančně
3. Lazy Johny – žena už s užíváním h.a. do 

vztahu přišla nebo něco užívá,ale partnera to 
nezajímánezajímá

4. Požitkář ‐ těhotenství je věc ženy,ať se stará



Limonádový JoeLimonádový Joe

„To téma řeším se svou 
přítelkyní od začátku 
vztahu,jelikož vím, že 
některé druhy jsou 

méně účinné a také mi 
záleží na tom,aby jí 

vyhovovala.Intimní život 
je vždy záležitostí obou“



ÚčetníÚčetní

„Myslím, že je to 
nejjednodušší 

opatření,alespoň pro 
nás chlapy.Partnerce 
jsem vždy přispíval, 
máme společný  

sexuální život. Holky to 
ocení“



Lazy JohnyLazy Johny

„Přítelkyně s užíváním prášků 
problém nemá.Teda 

doufám nikdy jsme se odoufám, nikdy jsme se o 
tom nebavili“

„Moje holka měla prášky už v 
době,kdy jsme spolu začali , y j p

chodit.Tak se o tom 
nebavíme,Vyhovuje mi,že 

má prášky.“



PožitkářPožitkář

„Vždycky jsem nějak počítal, že 
něco bere.Vždyť je to hlavně 
v jejím zájmu něco brát abyv jejím zájmu něco brát,aby 

do toho nevlítla“

„Každý chlap spoléhá n a to, že 
holky berou prášky, to je y p y, j

jednodušší, než mít pořád u 
sebe kondomy“



Calamity JaneCalamity Jane

Pro zapomnětlivé slečny 
se báječně hodí náplasti

„Má antikoncepční„Má antikoncepční 
náplast.Nemusí si hlídat 

prášky, je dost p áš y, je dos
zapomnětlivá,dost často 
se stávalo,že si nevzala ,

pilulku“



Jako tenkrát na východě 
(když ještě prášky nebyly)

Kondomy ‐
počáteční a 

náhodné vztahy

Kondomy ‐
počáteční a 

náhodné vztahy

Stará škola –
odpovědnost na 

mužích

Stará škola –
odpovědnost na 

mužích
Po porodu tělískaPo porodu tělíska

Muž nechce,aby 
brala prášky,taky 

by je nebral

Muž nechce,aby 
brala prášky,taky 

by je nebral

Nesouhlasí to s 
jejich vyznáním
Nesouhlasí to s 
jejich vyznáním

Žena nemůže 
užívat 

antikoncepci ze 
zdr. důvodů

Žena nemůže 
užívat 

antikoncepci ze 
zdr. důvodů



Správný kovboj jezdí bez sedlaSprávný kovboj jezdí bez sedla

„Když budu mluvit za sebe, já 
se dokážu ovládat. 

Rozhodně bych si nenechalRozhodně bych si nenechal 
něco podvazovat, 

zaškrcovat nebo někam 
něco implantovat“

„Protože jsem byl dobrý 
milenec,používali jsme 

přerušovanou.Ona se úplně 
spoléhala na mě.“



Ptákoviny z latexuPtákoviny z latexu
„Kondom mě osobně 

dí k i řijd žnevadí,naopak mi přijde,že 
oddaluje ejakulaci a víc 

vydržím“y

„Kondom je fajn,když potkáš 
holku na jednu noc, kvůli 

nemocem“

„Kondomy by u sebe měli mít 
všichni, i ženy. Když sivšichni, i ženy. Když si 
můžou do kabelek dát 
spoustu jiných věcí,tak 
krabičku kondomů tamkrabičku kondomů tam 

mohou mít taky“



Přes Kondom city vlak nejedePřes Kondom city vlak nejede

„Milovat se s prezervativem je jako lítat lízátko 
přes celofán“p f

Př d i líš líbáš š„Představ si,mazlíš se,líbáš se, seš 
vzrušená,musíš najít 

kondom,rozbalit,nasadit.Zjistíš,že je menší,ty 
se snažíš,ono to nejde,po chvilce vzrušeníse snažíš,ono to nejde,po chvilce vzrušení 

opadá a z milování není nic“



S pánem bohemS pánem bohem

„Je to pro nás životní styl, 
který spadá do 
životního stylu 

křesťana.Nejde jen o 
intimní život a velikost 
rodiny, ale i o celkový 
pohled na náš vztah“



Opasek a kšandyOpasek a kšandy

„Přítelkyně bere 
antikoncepci,ale já 
přesto používám 
kondom,abych měl 

jistotu. Ze začátku jí to 
vadilo, občas odmítala 
sex.Občas se kvůli tomu 

pohádáme,ale já 
neustoupím, ona to ví.“



WANTED!
Opravdoví muži


