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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá problematikou užívání ženské hormonální antikoncepce z
perspektivy mužů jakožto jejich partnerů. V teoretické části podává ucelený obraz o
expertním i veřejném diskurzu a základních argumentech souvisejících s problematikou v
odborné literatuře. Analytická část je konstruovaná prostřednictvím polostrukturovaných
rozhovorů s vybranými respondenty, kteří svými odpověďmi vykreslují podobu této
problematiky z mužské perspektivy. Jejich výpovědi jsou průběžně analyzované
genderovou optikou. Diplomová práce volně navazuje na předchozí práce, zabývající se
sociálními aspekty užívání hormonální antikoncepce z pohledu žen.

Klíčová slova: antikoncepce, hormonální antikoncepce, gender, feminismus, reprodukce,
muži, odpovědnost za početí

ABSTRACT
This diploma thesis deals with the problematics concerning the female usage of hormonal
contraception from the perspective of their male partners. In the theoretical part, the thesis
describes the basic assertions, expert as well as public discourse linked with the
problematics represented in professional literature. The analytical part is built on semiconstructed interviews with selected respondents. The interviews are drafted to illustrate
the male conception of the problematics. Their answers from the interviews are analysed
one by one through the views on gender. The thesis loosely follows previous theses
describing social aspects of the usage of hormonal contraception from the female
perspective.

Key words: contraception, hormonal contraception, gender, feminism, reproduction, men,
responsibility for reproduction
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1 ÚVOD
Hormonální antikoncepce – téma věčné, vděčné, a i přes to, dle mého názoru, ve veřejné
diskuzi stále žalostně opomíjené. Články zprostředkované českými médii při zadání hesla
„hormonální antikoncepce“ do internetového vyhledávače, nabízí převážně pohledy
českých lékařů – gynekologů, případně poskytují rady, jakým způsobem – dle jakých
kritérií, si hormonální antikoncepci vybrat. Některé články nabízí polemiku o možných
negativních účincích dlouhodobého užívání ženské hormonální kontracepce, ale názory
„odborného diskurzu“ na problematiku jsou převážně naprosto protikladné. Současně tyto
informace cílí primárně na ženy, a to hlavně z důvodu, že jsou přímými uživatelkami.
Mužský zájem o problematiku hormonálních pilulek je vnímán jako minimální, i proto, že
je toto téma společensky konstruováno jako ženské. Debaty o reprodukci a reprodukčním
zdraví jsou díky tomu vztahovány/zaměřeny pouze k ženám. (Terry and Braun, 2012: 208)
Zdá se, že minimálně v české současné společnosti nezbývá ženám nic jiného než
se smířit s aktuálním nastavením, ze kterého viním nejen odborný medicinský diskurz, ale
edukaci, výchovu a genderovou segregaci, která ve finále vede k udržování zodpovědnosti
za početí v rukách žen.
K psaní této práce mě přivedla vnitřní polemika a zájem o fungování, účincích
hormonální antikoncepce a možná i alternativní řešení kontroly proti početí, ve kterém by
ženy nebyly ty, které jsou nepřímo nuceny vyrovnat se s mnohdy fatálními vedlejšími
účinky této metody. Můj silný vztah k problematice upevňovali v posledních několika
letech moje přítelkyně, tedy ženy, které se mi svěřovaly se svými postoji a zdravotními
problémy, ze kterých vinily právě užívání hormonálních pilulek. Muži, jejichž reflexe na
problematiku se pohybovala na široké škále míry účasti a postojů, a v neposlední řadě i má
osobní negativní zkušenost s užíváním hormonální antikoncepce, která upevnila léty
budovaný odmítavý přístup, který zastávám.
Finální rozhodnutí pro sepsání této diplomové práce podnítilo studium genderových
studií, díky kterému jsem pochopila, že problematiku ženské hormonální kontracepce nelze
vidět černobíle. Rozsáhlost tématu mě přiměla postavit se k němu s odstupem a
transformovat negativní postoj k hormonálním pilulkám na úvahu o mocenské dimenzi
reprodukce na obecné rovině. Svůj primární výzkumný zájem jsem následně zúžila na
pohled českých mužů, jež ve výzkumu a odborné literatuře absentuje. Genderová analýza
postojů a názorů českých mužů na hormonální antikoncepci představuje neprozkoumané
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pole ve výzkumu reprodukce v české vědě a nabízí tudíž originální a přínosnou dimenzi
této tématiky, která studium reprodukce obohatí.
Teoretická část je rozdělena na sekce, které přímo souvisí s ženskou hormonální
antikoncepcí a systémem, který model užívání pilulek stále podporuje. Od představení
výchozího paradigmatu přes obecné uchopení kategorií genderu a feministických zájmů se
práce posouvá k proměně genderových rolí. Tedy okrajové artikulaci tzv. „ženství“ a
hlubší konstrukci „mužství“ optikou rozličných autorů a s tím související navazující
problematiku sexuality. Dále se zabývám představením historického průřezu dějin
hormonální antikoncepce a reprodukce, který provazuji s úvahou nad autentičností
ideologie volby. Teoretickou část uzavírá kapitola zabývající se socializací a možnostmi
edukace, kterou mají muži od útlého do dospělého věku k dispozici a která potenciálně
ovlivňuje jejich postoj.
Empirická část analyzuje výpovědi šesti českých mladých mužů, a nabízí tak
možnost nahlédnout na to, jaké mají oslovení muži o hormonální antikoncepci povědomí,
jak k ní přistupují, co formuje jejich názor a zda je toto téma vůbec zajímá. Mou snahou,
v rámci této práce jako celku, bylo vztáhnout obšírná témata hormonální antikoncepce a
reprodukce k mužům a přispět tak do diskuse o hormonální antikoncepci a reprodukci
zatím neprobádaným pohledem mužů.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Paradigmata
2.1.1

Role paradigmat ve výzkumu

Pojem paradigma se dá nejjednodušeji a s lehkou nadsázkou vyložit jako „pravidlo hry“.
Jedná se o „set základních přesvědčení o principech světa, přičemž tato přesvědčení jsou
základní ve smyslu, že musí být přijata na základě víry. Neexistuje způsob, jak dokázat, že
jsou pravdivá – proto nelze řadit jedno paradigma nad druhé. Na základě výběru
paradigmata probíhá výběr metod ve výzkumu, přístup ke zkoumané problematice, přístup
k respondentům/respondentkám a současně je třeba definovat, co spadá do a co mimo
limity legitimního výzkumu. (Guba a Lincoln, 1994)
Autorem pojmu paradigma je Thomas Kuhn, který určil paradigma jako nějaký
přijatý model nebo schéma. Vědecké zkoumání není tvořeno pouze procesem poznávání,
ale i vším co s ním souvisí – tedy rámcem, ve kterém je výzkum realizován. „Paradigma
zahrnuje nejen samu nauku, ale i organizaci vědy, způsob její výuky, odborný jazyk,
předkládání poznatků, metodické postupy, laboratorní vybavení, dokonce i formulace
problémů a legitimní způsoby jejich řešení. To vše zpětně ovlivňuje předmět zkoumání a s
ním i kritéria toho, co spadá do daného vědního oboru a co ne, co je typické a podstatné
a co jen okrajové, nahodilé, bezvýznamné.“ (Kuhn in Vašíček, 2005)
Nepřítomnost paradigmatu ve výzkumu (vědě obecně) zapříčiní, že každý badatel
začíná ve svém výzkumu od začátku a k výsledku se dopracuje prostřednictvím
libovolných metod. Díky souhrnu veškerých nahromaděných poznatků skrze rozličnou
metodologii však může vzniknout nové sjednocující paradigma, které funguje jako
základní stavební kámen, jenž dovolí vědcům navazovat na již dosažené výsledky. (Kuhn
in Vašíček, 2005) Historické proměňování paradigmat potvrzuje, že realita není bez
diskuze objektivní. Ve vědě je tento přístup naprosto zásadní, protože sociální realita se
nevyznačuje objektivními zákonitostmi, ale je velmi rozmanitá. (Renzetti a Curran, 2003)
Stanovení teoretického rámce – paradigmatu, je tedy naprosto nezbytné pro realizaci
seriózního výzkumu.
Paradigmata se liší v závislosti na třech základních otázkách a to: jaká je realita a
jak ji mohu poznat, jaký je vztah mezi výzkumníkem/výzkumnicí a zkoumanou oblastí a
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jaké metodologické přístupy je možné použít pro sběr dat. Za dominantní paradigmata lze
označit pozitivismus, post pozitivismus, konstruktivismus a kritickou teorii. (Guba a
Lincoln, 1994) Pozitivismus je přijatý světonázor, kdy realita je pouze jedna a je plně
poznatelná. Post pozitivismus navazuje na pozitivismus – realita je jedna, ale lze ji poznat
jen v určitém kontextu. Cílem kritické teorie je podnět pro změnu v sociální společnosti.
Realita v paradigmatu kritické teorie je proměnlivá v čase a ovlivněná rozličnými aspekty,
jako je například kultura či aktuální politicko-sociální situace. Konstruktivismus uznává, že
realit je mnoho a tyto reality je možné poznat skrze určitou kulturu, která nám předurčuje,
jak realitu vnímat. (Guba a Lincoln, 1994) V paradigmatu konstruktivismu je napsaná tato
práce.

2.1.2

Feministické použití paradigmat

Feministické myšlení usiluje skrze výzkumy o hlubší a strukturální analýzu problému.
Nejde mu jen o začlenění žen do současných paradigmat, ale spíše o restrukturalizaci
těchto s možností začlenění nových alternativních přístupů poznávání. Vědění a vědu
obecně byla po dlouhé období ovládána skrze dominantní maskulinitu, kdy ženy nebyly do
bádání vůbec připouštěny. Veškeré vědecké poznatky a výstupy do doby, než se tento
model začal proměňovat, jsou tedy interpretace dat optikou mužů. (Letherby, 2003)
Ženské problémy a témata byly z vědy kompletně vyloučeny a data, která byla
v těchto výzkumech nasbírána, byla androcentricky zobecňována na celou společnost
včetně žen. Ženy neměly šanci zahrnout do výzkumu svoji perspektivu. Oakley podotýká,
že ani po připuštění žen do vědecké sféry nejsou výzkumy ceněny na stejné úrovni. Termín
„gendered paradigma divide“ podle ní způsobuje spojování kvantitativních výzkumů,
jejichž výstupem jsou tzv. tvrdá, objektivní, více vypovídající data, s muži. Méně ceněné
kvalitativní (vnímané jako subjektivně zatížené) výzkumy jsou pak pomyslnou výsadou
žen, badatelek. Tento postoj je třeba zpochybnit a kriticky ho odmítnout. (Oakley, 2000)
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2.2 Gender a feminismus
2.2.1

Gender jako analytická kategorie

Vzhledem k tomu, že téma této práce má genderový rozměr – tedy nevyhnutelně spadá do
genderové problematiky, považuji za zásadní hned z počátku ujasnit základní informace o
genderu a feminismu obecně. Termín gender byl poprvé použit feministickou teoretičkou
Gayle Rubin, která jehož prostřednictvím konstruovala teze o sexuálně pohlavním
mocenském systému. (Rubin, 1975)
„Na první pohled se může zdát, že termín gender je zaměnitelný s termínem
pohlaví.“ (Valdrová, 2004: 21) Ač spolu tyto kategorie velmi úzce souvisí, kategorie
genderu je spíše nadstavbou kategorie pohlaví. Gender obsahuje veškeré abstraktní
atributy, kterými sociální společnost disponuje, nicméně pouze se odvíjí od základu
fyzického/biologického pohlaví. „Tento sociální program vnímání společnosti je aplikován
primárně na samotné tělo v jeho biologické realitě – právě to vytváří rozdíl mezi
biologickými pohlavími a otiskuje se do reality společenského řádu jako přirozený.“
(Bourdieu, 2000: 11)
Pod pojmem gender si lze představit kulturní vzorce a psychologické a sociální
rozdíly mezi muži a ženami, které se v historickém kontextu, na rozdíl od biologických
kategorií, proměňují. Rozdílnost mezi muži a ženami nestojí na základu fyzické diference
pohlaví, jako se spíše jedná o konstruovanou specifickou socializaci k mužským a
ženským rolím, která následně vede k pohlavním rozdílům v chování. (Šmausová, 2002:
16)
Primární v definici genderu je tzv. „žádoucí chování“, určené konkrétním
biologickým pohlavím. „Pokud to tak neděláme, je možné, že naše okolí prohlásí: Ona je
strašně neženská. Nebo On není žádný pořádný chlap. A nebude tím vyjadřovat žádné
pochybnosti o pohlavních orgánech, ale nesouhlas s tím, že vybočujeme ze specifické role,
kterou nám společnost předepisuje.“ (Valdrová, 2004: 22) Kategorie genderu je současně
nástrojem analýzy kulturních a sociálních systémů a principů organizace sociálních vztahů
– tzv. genderového řádu. (Havelková H. a Oates Indruchová, 2015: 14) Genderový řád, jež
je neustále upevňován a reprodukován jeho účastníky/účastnicemi a je v prvé řadě
prostředkem označování vztahů a moci, od čehož se následně odvíjí i konkrétní a
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symbolická organizace veškerého sociálního života. (Havelková a Oates Indruchová, 2015:
16)
S kulturně schváleným genderovým chováním/hraním rolí se pojí i příhodná životní témata
– tedy je dichotomicky rozděleno, která jsou tzv. ženská a která mužská. Zvnitřnění témat,
které jsou relevantní pro konkrétního jedince probíhá od raného věku prostřednictvím
socializace. V průběhu tohoto procesu kulturního „ochočování“ přilneme k předem
stanoveným vzorcům, jež nám, s naším vlastním přičiněním, pomohou zapadnout do
příslušné kolektivní identity – mužské nebo ženské. (West a Zimmerman, 2008) Tyto
skupiny stojí ve vzájemné opozici a jejich binarita je kulturně a sociálně neustále
posilovaná. Svět v protikladných dichotomických kategoriích neboli tzv. genderový
symbolismus, funguje pouze na základě přiřazení těchto kategorií k mužskému nebo
ženskému principu. (Harding in Šmausová, 2002: 17)

2.2.2

Ukotvení feminismu

Koncept, hnutí, myšlenkový proud, teoretické metodologické východisko a aktivistická
kategorie – všechny tyto pojmy lze vztáhnout k významu současného feminismu.
Feminismů je historicky, až do současnosti mnoho, a jejich různé teoretické směry a
názorové proudy často spolu polemizují. Témata, kterými se feministická hnutí zabývala se
v průběhu času vrství a v současné době již dávno nekladou důraz pouze na problematiku
ženských práv, ale také na koncepty, konstruktivismu a multikulturality až k řešení otázek
ostatních marginalizovaných skupin. (Knotková-Čapková, 2010)
Studium feminismu primárně cílí nejen na historické ukotvení jednotlivých
konceptů, které následně slouží jako východisko pro dekonstrukci hierarchických
(mocenských) praktik ve společnosti, a současně slouží jako paradigma, skrze které
získává každodenní realita zcela jiný rozměr. Vzhledem k tomu, že feminismus není jeden
jednotný směr, není možné vymezit ani jeho konkrétní cíle – některé směry jsou radikální
více, některé méně. Záběr feminismu/feminismů je velice široký a vzhledem k tomu, že
jeho podstatou je kritika mocenských struktur, v jakýchkoliv snahách o transformaci
společnosti je feminismus nějakým způsobem vždy přítomen, ač se může zdát, že tomu tak
není.
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2.2.3

Feminismus jako prostředek sociální změny

Feministická hnutí sehrála významnou roli v (re)konstrukci vnímání společnosti (byly
zpochybněny, do té doby, naturalizované struktury společnosti). Za středobod, od kterého
se odvíjí tyto změny lze považovat potřebu kompletní redefinice/dekonstrukce kategorie
ženy jako subjektu, kterou odstartoval právě feminismus.
Vznikl feminismu lze historicky zasadit již do kontextu osvícenství, které s sebou
neslo osvobození člověka. Osvícenské osvobození se ovšem zprvu týkalo pouze muže.
Muži coby autonomní a sebeurčující se bytosti měli na rozdíl od žen, možnost
(sebe)realizace ve veřejné sféře. Následným oddělením veřejné a soukromé sféry (do
veřejné sféry měli přístup pouze muži) vznikl nový genderový řád, který zásadním
způsobem prohloubil společenské rozdíly.
Zlom v uvažování o společenském nastavení nastal na konci 18. století sepsáním
Deklarace práv ženy a občanky Olympe de Gouges (Tinková, 2015), která byla za svůj,
v té době příliš kritický přístup popravena. I díky jejímu aktivismu byly ženám, více než
sto let po sepsání Deklarace práv ženy a občanky, přiznány základní individuální a volební
práva.
Za jeden z nejzásadnějších společenských zlomů, které zapříčinily feministické
teoretičky považuji období poloviny minulého století a dvě autorky, jež se zasloužily o
otřesení nastaveným systémem genderových rolí. Ve svých dílech uvažují Simone de
Beauvoir a Betty Friedan nad tím, kým vůbec ženy jsou a jak je možné je definovat. De
Beauvoir přichází s tezí, že charakteristika ženy je odvozena od muže, tedy je tím, kým
muž není a principiálně tyto dvě pohlaví stojí v kontrastu, na čemž je podle ní založen i
celý pohlavně genderový řád. (Beauvoir, 1967)
Friedan definuje genderové role jako vykonstruované, což staví na krizi identity
amerických středostavovských žen, kterou shledává jako strukturálně zakotvenou v celé
společnosti, a nikoliv jako individuální problém. (Friedan, 2002) Zrcadlo, které obě
autorky nastavily zavdal u těchto žen potřebu hledat novou definici sama sebe.
Přetrvávající nedostatek sebenaplnění, potřeba objevení vlastní identity, možnost volby
směřování svého života (ať už se jedná o volbu reprodukce či volbu kariéry) odstartovaly
navazující historickou kapitolu, kterou byl v 60. letech vznik radikální vlny feminismu. Ta
kriticky odmítla přístup Friedan, která své dílo postavila pouze na problémech „bílých“,
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středostavovských, heterosexuálních, zajištěných žen a primárně se zaměřila na sex,
gender a reprodukci – ač ve dvou větvích, které měly na problematiku odlišný náhled.
(Tong, 1998)
Problematikou reprodukční kontroly se již v první polovině 20. století zabývala i
osobnost neodmyslitelně spjatá s vynálezem a bojem za legalizaci hormonální
antikoncepce, Margaret Sanger. Ta věnovala velkou část svého kariérního života
prostředkům, které by osvobodily ženu od esencialistického „údělu“ matky a možnostem,
ve kterých viděla možnost ženského osvobození skrze řízenou kontrolu vlastní reprodukce.
Její roli v emancipačních otázkách žen od poloviny minulého století shrnuji v kapitole o
vzniku hormonální kontracepce.

2.3 Gender ve společnosti
2.3.1

Genderové role
Gender a genderové kategorie byly historicky pojímané jako soubor vnitřních

(neměnných) atributů, které přísluší danému jedinci na základě jeho biologického pohlaví.
Členové společností vnímali kategorie muže a ženy jako dvě protichůdné skupiny, které
mají své specifické rysy osobnosti, chování, případně zájmy a životní témata, která dané
genderové kategorii přísluší. Tento model vnímání společnosti, byl postupem času označen
za vykonstruovaný díky čemuž se odkryly mocenské vazby, které, za pomoci právě
genderových kategorií, vytvářely sociální realitu. (West a Zimmerman, 2008)
Genderové role jsou provázané s pohlavím a pohlavní kategorií, z čehož je pohlaví
základním kamenem, od kterého se odvíjí naše činnosti a postavení v sociální realitě.
Biologické pohlaví nás společensky determinuje do určené pohlavní kategorie. Tato
zaručuje fungování sociální reality a interakcí, díky nimž jsou jedinci schopni se vzájemně
identifikovat. „Člověk může být vnímán jako příslušnice/příslušník odpovídající kategorie,
lze ji/ho tímto způsobem i zařadit.“ (Schutz 1943, Garfinkel 1967, Bernstein 1986 in West
a Zimmerman, 2008: 105) Dělání genderu, jako souboru pravidel navázaných na pohlavní
kategorii v sociálních interakcích, dotváří systém rolí, tím, že zprostředkuje kategorie
feminity a maskulinity. (West a Zimmerman, 2008: 107)
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Feminita a maskulinita jsou upevňovány a normalizovány skrze tzv. sociální
předvádění, které, jak uvádí Goffman, „slouží jako svědectví naší esenciální přirozenosti.“
(Goffman in West a Zimmerman, 2008) Toto jednání současně slouží jako nástroj pro
upevňování postavení ve společnosti, které ač se nám zdá neměnné je ve své podstatě
vynucené. (Bourdieu, 2000, 36) Na tento systém jsou nasazena i příslušná životní témata a
oblasti, kterými je žádoucí se ze své genderové role zabývat. Berk demonstruje aplikování
genderových rolí do každodenní reality skrz nerovnoměrnou dělbu domácích prací, kdy
ženy (manželky), i když jsou zaměstnány mimo domov, přebírají většinu domácích prací a
péči o děti na sebe. Oběma partnerům připadá ženina druhá směna spravedlivá. Přestože je
míra zapojení partnerů fakticky nerovnoměrná, je legitimizována genderovým řádem.
(Berk in West a Zimmerman, 2008: 113) Označení domácí práce jako „ženské“ by ovšem
samostatně nestačilo, pokud by nebyla prakticky vykonávaná právě ženou čímž je
prokazována „esenciální přirozenost“ dané pohlavní kategorie. (Beer in West a
Zimmerman, 2008, 114)
Na tuto myšlenku lze obdobně nasadit i téma hormonální antikoncepce, reprodukce
obecně a mateřství, které je připsáno pohlavní kategorii ženy. V sociálním prostoru se pak
může zdát, že je zodpovědnost za početí v rukou ženy „přirozená“, protože s mužem není
role otce svázána tak významně. Helzner uvádí, že muži sice hrají v otázkách kontroly
početí roli, nicméně ta obvykle pouze upevňuje jejich dominantní postavení v problematice
a vyčleňuje je z faktického podílu na zodpovědnosti. Nekritickým přijímáním genderových
rolí a témat k nim vztažených nevznikne prostor pro změnu – například i v podílení se
muže na zodpovědnosti za početí. (Helzner, 1996: 146-147)

2.3.2

Proměna role ženy jako matky

Proměny (sebe)vnímání ženy jako potenciální matky dokládají v československém
kontextu velmi dobře statistická data. Ještě v 80. letech 20. století měly ženy, v porovnání
se současnou situací, děti velmi brzy. Do 25 let věku si naprostá většina žen splnila svou
„reprodukční povinnost“ a děti se rodily převážně v úplných rodinách. Většina těchto žen
více či méně úspěšně žila tzv. „dvojí směnu“. Tedy zvládaly rodinný i pracovní život, ač
velká část z nich aplikovala model „pracující matky“ bez kariérních ambic. Je možné říct,
že byla stále naplňována ideologie stanovených „přirozených rodinných struktur“ - oba
partneři se svým způsobem podíleli na rodinném rozpočtu, nicméně patriarchální řád
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nerovné dělby práce, postavení v domácnosti a rodině a v platové sféře byl zachován.
(Valdrová, 2004: 47)
Oproti tomu vysokoškolsky vzdělaná generace žen narozená v 70. a 80. letech
přehodnotila, dle statistických dat, svou potřebu naplnit roli matky a porodnost významně
poklesla, případně ženy mateřství odsunuly na pozdější dobu. (Valdrová, 2004: 48)
Zásadní dělicí čárou, která předala zodpovědnost za početí do rukou ženy, načasování
reprodukce a možnost volby lze považovat vytvoření a zpřístupnění hormonální
kontracepce. Ta nejen pomohla k přetvoření rodinných struktur, ale současně dala ženám
konečně do vlastních rukou nástroj „vlastnit“ své tělo.

2.3.3

Proměna mužství

Pokud se vrátíme z období radikálního feminismu 60. let a období vytvoření možnosti
kontrolované reprodukce zpět do období před polovinou minulého století, problémy
identity, které ženy řešily a snaha o redefinici ženství mimo zavedenou „normalitu“ otřásla
nejen jednou genderovou kategorií, ale celým genderově-sociálním systémem. „Mohlo se
zdát, že mužství přichází/zelo samo od sebe, zářné, přirozené a protikladné ženství. Když
však ženy začaly hledat novou definici sebe sama, donutily muže udělat to samé.“
(Badinter, 2005: 9) Badinter uvádí, že pokud dojde proměně ženství, případně chtějí-li
ženy nově definovat svou identitu, mužství se destabilizuje. (Badinter, 2005: 20)

2.3.4

Konstrukce maskulinity

Může se zdát, že tzv. „mužství“ je jedinci přiděleno automaticky narozením na základě
jeho biologického pohlaví, nicméně v rámci kategorie muže fungují navazující hierarchie,
díky kterým je „správné“ naplnění role muže neustále připomínkováno. (Badinter, 2005:
13) O mužství je smýšleno jako o úkolu, kdy cílem je splnit požadavky této kategorie
bezpodmínečně. Strategie vedoucí k dosažení tohoto stavu a tento stav samotný lze nazvat
patriarchátem.
Z pohledu radikálních textů je patriarchát synonymem pro sexismus, mužskou
nadřazenost a systematickou dominanci, která vede k internalizování nerovnosti na základě
biologického pohlaví, prostřednictvím genderové role. (Clatterbaugh, 2018: 45) Z výše
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uvedeného plyne, že systém fungování genderových rolí funguje, na obecné rovině, na obě
strany vesměs totožně. Kategorie muže je „přirozená“ stejně jako kategorie ženy a od obou
pohlaví se předpokládá vynaložení snahy naplnit tyto kategorie kvalitativně natolik, aby
byly splněny jejich konstrukce, ač z nich profituje pouze jedna. Slavné tvrzení de Beauvoir
o tom, že ženou se člověk nerodí, ale stává, lze tedy vztáhnout i ke kategorii muže.
(Badinter, 2005: 35)
Feministická

hnutí

odstartovala

systematickou

dekonstrukci

genderových

stereotypů, vzorců a rolí a počínajícím se prolínáním ženské sféry do sfér mužských se
rozplynula univerzální „pravda“ o nadřazenosti muže nad ženou. Do té chvíle bylo
označení „jsem muž“ spojeno s určitým privilegiem, které sebou neslo symbolické
nadřazení ve většině sfér života, tedy moc. (Bourdieu, 2000: 14) Po otřesení společenského
řádu feministickou kritikou zůstala definice muže prázdná, zanikají orientační body
kategorie a dodnes spousta mužů postrádá její znovu naplnění významem, který by mohli
následovat. I z toho důvodu se pravděpodobně stále urputně drží toho, co zbylo z původní,
feminismem nezpochybněné, maskulinity.

2.3.5

Strach ze ztráty maskulinity

Při zvažování uvedených tezí a pohledů na svět skrze jeho současnou genderovanou
sociální „realitu“ se nelze ubránit dojmu, že mužské upevňování stávajícího systému není
možné zakládat pouze na jejich cílené snaze čerpat privilegia a udržet si moc, nýbrž na
důvodech pevně zarytých v konkrétní kultuře. Striktní kulturní směrování mužů k naplnění
přednastavené role po velmi dlouhou dobu způsobilo ztrátu vlastní identity, kterou po
genderové revoluci nejsou schopni s lehkostí znovu vyplnit/objevit z důvodu vlastního
strachu.
U moderního muže je žádoucí, aby byl nezávislý a soběstačný i přes to, že to
s sebou nese potlačovaní individuálních emocí a tužeb. Sdílení (emocionálních) potřeb je
„výsadou“ žen a dětí, čímž v sociální realitě sdílí slabost, která je muži zapovězena.
(Seidler, 1997: 46)
Být mužem, neznamená samovolnou existenci. Dle Badinter se otevřela realita
mužství, které je potřeba neustále dokazovat a dosažení identity muže vyžaduje práci, která
se od ženy neočekává. (Badinter, 2005: 13) Muži jsou „produkováni“ dodržováním
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souboru pravidel, které upevňují jejich příslušnost k té správné kategorii. R. Brannon
specifikoval pravidla utváření mužství na následujících čtyřech pilířích:
1. Nebuď baba
– nikdy nedělej nic, co by jenom vzdáleně připomínalo ženskost.
Mužství je naprostým zavrhnutím feminity.
2. Ukaž, že jsi frajer
– mužství se měří mocí, bohatstvím a postavením.
3. Buď pevný jako skála
– mužství znamená zachovat klid a chladnokrevnost. Skutečný muž za žádných okolností
nedává najevo slabost, nebo své pocity a emoce.
4. Dej jim, co si zaslouží
– vyzařuj auru mužské odvahy, agrese, jdi za svým cílem, riskuj. (Kimmel, 1999: 59)
Tato specifika chování mají společný středobod, kterým je důraz na udržení
binarity. Násilné vymezení vůči ženským vlastnostem se zdá být ukazatel směru „správné“
maskulinity. Strach z možné ztráty maskulinity, potažmo nadřazené postavení ve
společnosti nedovoluje mužům odchýlit se od tohoto normalizovaného standartu.
Chodorow uvádí, že tento strach pramení z fenoménu nepřítomného otce, který je
datován kolem druhé světové války. Mladí chlapci, kteří byli v té době donuceni vyrůstat
pouze s matkou, protože otec byl fyzicky nepřítomen nebyli schopni budovat vlastní
identitu – tedy ne jinak než abstraktně. Vzhledem k tomu, že je sociální realita
konstruovaná v binárních opozicích, jediné, co zbývalo, bylo vymezení proti matce – ženě.
Absence pozitivního vzoru, se kterým by se mohli ztotožnit a který by pomáhal
konstruovat jejich cestu dospíváním způsobila, že se chlapci separovali od matky, vymezili
se vůči její identitě a následovali vzor genderového stereotypu. (Chorodow, 1999)
Důležitost vymezování se vůči atributům, které kategoricky přísluší ženám stále
trvá a zdá se, že emoce jsou dělící čarou, od které se odvíjí sociální role. Chování, které
překročí tuto pomyslnou hranici je komentováno jako pošetilé a „holčičí“ a v sociálním
prostoru není pro muže možnost projevit vlastní emocionalitu bez toho, aniž by
kompromitovali sami sebe. (Seidler, 1997: 82)
Uvedené konstantní dokazování příslušnosti k mužské části populace nutí její
členy, aby přistoupili na hru opakování a znovu vytváření stejných kulturních znaků, které
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o mužích panují v dané době. Negativní stereotypy, které jsou s muži spojeny, slouží stále
jako navigace v chování a jsou jimi neustále potvrzovány, čímž je stávající nastavení
genderového řádu upevňováno a drženo ve stabilitě. Badinter uvádí, že mužské hry
nevychází z něčeho jako je přirozená agrese, ale z internalizované potřeby potvrzovat (si)
mužskou identitu. (Badinter, 2005: 91)

2.3.6

Systém (genderové) moci
Veškeré

uvedené

společenské

konstrukce,

argumentace

biologickým

determinismem, rodové segregace, upevňování genderových rolí uvnitř i vně jednotlivých
kategorií a jejich cílené i zdánlivě nezáměrné naplňování pojí nadřazený pojem, který
osvětluje a rozkládá výše uvedené strategie – symbolické násilí. Nadvláda, které je
symbolickým násilím dosaženo, je podporovaná nejen institucemi (které přímo vyžadují od
svých členů, aby hráli tu roli, která odpovídá jejich genderové sebedefinici (Harding in
Šmausová, 2002: 21)) a těmi, kteří z jejího udržování profitují (tedy muži), ale i těmi, kteří
jsou v takovém systému v subordinaci, tedy v případě genderového systému, ženami.
(Bourdieu, 2000: 35)
Vztahy moci jsou vytvářeny skrze schémata vnímání, hodnocení a jednání, a toto
reflektování sociální reality je nastaveno podle měřítek vládnoucích. Zdánlivá přirozenost
a ahistorická platnost sociálních struktur je tedy pouze neustálým opakováním a
reprodukováním vzorců, které si členové společnosti internalizují jako platné, byť je
naplňování takových strategií může stavět do podřazeného postavení. (Bourdieu, 2000: 35)
Vštípené vzorce chování a společenské role jsou následně zpětně argumentovány
biologickým pohlavím, čímž se dostáváme zpět k Badinter a její tezi o nuceném
upevňování tohoto systému, nejen v rámci genderových kategorií, ale také v rámci
samostatné kategorie mužů.
Zdá se, že ač muži ze symbolického násilí profitují, sami jsou nuceni aktivně
naplňovat genderové kategorie bez ohledu na to, co sami chtějí a systém, který sami
ovládají potlačuje jejich přirozenou identitu – ovládá je také. Otázkou zůstává, proč je
tento systém stále tak urputně bráněn a udržován? Možné řešení ulpívání na nastaveném
systému může být v (zatím) neuskutečněné redefinici kategorie muže.
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Po rozpadu ideologie o nadřazeném muži v rámci radikální vlny feminismu 60. let
se dospívající muži pohybují kolem prázdné definice mužnosti, bez navádějících
orientačních bodů, a naléhavé potřeby přehodnotit koncept maskulinity jejímž
středobodem je otázka „co vůbec znamená být mužem?“ (Clatternburg, 2018: 2) Jasně
vytyčené, jednotné hodnoty, které vytvářely identitu muže ztratily svůj původní lesk
dokonalosti a upínat se na původní hodnoty postrádá kýžený efekt a smysl. Mladí muži, ve
strachu ze ztráty jistoty masku výzvě, při které „se snaží vyhnout dvěma úskalím: že budou
mužní ne dost, nebo až příliš.“ (Badinter, 2005: 16)

2.4 Sexualita
Sexualita plně souvisí a ovlivňuje řád fungování společnosti – i díky tomu, že je přímo
vztahována k morálce a díky ní lze komplexně usměrňovat a ovládat její jednotlivce. V
současné době stále platí diskurz sexuální represe a internalizované sebekontroly
“přirozených” pudů. Tento systém, spadající do modelu symbolického násilí, se podařilo
natolik upevnit a svázat s každým jednotlivcem, že nám potlačovaná a svazovaná sexualita
připadá přirozenější než její spontánní objevování. (Bourdieu, 2000)
Důkazem může být například společenská potřeba edukovat pubescentní jedince
(od společensky stanoveného věku) ve věcech jejich vlastní sexuality a intimností s cílem
předat jim ty “správné” vzorce, podle kterých se budou ve svém budoucím sexuálním
životě řídit. Současně lze do této teorie zahrnout, převážně u žen v určitém věku, i sociální
tlak na ustoupení od “nehodnotného” užívání si nevázaného sexuálního života výměnou za
založení rodiny. Mateřství je stále považováno jako ženská primární role a ženy, které
předpoklad mateřství nenaplní (ať z biologických nebo sociálních důvodů) jsou
považovány za sobecké. Muži, oproti tomu, nepodléhají stejnému diskurzivnímu tlaku jako
ženy, protože otcovství není bráno jako součást identity, tak jak tomu je u žen. (Letherby in
Terry and Braun, 2012: 215)
Je na místě se zamyslet nad úzkou souvislostí mezi proměnami vnímání sexuality a
normalizováním heterosexuality jako jediné přijatelné společenské orientace. Také nad
politikou reprodukce a genderovými kategoriemi. Sexuální preference vztahování se k
opačnému pohlaví, jak je známe dnes, stejně jako genderové kategorie, nejsou ahistoricky
“přirozeně” platné. Segregující označení heterosexuál/homosexuál je vynálezem
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moderních dějin, která až do 20. století nenesla určující mýtický význam a s jehož pomocí
následně došlo k transformaci tehdejší společnosti.

2.4.1

Proměny (hetero)sexuality

Bezprostřednost rozvolněné sexuality, nezastíraná vnějšímu okolí byla potlačena
morálními kodexy vykonstruovanými v 17. století, kdy byla sexualita definitivně
“uklizena” z veřejné sféry za zavřené dveře manželských ložnic. Beze zbytku ji pohltila
nastupující serióznost reprodukční politiky. Všechno kromě tzv. užitečné sexuality – tedy
té, které vede k plození potomků, bylo zatraceno a do popředí hodnotového smýšlení
společnosti se dostala cudnost. (Foucault, 1999: 10)
Ještě na počátku 19. století byla sexualita omezena primárně na reprodukční funkci,
přičemž ženy i muže definoval odstup od chtíče, který souvisel pouze s tělesnými požitky
– jedinou přípustnou touhou byla potřeba plodit. (Katz, 2013: 5) Potřeba dozoru nad
sexuálním jednáním společnosti a reprodukcí odstartovalo snahu o řízení a ovládání
společnosti skrze analýzu sexuálního chování populace, jejíž cílem bylo učinit z
pohlavního chování ekonomicky a politicky koordinovanou činnost. (Foucault, 1999: 34)
Sexuální vztahy se tedy odehrávaly primárně mezi mužem a ženou, nicméně i přes
vztahování sexuality k opačnému pohlaví nedocházelo k explicitnímu kategorizování.
Transformace společnosti, potažmo rodiny vedla k reformní proměně sexuálních vztahů.
Mužská i ženská těla začala být vnímána jako prostředek pro potěšení – jako věc určená ke
spotřebě, přičemž vzniká nový erotizovaný model mezilidských vztahů. (Katz, 2013)
Páry s „legitimní“ sexualitou1 měli právo na soukromí a svobodné ukojování
heterosexuální touhy – bez ohledu na potřebu reprodukce. To se však změnilo po druhé
světové válce, kdy bylo nutné sexuální aktivity znovu propojit s reprodukcí. Jak bylo již v
kapitole o feministickém vývoji zmíněno, potřeba reprodukce úzce souvisela s přetvořením
sociálních rolí. Z tohoto pohledu se však do rovnice sociální transformace navíc dostala
nově i kategorie heterosexuála (potažmo homosexuála), která ucelila historicky několikrát
použitou ideu o sociálních rolích a upevnila postavení ženy nejen v kontextu
společenské/genderové role, ale současně vytvořila pozměněnou sociální realitu založenou
na dualitě, normalitě a abnormalitě. (Katz, 2013)
1

Ustanovení heterosexuality jako jediné přijatelné orientace proběhlo v polovině 19. století.
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Kategorii heterosexuality lze pojímat jako další negativní patriarchální dopad, kdy
platí vzorec „být muž, znamená nebýt homosexuál.“ (Badinter, 2005: 113) Žádoucí
sexuální preference je vštěpovaná od rané socializace, kdy jsou děti učeny, co je v rámci
sociální normality vhodné cítit a kdy je na místě „se stydět.“ (Warner, 1999) V rámci
smýšlení ve vzorcích patriarchální společnosti je vynucená mužská heterosexualita další
sférou

symbolické

moci,

která

upevňuje

systém

nadřazenosti

prostřednictvím

metaforického „vyvlastnění ženy“, potažmo jejím sexuálním ovládnutím. Definice rodu
automaticky předpokládá pohlavní zaměření – „pro mužskou identitu je stereotypně
charakteristické brát si, vlastnit, pronikat a ovládat, což ve vztahu k identitě ženy uzavírá
dualitu pohlavních kategorií a tvoří se „normalita“ v kontextu nadřazenosti muže nad
ženou.“ (Badinter, 2005: 97)

2.4.2

Mužská homofobie

Oblastí, která je úzce propojená se systémem (funguje jako nástroj) vytváření maskulinity
je sexuální orientace. Ta je, jak bylo zmíněno výše, úzce spojená s konstrukcí genderových
kategorií a „většina patriarchálních společností ztotožňuje maskulinitu s heterosexualitou.“
(Badinter, 2005: 112) Stejně jako jsou ženám a mužům přisuzovány vlastnosti, pro jejich
biologické pohlaví typické, vztahuje se tímto způsobem k rodu i přitahování k opačnému
pohlaví. Tento systém staví na charakteristických vlastnostech (pilířích mužství), které jsou
pro danou kategorii normalizované – pokud je tedy někdo přitahován k maskulinitě, musí
být zákonitě feminní (pokud ne fyzicky, tak alespoň mentálně). (Connell, 1995: 143)
Homosexualita z tohoto systému vychází jako ohrožení „správné“ maskulinity a je třeba jí
explicitně odmítnout. (Badinter, 2005: 97)
Homosexualita, od jejího vytvoření jako kategorie, byla (a stále je) podrobována
analýzám, které mají za cíl přijít s legitimním vysvětlením, jakým způsobem vzniká a zda
je možné jí „napravit“. Ač vzniklo nesčetně teorií o tom, co stojí za variacemi sexuálních
orientací, nikdy nevyvstala žádná dostatečně průkazná. (Badinter, 2005: 107)
Jak již bylo výše uvedeno, maskulinita bývá často ztotožněná a přímo vztažená
k heterosexualitě, přičemž funguje, tak jako celý pohlavně-genderový řád, na systému
protikladů. Pokud je maskulinita protikladem k feminitě a rod je definován sexuálním
chováním, stojí kategorie maskulinity na přijetím „správné“ sexuální preference stejně jako
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na odmítnutí „nesprávné. Protože mezi základní mužské vlastnosti patří ty, které jsou
společensky homosexualitě odepřené, a naopak jsou k ní vztahovány charakteristiky, které
jsou pojímané jako ženské. „Být muž znamená nebýt ženský, nebýt homosexuál, nebýt
poddajný, závislý, podřízený, … nemít přílišné intimní styky s jinými muži a nebýt ve
styku se ženami impotentní“. (Badinter, 2005: 113) Homofobie je nedílnou součástí
„správné“ maskulinity – proto je pro muže zásadní se vůči homosexuálním jedincům
vymezit/dát velmi jasně najevo nejen, že homosexuální sami nejsou, ale také že mužům,
kteří jsou homosexuální je do maskulinní kategorie odepřen přístup. (Badinter, 2005: 113)
Příčin, které slouží jako konstrukce tohoto přístupu je mnoho. Homofobií je v prvé
řadě udržována a posilována heterosexualita jako jediná správná pohlavní orientace a tím i
patriarchální systém, kdy platí ovládání ženy mužem. Možná i díky tomu budí
homosexualita u mužů takový strach. Nejen strach z možných utajovaných vlastních
homosexuálních tužeb, ale také ze slabosti, se kterou mohou být muži explicitně
neodmítajícím homosexualitu, spojeni. Tento strach marginalizuje homosexuální muže a
omezuje i muže heterosexuální, jimž brání například v hlubším přátelství s jiným mužem.
Současně stojí i za udržováním „tradičního“ rodinného modelu o kterém jsem hovořila
v předchozích kapitolách, kdy si otec drží odstup i od vlastního syna, který následně nemá
možnost se s otcem ztotožnit a nezbývá mu nic jiného než se vymezit vůči matce.
(Badinter, 2005)

2.5 Hormonální antikoncepce
Britský týdeník Ekonom označil existenci kombinované orální kontracepce jako jeden ze
sedmi divů moderního světa. S tímto tvrzením nelze souhlasit víc. (Watkins, 1998: 9) Malá
pilulka, za kterou stojí zcela jiná dimenze sexuálních vztahů, vyřešení otázky plánované
reprodukce a v neposlední řadě nástroj proměny pohlavně genderového systému.
Statistická dala nicméně dokládají, že v současné době, minimálně v kontextu Spojených
Států, její oblíbenost klesá. Po jejím uvedení na trh se navýšil počet uživatelek během
prvních tří let ze 14 % na 62 %. (Watkins, 1998: 34) Data sesbíraná mezi roky 2006 a 2010
uvádí, že počet aktivních uživatelek ve Spojených Státech klesl na 17 %, přičemž obdobný
počet žen se rozhodlo pro sterilizaci, případně neužívají antikoncepci žádnou, protože
v době výzkumu neměly po dobu delší než 3 měsíce sexuální styk. (Jones, Mosher,
Daniels, 2012)
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2.5.1

Historie kontracepce

Otázka ochrany proti početí na obecné rovině nabízí napříč historií nepřeberně teorií
navázaných na lokální víru a folklór, které se snaží osvětlit fungování ženského těla. V
průběhu věků můžeme sledovat progres v myšlení v jehož průběhu se podařilo propojit
mužskou ejakulaci s těhotenstvím – milník, kdy začaly být konstruovány způsoby, jakými
efektivně zabránit početí. V dnešní době by se nám mohly tehdejší způsoby zdát možná
trošku neobvyklé, nicméně v průběhu dějin, které nás dovedly až do dnešních dní mají své
nezastupitelné místo. (Connell, 1995)
Počínaje vkládáním předmětů do vagíny, které sloužily buď jako pesar nebo byl
jejich účel zabránění těhotenství po sexuálním styku, až po období běžné sterilizace mužů i
žen, se dostáváme na počátek 20. století k prvním studiím ženských hormonů. První
výzkumy směřující k cílené kontrole ženské reprodukce (sterilizace) byly aplikovány
rakouským vědcem L. Haberlandtem a jeho kolegou O. Fellnerem na zvířatech, nicméně
vyřešení otázky ženské reprodukce bylo nakonec složitější, než se z počátku zdálo.
(Connell, 1995)
Opravdový průlom poskytly výzkumy od 50. let minulého století, které měly za cíl
vyřešit problém expandující populace. Zásadní osobností je bezvýhradně tehdejší
prezidentka Federace Plánovaného Rodičovství, Margaret Sanger, která se aktivně
angažovala v možnostech kontroly početí žen. Její veřejný aktivismus, zajištění finančních
prostředků a spolupráce s dalšími vědci a lékaři, významně dopomohly k vytvoření první
fungující hormonální orální antikoncepce. (Connell, 1995: 12) Společně se svou kolegyní
Katherine Mc. Cormick trvaly na tom, aby byla kontrolovaná reprodukce vytvořená
specificky pro ženy – tedy aby ženy kontrolovaly a zodpovídaly za vlastní reprodukci, a
tedy byly i přímými uživatelkami. (Watkins, 1998: 20)
O několik let později se kombinované orální antikoncepce s názvy Enovid a
Norlutin dostaly na trh, primárně však jako prostředek k léčbě poruchy ženského
menstruačního cyklu. (Goldin a Katz, 2002) Následně byl Enovid schválen i jako
prostředek pro ženu sloužící ke kontrole plánované reprodukce. Margaret Sanger je
hlavním článkem stojícím za odstartováním ženského osvobození, reprodukční svobody a
kontroly vlastních těl.
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Užívání hormonální kontracepce prošlo od 50. let mnoha vzestupy a pády a řešením
otázek, které byly odvozené primárně od nežádoucích účinků, které ženy vnímaly
v průběhu užívaní. Úderně, avšak vyčerpávajícím způsobem je historie hormonální
antikoncepce vyložená například v diplomové práci Lenky Grünbergové. (Grünbergová,
2015)

2.5.2

Reprodukce v socialistickém Československu

V jedné z předchozích kapitol jsem okrajově představila jedny z nejvýraznějších osobností
druhé vlny feminismu, které souvisí s tématikou identity, Simone de Beauvoir a Betty
Friedan. Sociální realita aktuálních problémů byla samozřejmě v době kolem padesátých
let minulého století odlišná v kontextu jednotlivých zemí, jejich vyspělosti a politického
režimu. Zmiňovala jsem, že ženy před polovinou 20.století řešily „problém beze jména“ a
začaly si uvědomovat nejen vykonstruovanost vlastní identity, ale také potřebu realizovat
svoje individuální štěstí skrze svou každodenní svobodu. Tato situace, nicméně, probíhala
ve Spojených státech, v kontextu tehdejšího Československa byl stav poněkud odlišný. Ve
zkratce byla situace následující.
Západní ženy se snažily odpoutat od společností vykonstruované identity, jejím
odmítnutím systematicky nabourávaly systém, který je utlačoval – emancipace probíhala
skrze tužby sebenaplnění. Socialistické ženy v ČSR zažívaly tzv. politickou emancipaci
shora. (Wagnerová, 2009: 14) Silný důraz na oblast produkce a měnová reforma se staly
prostředkem pro uskutečnění ženské emancipace přesunem žen ze sféry soukromé do sféry
veřejné – do oblasti produkce. Zpřístupněním trhu práce se sice „osvobodily“, nicméně
marxistický model nevzal v úvahu řešení problematiky reprodukce a žena čelila dalšímu
břemenu – druhé směně. (Wagnerová, 2009: 13) Na tuto problematiku můžeme nahlížet
dvojí optikou, a to jako na „státem řízenou emancipaci, která selhala, protože emancipaci
zredukovala pouze na nutnost být zaměstnána a na straně druhé jako na, v konečném
důsledku, prostředek osvobození.“ (Havelková, H., 2015: 126)
Již v roce 1949 vyšel zákon o rovnosti ve všech oblastech rodinného i pracovního
práva a ten se víceméně v nezměněné podobě udržel až do současnosti. Žena byla v prvé
řadě pojímána jako pracovní kapacita než jako matka. Výchovu dětí zajišťovaly jesle a
mateřské školky, nicméně i přes to zůstala starost o domácnost a péče o děti na ženě.
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Vedlejší pozitivní dopad, který z tohoto modelu vyvstal bylo zvýšení kvalifikace a
vzdělanosti žen. (Wagnerová, 2009: 15)

2.5.3

Volba reprodukce

Ve výše shrnutém kontextu nastal v oblasti reprodukce průlomový okamžik již
v padesátých letech2 debatou a následným uzákoněním legální možnosti potratu. Ženy ani
muži neměli v mnoho možností kontroly reprodukce, potažmo kontroly velikosti své
rodiny a v rámci socioekonomických problémů, se kterými se Československo potýkalo se
zdála být legalizace interrupcí jako snadné řešení. (Dudová, 2012: 43) Ač byly potraty do
té doby legislativně zakázané, bylo jich provedeno mnoho – proto byla argumentace stavící
se za možnost legalizace diskutovaná i v rámci ochrany zdraví žen, které je potenciálně
ohroženo absolvováním ilegálního potratu. (Wagnerová, 2009: 19) Odborníci (muži),
účastnící se veřejné diskuze o potratech, se shodli na tom, že žena by se neměla v otázce o
ponechání potomka rozhodovat sama, díky čemuž vznikla tzv. potratová komise. (Dudová,
2012) Ač měla rozhodující slovo svolující k potratům žen potratová komise,
v celosvětovém měřítku měly československé ženy velmi brzy možnost zvolit si, zda si
počaté dítě nechají nebo ne. Přes zdánlivou svobodu a možnost kontroly reprodukce ženy
v problematice figurovaly pouze jako objekty péče, rozhodování a kontroly, ne jako
aktérky. (Dudová, 2012: 75)
Potratové komise byly po nastolení demokracie zrušeny a ženy v Česku dodnes ze
zákona disponují svobodným rozhodnutím o svém těle a budoucím životě. I přes to, že se
v průběhu posledních dvaceti let objevili pokusy o zrušení možnosti interrupce, naštěstí je,
možná i díky slabšímu vlivu katolické víry, stále v platnosti zákon, který umělé přerušení
těhotenství ošetřuje ve prospěch žen. (Ciprová in Sokačová, 2009)
Kromě tendencí usilující o zákaz potratů se tehdejší pravicově zaměření politici
soustředili na to, aby součástí podstoupení interrupce byl například i souhlas muže –
partnera. (Ciprová in Sokačová, 2009: 82) Tato zásadní změna ovšem nikdy nebyla
podpořena ostatními politickými stranami, takže nevešla v platnost. Feministickou optikou
je stanovisko k obdobným návrhům jasné. Hypotetické uzákonění nutnosti vědomého
souhlasu muže s podstoupením interrupce by bylo významným krokem zpět a odebrání
vydobytých práv ženy na možnost svobodně rozhodovat o svém těle.
2

1958, pozn. autorky
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Zákon o interrupcích zapříčinil i volání po dostupnější účinné antikoncepci.
V Československu byl dostupný perorální Antigest nebo nitroděložní DANA.3 Prudký
nárůst potratů od konce padesátých let s velkou poptávkou po účinné antikoncepci
poukázal na hlubší problematiku, a to téma lidské sexuality, psychických problémů
v manželství a sexuálního chování mladých lidí. (Havelková, H., 2015: 150) Vzhledem
k tomu, že role genderových odborníků byla velmi silně provázána s politikou, v období od
60. let nastoupila velmi silně prorodinná politika, která byla ještě více posílena v době
normalizace 70. let. Přídavky na děti byly postupně zvyšovány, rodiny s dětmi
upřednostňovány při zajištění bydlení či disponovali cenovými a daňovými úlevami. Ač
byly strategie směřované na podporu růstu populace a udržení „tradičních“ hodnot,
opatření byla stále genderově konzervativní. „Ochrana a podpora byla k dispozici pouze
matkám“, přičemž muži – otcové, byli z péče stále vyřazeni. (Havelková, B., 2015: 74)

2.5.4

Ideologie volby

Užívání (orální) hormonální antikoncepce ženami se zdá, po letech zažité zkušenosti,
neodporovatelné. V rámci konstruktivistického paradigmatu, feministickou optikou, je
však nutné ptát se, proč tomu tak je. Proč jsou ženy ty, na jejichž bedra bylo postaveno
břemeno každodenního užívání hormonálních pilulek? Na jednu stranu je hormonální
kontracepce nástrojem, který dává ženám svobodu, a to nejen sexuální, ale také svobodu
volby nakládat s vlastní reprodukční schopností a možnost organizovat si život dle svého
uvážení. Na stranu druhou může být polykání pilulek každodenním vnitřním zápasem.
Užívání hormonální antikoncepce ženami upevňuje normalizovanou skutečnost, že
žena je ta, která je primárně zodpovědná za početí a současně staví ženu do pozice, kdy
v podstatě nemá jinou možnost než tuto roli přijmout. Zjednodušeně řečeno, premisa, že se
každá žena může rozhodnout, zda bude hormonální pilulky užívat je značně nadnesená,
když zvážím, že zodpovědnost za početí (minus jistota efektivity pilulky) zůstane na každý
pád na její straně.
Tuto problematiku, která se označuje jako tzv. ideologie volby lze demonstrovat
například na výzkumu Rebeccy Shaw (Shaw, 2007), která analyzovala osmdesát
telefonických hovorů žen volajících na britskou linku důvěry domácích porodů.4 Ženy
3
4

Dobrá a neškodná antikoncepce, pozn. autorky
Home Birth Helpline, pozn. autorky.
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volající na zmíněnou linku, řešily nejen rovinu naturálního vs. medicinského porodu, ale
obávaly se například možného traumatického zážitku z nemocnice, ovlivňování rozhodnutí
přítomnými lékaři a lékařkami nebo se chtěly vyhnout medicinským zásahům. Ve
Spojeném království byla možnost domácích porodů schválena jako legitimní svobodné
rozhodnutí každé ženy, nicméně i přes to neshledaly ženy uplatnění této volby jako
jednoduché. (Shaw, R., 2007: 566)
Shaw z výzkumu vyvozuje, že volbu žen silně ovlivňuje povaha informací, které
jsou k dispozici a rozpor mezi jednotlivými přístupy (diskurzy) k problematice. Ženy
volající na linku domácích porodů žádaly o radu, jak se na toto rozhodnutí prakticky
připravit. Spousta z nich nebyla dostatečně informovaná, o svém rozhodnutí pochybovala
po diskuzi se svým lékařem nebo chtěla jen posvěcení svého rozhodnutí. Tyto ženy jsou ve
finále postaveny před rozhodnutí, zda se svěřit do rukou lékařů, najmout si porodní
asistentku (pokud si to mohou dovolit) či rodit samostatně bez jakékoliv pomoci. (Shaw,
R., 2007) Veškeré volby, které ženy mohou učinit se pohybují ve dvou rovinách – v tom,
co je společensky přijatelné, protože je na tu stranu nakloněn dominantní diskurz a co
vyvolává negativní emoce, protože je to diskurzivně odsouzeníhodné.
V rovině ideologie volby a dominantních diskurzů se také pohybuje Anita Shaw ve
článku z roku 2010, kde rozebírá problematiku těhotenství u dospívajících dívek a nahlíží
za negativní stereotypy a paradigma strachu, které je s tímto tématem úzce spojeno.
Základním kamenem a příčinou je, dle Shaw, právě dominantní diskurz, který je ve
vzájemné podpoře s aktuálními politickými, náboženskými, lékařskými, vzdělávacími a
mediálními institucemi. Tento diskurz je nastaven dle standardů „bílé“, středostavovské
třídy a slouží jako nástroj k nastavení normality – je reprodukováním výše zmíněnými
institucemi upevňován a společensky odsouhlasován jako logický. Diskurz následně slouží
jako měřítko komplexně pro celou společnost, bez ohledu na intersekcionální rozdíly, čímž
jsou někteří jedinci ihned automaticky vyloučeni. V tomto konkrétním případě je skrze
média produkována „správná“ konstrukce mateřství, která má v konečném důsledku
normalizační účinky na formování postoje k problematice již u dospívajících dívek. (Shaw,
A., 2010)
Skrze témata, kterými se zabývaly obě autorky se dostávám na rovinu autenticity
ideologie volby. Ač se může zdát (minimálně v kontextu střední Evropy 21.století), že
ženy mají příležitost svobodně si zvolit. Vždy se budou pohybovat pouze v možnostech,
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které jsou aktuálně dostupné a v dichotomii, která skrze výběr možnosti nekorespondující s
dominantním diskurzem zatíží ženy sociálním stigmatem.
V problematice těhotenství dospívajících dívek je stigma několikanásobné. Pokud
na toto téma nahlížíme optikou konzervativců, je těhotenství mladistvých problémem
morálním, ohrožujícím hodnoty patriarchální společnosti. Optikou liberální má takové
těhotenství zdravotní, sociální a finanční důsledky – žena se například připravuje o
možnost studovat a být finančně nezávislá. Oba směry vychází z dominantního diskurzu
tzv. „hodné holky“, tedy předpokladu, že otěhotnění mladé dívky je vždy nezáměrné a tím
současně i nechtěné. (Shaw, A., 2010: 59)
Shaw však uvádí, že pokud dívka zvolí možnost, která je v souladu s tímto
diskurzem – rozhodne se užívat hormonální antikoncepci, aby zabránila těhotenství,
stigmatu bude čelit, minimálně z konzervativního hlediska stejně, už jen kvůli faktu, že
měla/má sex. Pokud se rozhodne antikoncepci neužívat, stigma jí bude přiřčeno
z liberálního hlediska za její hloupost a nezodpovědnost. Pod rouškou morálky a
liberálního „zájmu“ o blaho jedince se dle Shaw odkrývají mechanismy sociální kontroly.
Diskurz „hodné holky“ společně s ideologií volby upevňuje zodpovědnost, která je vložená
do rukou žen a zcela osvobozuje z případného stigmatu (z těhotenství ženy v mladém
věku) muže. (Shaw, A., 2010: 60)
Jak je patrné, ideologie svobodné volby je pouhou zástěrkou komplexního systému,
který je udržován k záměrnému formování společnosti a udržování mocenského systému
ze kterého profituje pouze ta část společnosti, která splňuje atributy „správné“ rasy, třídy a
genderu. Současně, jak se zdá, udržuje systém ženy v pozici, kdy je striktně vymezeno
žádoucí chování a volby směřující mimo stanovené vzorce jsou společensky odsuzovány.
Do určitého věku je u ženy případné otěhotnění stigmatizováno a odsuzováno, což se
následně od určitého věku plynule překlene ve stigma z dosavadního neotěhotnění.
Manipulační fáze, kdy si žena může, bez nátlaku společnosti svobodně zvolit se zdá být
pouhou sociální domněnkou.
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2.5.5

Reprodukce se týká i mužů!

Pokud pominu argumentaci o svobodě a právech ženy na vlastní rozhodování o svém
životě – což velmi úzce koreluje právě s otázkou (ne)reprodukce, ráda bych rozvedla
problematičnost, v předchozí kapitole uvedeného návrhu dodatku k interrupcím, více do
hloubky. Z perspektivy mužů je skrze slýchaný argument „je to přece i moje dítě“
pravděpodobně pochopitelná snaha o začlenění do rozhodovacího procesu případného
početí či ponechání potomka. I přes fakt, že tomuto postoji rozumím, je nezbytné ustoupit
od systému normalizovaných genderových stereotypů, které staví muže do pozice, kdy
nejsou nuceni přebírat prakticky žádnou odpovědnost za reprodukci.
Pokud bereme v úvahu pouze heterosexuální vztahy, žena nemůže otěhotnět sama.
Tedy bez přičinění muže skrze sexuální styk – jejich podíl na početí je vyrovnaný.
Nicméně prevence početí lpí čistě na ní. Na základě předpokladu, že jsou k reprodukci
potřeba obě pohlaví se zdá logické předpokládat, že to bude platit i v opačném případě –
v otázkách ochrany proti početí. Nedostatečný podíl na závazku za heterosexuální aktivity
může být v nerovnoměrném rozložení možností ochrany proti početí. Muž má omezenější
škálu možností volby ochrany proti početí, přičemž není, kromě vasektomie, žádná ani
zdaleka stejně efektivní tak, jako ženská hormonální antikoncepce.
Z toho vyplývá, že aktuálním cílem by tedy mělo být vytvoření efektivní, bezpečné,
dostupné (hormonální) antikoncepce pro muže, bez trvalých následků. Vědecké studie
posledních let dokázaly vytvořit hormonální injekce pro muže, které byly aplikovány na
měsíční bázi a téměř celá testovací skupina zaznamenala úspěch v potlačení tvorby spermií
potřebných k reprodukci. (Wang, Festin, Swerdloff, 2016) Ve výsledku lze považovat tyto
testy za splňující výše uvedené podmínky. Nicméně klinické testy tohoto výzkumu byly
pozastaveny, protože se muži hojně setkávali s vedlejšími účinky jako například bolesti
v místě vpichu hormonální injekce, akné, noční pocení či nárůst hmotnosti. Někteří se
setkávali s náladovostí a zvýšenou agresivitou.
Donegan uvádí, že ve srovnání s vedlejšími účinky zaznamenanými u žen, jako je
akné, bolest prsu, nevolnost nebo zvracení, bolesti hlavy, průjem, přírůstek na váze,
závratě, špinění, bolest břicha, únava, vaginální infekce, a ještě závažnější stavy, jako jsou
krevní sraženiny a zvýšené riziko některých rakovin se zdají být symptomy užívání
mužských hormonů zanedbatelné. (Donegan, 2019) Vedlejší účinky není možné tímto
způsobem poměřovat (v míře jejich závažnosti) ani kvantitativně srovnávat už jen
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z důvodu, že prostě existují. Závažnost takových účinků se odvíjí od individuálního
vnímání každého jedince, a proto je na místě považovat mužskou i ženskou hormonální
antikoncepci za srovnatelnou už jen proto, že obě vedlejší účinky mají.
Hormonální antikoncepce pro muže existuje a bylo by naprosto reálné jí schválit a
distribuovat, nicméně to by byl pouze „krok do prázdna“, i proto že je problematika
reprodukce spojovaná primárně pouze se ženou. Při existenci ženské hormonální
antikoncepce a strachu mužů z ohrožení vlastní maskulinity, například možnou neplodností
v podstatě není třeba mužskou hormonální antikoncepci prodávat. Podle gynekoložky
Heleny Máslové by ji „nikdo nekupoval“. (Máslová in Matějů, 2011) Neexistence
efektivní mužské hormonální kontracepce tak spočívá i v ekonomické dimenzi. Díky
udržování zodpovědnosti za početí na straně ženy je možné předpokládat, že by výnosy za
její prodej nebyly zdaleka srovnatelné s výnosy za prodej pilulek pro ženy.

2.6 Informovanosti společnosti
2.6.1

Vzdělávací instituce a sexuální edukace

Na formování postojů a názorů se kromě rodiny podílí i školské instituce, kde v podstatě
dochází k řízené komplexní a systematické edukaci. Kromě teoretických vědomostí,
kterými specificky rozvíjí jedince pouze škola, slouží i jako prostředek, skrze který mladí
studenti přebírají hodnotový systém a v daném socio-ekonomickém prostředí i konkrétní
ideologii. (Zvolská, 2015) Aktivním přebíráním, konstrukcí a rekonstrukcí sociálních
principů jsou udržovány i pozice ve společenském prostoru. Vzdělání tvoří jednu část
celku, který se nazývá reprodukční strategie a jehož prostřednictvím jsou udržovány
sociální rozdíly a vztahy nadřazenosti a podřazenosti, čímž dochází k reprodukci
kompletního systému diferencí, na kterém stojí sociální řád. Systém školství zaměřuje
velkou část své pozornosti na pochopení principů světa, hierarchie a kultury, které jsou
opakovaným legitimizováním přijímány jako platné. (Bourdieu, 2002)
V českém kontextu je tento koncept uchopen do systematického Rámcového
vzdělávacího programu (osnov). V současných osnovách pro základní vzdělávání je možné
vyhledat sexuální výchovu pouze jako součást jiného nadřazeného předmětu, pod který
kapitola o sexualitě spadá. V prvé řadě je součástí rámce/předmětu Člověk a jeho zdraví,
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které slouží jako úplný základ pro další nadstavbu problematiky. Cílem dílčí části tohoto
předmětu je předání základů ohleduplného chování, potažmo bezpečného sexuálního
chování mezi chlapci a dívkami. (RVP ÚV, 20175) Již na prvním stupni základního
vzdělávání je znatelná reprodukce genderového systému, který nejen staví do popředí
povědomí primárně o heterosexuálních vztazích, ale ostatní sexuality ze vzdělání úplně
vylučuje. Co je však genderovou optikou ještě více alarmující je fakt, že jsou informace o
neheterosexuálních vztazích předávány jako „poruchy pohlavní identity.“ (RVP ÚV, 2017)
Pokud pominu otázky čistě sexuality a intimity, v binaritě vztahů se pohybuje i
navazující školní kurz, jehož součástí je kultivované chování k opačnému pohlaví. Vztahy
mezi pouze dívkami či chlapci jsou ve vzdělávacím systému opomenuté – ze všeho
uvedeného vnímám oslí můstek k upevňování nejen binarity ale i mužské homofobie
v patriarchálním systému, která byla rozebrána v kapitole o sexualitě.
Obdobný přístup k těmto tématům lze vidět i v dřívějších publikacích.
Demonstrativní příklad určený jako podklad pro pedagogy a rodiče, který cílí na výchovu a
edukaci dospívajících chlapců může být příručka Oldřicha Matouška – Dospívání chlapců
v Čechách a na Moravě. (Matoušek, 1997) I tato příručka, která vyšla v roce 1997 a tedy
velmi pravděpodobně sloužila jako prostředek pro formování současné generace mladých
mužů, je psána velmi esencialisticky.
V úvodu autor uvádí, že feministky podporují původní genderové role a podporují
návrat k ženskosti žen a mužnosti. Na tomto tvrzení následně autor formuje veškeré
výchovné koncepty a upevňuje konstrukci sociální reality v binaritách, přičemž
normalizuje nejen patriarchát, ale upevňuje „správnost“ heterosexuality, platnost
biologických rozdílů mezi muži a ženami, což ve finále vede k příslušnosti k tradičním
genderovým rolím. Tyto myšlenky autor podkládá svou teorií o nenahraditelnosti otce ve
výchově chlapců a může se zdát, že autor nakročuje k podnícení mužů k větší
angažovanosti ve výchově a snaze o zajištění rovného podílu mužů a žen na péči a
výchově. V průběhu toku jeho myšlenek však vystává pouze silná orientace na tradiční
rodinu, za kterou autor považuje heterosexuální pár. (Matoušek, 1997)
V řešení otázek sexuality dospívajících chlapců se autor pohybuje na rovině studu a
klade důraz na zúžení tématu pouze na edukaci základní – nezbytně nutnou. Za zásadní
5
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považuje roli rodiny, která by měla být primárním zdrojem informací ještě před započetím
sexuálního života. Informace by pak chlapcům měly být sdělovány taktně, pouze jako
soubor doporučení předcházející nechtěnému početí. (Matoušek, 1997) Ostatní témata,
která se sexualitou souvisí, například jako jsou hormonální formy ochrany, jsou z autorova
přístupu zcela vynechána, protože téma mužské hormonální antikoncepce bylo v 90. letech
v české společnosti nemyslitelné a pravděpodobně i proto, že je nevnímá jako témata
přímo se vztahující k mužům. Muže vnímá jako vrozeně méně citlivého, se zcela
odlišnými oblastmi zájmů, než má žena, díky čemuž jsou napříč publikací artikulována i
témata „relevantní“ ke kategorii muže.

2.6.2

Vliv evoluční biologie na formování postoje k reprodukci

Tato podkapitola představí výzkum, který se zabývá lidskou sexualitou a heterosexuálním
partnerstvím. Výzkum byl konstruován v esencialistickém paradigmatu českými vědci –
biology. Kromě vývoje společnosti ovlivněné konstruováním sociální reality skrze
vzdělávací proces – potažmo ovlivněním sociálních hodnot edukací, určují směr
společenského uvažování i výzkumy založené na „nezvratných důkazech“ o vlivu biologie.
Je na místě tyto výzkumy zohlednit do teoretického rámce problematiky hormonální
antikoncepce, i přes to, že jsou v rozporu s konstruktivistickým přístupem této práce, jejich
medializované výstupy mají vliv na utváření a upevňování názorů jedinců.
Téma lidské sexuality a partnerství z této perspektivy bylo zkoumané mnohými
zahraničními vědci, z dohledatelných novodobých výzkumů například antropoložkou a
bioložkou Sarah Hrdy nebo R. Alexanderem a K. Noonanovou. Tyto výzkumy obvykle
staví své teorie pouze na diferencích evolučního vývoje lidí od zvířat – lidské sexualitě a
reprodukci. Výzkumy jsou do velké míry esencialistické, i proto, že berou v potaz pouze
jeden úhel pohledu na sexualitu oddělený od ostatních zásadních kontextů jako je kultura,
mocenský rozměr tématu nebo například i individualismu. Jsou konstruovány na
propojování typu chování jedince s jeho/jejími biologickými dispozicemi, sexuálními
preferencemi potažmo volbou sexuální ochrany, přičemž výstupy těchto výzkumů stojí na
nalezení společného vzorce pro chování skupiny lidí, většinou na základě právě
biologických dispozic.
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2.6.3

Vědecké výzkumy sociálního vlivu HA

Kolem roku 2010 probíhalo testování dvou skupin žen – uživatelek hormonální
kontracepce a žen, které pilulky neužívají. Cílem výzkumníků bylo dospět k výsledku, kdy
bude možné říct, zda vůbec a do jaké míry ovlivňuje užívání antikoncepce kolísání
hormonů, které jsou považovány za zodpovědné za ženské sexuální chování a partnerské
preference žen.
Výstupem tohoto konkrétního výzkumu bylo tedy prokázání vlivu syntetických
hormonů v organismu na výběr partnera. Tedy stručně řečeno, základním kamenem byla
teze, že vlivem menšího kolísání ženských hormonů žena shledává atraktivnějšími ty
partnery, které by v případě nepřítomnosti hormonální antikoncepce v organismu
neshledala vhodnými pro potenciální reprodukci. Díky tomuto výzkumu proběhly
spekulace o případném vlivu antikoncepčních pilulek na stabilitu partnerských vztahů a
následnou rozvodovost, a to i přes to, že výzkumníci nebyli schopni dodat žádná
(empirická) data o přímé souvislosti, kdy by bylo možné s jistotou označit hormonální
antikoncepci jako přímo odpovědnou za možný rozpad partnerských vztahů. (Klapilová,
Konečná, Weiss, Havlíček, 2012)
Zajímavé ovšem je, že z výzkumu Craiga Robertse z roku 2008 (Roberts, Gosling,
Carter, Petrie, 2008) přesto plyne, že většina z vybraného vzorku matek, které v době
seznámení se s biologickým otcem svého dítěte užívaly hormonální kontracepci, a
následně došlo k jejímu vysazení, pociťovala menší sexuální přitažlivost, menší míru
sexuální satisfakce a častěji odmítaly sexuální aktivity iniciované ze strany partnera.
Otázkou je, z jakého důvodu a pro jaké účely byl tento výzkum vytvořen a jak byl
metodologicky veden. Pro lepší představu o mocenském rozměru obdobných výzkumů,
které mají následně vliv na formování názoru široké veřejnosti rozeberu jeden ze série
těchto výzkumů z českého prostředí více.
Na práci zmíněného Craiga Robertse navázal v roce 2017 dokument České televize
z cyklu Člověk, to je věda, přičemž tvůrci spolupracovali nejen s biology (odborníky
Univerzity Karlovy v oboru genetiky, chemie a hormonální antikoncepce), ale přímo s
Craigem Robertsem. Dokument staví veškeré poznatky na biologii a genetice jako daných
skutečnostech a prostřednictvím rozličných experimentů srozumitelně – pro širokou
veřejnost, artikuluje, jaké sociální (vztahové) dopady užívání hormonální antikoncepce
„prokazatelně“ má.
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Výzkumníci, kteří se na tomto dokumentu podíleli použili metody, skrze které se
nelze dopracovat k relevantnímu výstupu. Celý výzkum se pohyboval v esencialistickém
paradigmatu a předpokládaný „výsledek“ se už předem pohyboval v jednoduchých
binaritách jako je muž – žena, přitažlivost – nepřitažlivost a vhodnost – nevhodnost.
Dualistický přístup, již před samotným výzkumem předurčil, jaký může finální výstup být.
Nezahrnutím dalších proměnných, které je do sociálního výzkumu na místě zahrnout byly
zpětně determinovány nejen použité metody, ale i závěry, ke kterým může studie dojít.
Výsledky výzkumu tvrdí, že pokud žena antikoncepční pilulky užívá, porušuje tím
v podstatě řád „přirozené“ selekce toho „správného“ partnera, protože je její úsudek
zastřený syntetickými hormony, které žena požila. Výběr partnera se následně neřídí dle
evoluční teorie schopností vycítění geneticky k reprodukci nejvhodnějšího protějšku, čehož
je žena, podle těchto biologických výzkumů, schopná pouze díky zvýšené hladině
příslušných hormonů v sobě ovulace (kdy hormonální antikoncepci neužívá). Dojem, který
tato informace zanechá může mimo jiné být, že pro ženu je z „přirozených“ důvodů lepší
antikoncepci neužívat, aby neporušovala nejen „přirozený“ řád partnerských vztahů.
Ze všech poznatků, které lze z tohoto výzkumu vyselektovat, analyzovat a
interpretovat vychází v podstatě jeden zásadní výstup. Pokud si žena svého partnera vybere
pod vlivem hormonální antikoncepce, v prvé řadě její potomek nebude geneticky nejlépe
splňovat atributy pro silného, imunitně vyspělého jedince – bude náchylnější k nemocem.
V řadě druhé postupem času dospěje do fáze, kdy absence syntetických hormonů způsobí
její nespokojenost ve vztahu a bude pravděpodobně „přirozeně“ přitahována jinými muži,
nicméně její partner pravděpodobně bude „dobrým otcem“ a spolehlivým článkem
domácnosti. (Roberts, Gosling, Carter, Petrie, 2008) Současně bude nespokojen i partner,
protože žena nebude schopná na základě svého hormony zastřeného úsudku naplnit jeho
sexuální potřeby v partnerství.
Teze, které plynou z výzkumu Craiga Robertse a týmu biologů z Univerzity
Karlovy je z feministického pohledu nutné podrobit kritické analýze. Použitá metodologie
není dostatečná pro takto rozsáhlý sociální výzkum. Autoři berou v potaz pouze biologické
hledisko (například míru testosteronu u mužů a fázi menstruačního cyklu u žen), což
ovšem není přijatelné, vzhledem k rozsahu proměnných, které se tématu týkají. Klíčové
pojmy, které jsou ve výzkumu používané nejsou konkrétně vymezené – například „dobrý
otec“ je natolik subjektivní označení, že ho není možné pojímat jako určující kategorii
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k výzkumu. Souvislost užívání hormonální antikoncepce s fungujícím partnerstvím, které
dal výzkumný tým dohromady tedy nelze považovat za dogmatický, protože do složité
problematiky heterosexuálního partnerství vstupuje tolik individuálních faktorů, že
jednoduše není reálně možné určit jen jeden (v tomto případě právě užívání hormonálních
pilulek) jako zásadně odpovědný. Nicméně, výzkumy a výstupy tohoto typu jsou velmi
rozšířené a vlivné, neboť stojí na srozumitelných kategoriích a podporují stereotypy,
kterými jsou lidé ve veřejném prostoru, médiích i institucích opakovaně obklopováni. Ve
výsledku je nutné ptát se, do jaké míry obdobné výzkumy ovlivňují ve volbě ochrany proti
početí jednotlivce i páry, které se potýkají s obdobnými problémy, jaké výzkumníci
přisuzují čistě biologii.
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3 EMPIRICKÁ ČÁST
3.1 Úvod
Empirická část této diplomové práce je postavená na genderové analýze kvalitativního
výzkumu. “Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se
nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace… ale jehož
výsledkem jsou poznatky odvozené z údajů shromážděných mnoha různými způsoby.
Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž
toho ještě moc nevíme.” (Strauss a Corbin, 1999: 10)
V rámci metody zakotvené teorie byla systematicky shromážděna potřebná data
(pomocí polo-strukturovaných rozhovorů), která byla následně analyzována skrze
kombinaci otevřeného a axiálního kódování. V zakotvené teorii platí, že “nezačínáme
teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a
necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné” (Strauss a Corbin, 1999: 14)
Současně lze tento výzkum považovat za feministický, protože jsem v průběhu jeho
realizace ctila „pravidla“ a etiku feministického výzkumu.

3.1.1

Zkoumaná problematika

V diplomové práci se zabývám problematikou užívání ženské hormonální antikoncepce
optikou mužů. Prostřednictvím analýzy polostrukturovaných rozhovorů jsem zjišťovala,
jaké mají muži o užívání hormonální antikoncepce povědomí, zda se o tuto problematiku
zajímají, případně z jakých zdrojů čerpají informace a proč. Zajímalo mě, co pro oslovené
muže užívání ženské hormonální antikoncepce jako pro partnery znamená – tedy jaká jsou
podle nich pozitiva a negativa jejího užívání jejich partnerkami. Dále jsem zkoumala, zda
se jako partneři angažují v rozhodovacím procesu partnerčina užívání hormonální
antikoncepce, jak jejich názor ovlivnilo a formovalo domácí/sociální prostředí a v průběhu
pubescentního období vzdělávací instituce. V neposlední řadě jsem se ptala, zda se na
kontracepci (finančně) podílí a zda se vůbec cítí být kompetentní o této problematice
hovořit nebo tuto berou primárně jako otázku ženskou.
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3.2 Metodologie
3.2.1

Feministické výzkumy obecně

Feministické výzkumy (tedy výzkumy zaměřené na mocenské a sociální nerovnosti,
strukturální problémy a nerovnosti ve společnosti) vznikly jako odpověď na dlouhodobé
patriarchální uchopení výzkumné vědecké sféry. Jak bylo již nastíněno v teoretické části,
výzkumy byly vytvářené a jejich výsledky interpretované skrze čistě mužskou optiku, a to
včetně otázek, které se týkaly žen. Muži byli díky tomu schopni prosazovat své zájmy a
disponovat mocí nad všemi zásadními oblastmi společnosti (např. média, věda, literatura,
umění, …). (Letherby, 2003)

3.2.2

Metody ve feministických výzkumech

V roce 1974 feministická socioložka Oakley napsala (Letherby, 2003: 20), že teorie a
metody v sociologii byly postaveny na mužském vztahu se sociálním světem. Pro mnoho
feministek/feministů je feministický výzkum v podstatě feministická teorie v praxi.
(Letherby, 2003: 62) Feministický výzkum je rozmanitý, čerpá z více myšlenkových
proudů a používá rozmanité metody (i více najednou). Proto také nelze říci, že je
feministický výzkum poznatelný díky použití specifických (feministických) metod – každá
metoda může být použita feministickým způsobem. (Reinharz, 1992)
Cílem je efektivní sbírání ucelených dat, které dají podnět pro změnu v životech
jedinců skrze sociální a individuální změny. Gender je v těchto výzkumech využíván jako
analytická kategorie a feministické výzkumy pak kladou důraz na odhalování struktur moci
a reflexivitu v rámci provádění výzkumu. (Ramazanoglu, 2004) Feministický výzkum
zahrnuje popis a analýzu použitých metod, evaluaci jejich hodnoty, podrobně rozebíraná
dilemata, které způsobují jejich použití a zkoumají vztah mezi metodami, které používáme
a jak je používáme. (Letherby, 2003: 5)
Pro feministický výzkum není zásadní pouze to, jaký výzkum provádíme, ale na
stejnou rovinu staví i otázku proč ho provádíme, jaké techniky pro sběr dat si vybereme a
jak můžeme výsledky výzkumu argumentovat/odůvodnit. (Letherby, 2003: 6) Staví na
feministické teorii, politice a etice, což znamená, že klade velký důraz na citlivý přístup
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výzkumníka/výzkumnice k respondentům, ale vychází ze vzájemného otevření se a důvěry.
Díky přístupu založeném na oboustranné důvěře je možné získat množství dat, která by
nám při naprosté objektivitě a odtažitosti mohla zůstat skryta. (Letherby, 2003: 7)
Feministický výzkum vychází z individuálních zkušeností žen – což zapříčinilo
dlouhodobé podrývání přínosu feministických výzkumů ze strany mužů – právě pro jejich
nedostatečnou objektivitu. Feministický výzkum také zpochybňuje již existující pravdy –
jak již bylo výše zmíněno, všechna fakta, která vycházela z výzkumů, byla tvořena
výzkumníky – muži, při vytvoření feministického výzkumu a je tedy třeba existující
„pravdy“ nejprve zpochybnit, aby mohly být následně napraveny.
I přesto je možné feministický výzkum stručně charakterizovat. Obvykle se zabývá
tématem, kde dochází k mocenským nerovnostem, je aktivistický – tedy snaží se o sociální
změnu, užívá genderově korektní jazyk, staví na feministických teoriích a v neposlední
řadě bere v potaz pozicionalitu/reflexivitu výzkumníka. Dle feministických teorií každý
badatel promítá do výzkumu své osobní hodnoty a názory, a proto nemůže být žádný
výzkum 100 % objektivní. Dle feministických teorií by bylo na místě změnit pojetí
výzkumů z objektivity bez hodnot na hodnotové vědomé subjektivní zatížení, čímž by se
upravil nejen jednostranný mocenský vztah mezi výzkumníkem a respondentem, ale
změnila by se i síla obecné platnosti interpretace mužských výzkumu. (Letherby, 2003: 69)

3.2.3

Feministické rozhovory

Rozhovory obecně jsou jedna z přirozených výzkumných technik, která je často využívaná.
Je to ucelená soustava ústního jednání mezi tazatelem/tazatelkou a dotazovaným
respondentem/respondentkou s cílem získat pomocí otázek informace o zkoumané sociální
realitě a jejích souvislostech. (Hendl, 2005) Cílem rozhovorů není získat obecně
aplikovatelnou pravdu, ale za pomoci analýzy výpovědí reprezentativního zkoumaného
vzorku poskytnout vhled do problematiky – přinést informace díky kterým si čtenář bude
moci vytvořit obraz sociální reality optikou jiných lidí a současně je skrze něj možné
poskytnout informace potřebné k podnětu pro případnou změnu sociální reality.
Rozhovory obecně se dělí na strukturované, polostrukturované a narativní, přičemž
ve strukturovaném rozhovoru má výzkumník/výzkumnice předem dané veškeré otázky,
kterých se striktně drží. V polostrukturovaném rozhovoru se sice badatel/badatelka drží
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předem připravených otázek, nicméně v rámci rozhovoru je možnost spontánně se doptávat
na další otázky, které z výpovědí narátorů vyplynou. Výzkum pak může být informačně
obsáhlejší, protože sami respondenti navedou výzkumníka/výzkumnici na další možné
problematiky a otázky, které se zkoumaným tématem souvisí. Narativní rozhovor je
v podstatě monologem respondenta, který na základě našeho podnětu – například sdělení
tématu výzkumu či nějakého základního hesla hovoří o všem, co s tím má spojené.

3.2.4

Metodologické přístupy v tomto výzkumu

Tento výzkum je konstruován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů v
paradigmatu kritické teorie. Vzhledem k tématu práce a vzorku respondentů jsem
vyhodnotila, že narativní rozhovor mi neposkytne dostatečně bohatá data a použitím
strukturovaného rozhovoru bych mohla přijít o další témata a podněty, které vyvstanou
individuálním doptáváním se nad rámec připravených otázek. Rozhodla jsem se proto pro
polostrukturované rozhovory jako ty nejvíce vhodné, mimo jiné i z důvodu předchozích
zkušeností s jejich realizací. Současně mi nepřišlo žádoucí stavět své respondenty do
pozice, kdy nemohou sami a spontánně doplňovat, s tématem pro ně související,
informace/podněty, které jsem v připravených otázkách nezáměrně neobsáhla, nicméně je
považuji za stejně důležité. Tím se, myslím, z části vyrovnal mocenský vztah, který jsme
mezi sebou já jako badatelka a dotazovaný subjekt měli.
Nasbíraná data jsem získala ze záměrně vybraného vzorku převážně z okruhu svých
známých a přátel. Pro výzkum jsem si stanovila několik kritérií, aby byl vzorek částečně
koherentní. Všichni respondenti vybraní do tohoto výzkumu splňovali podmínku
minimálně ročního soužití v heterosexuální vztahu. Tuto podmínku jsem stanovila na
základě předpokladu, že zadaní muži dříve či později dojdou do fáze, kdy s partnerkou
diskutují o sexuální ochraně (případně změně sexuální ochrany), kterou budou využívat.
Samozřejmě nelze říci, že je možné tuto premisu uplatnit u všech zadaných párů.
Minimálně roční soužití ve vztahu mi však u vybraných respondentů dávalo naději, že
alespoň jednou došlo k vyjednávání o volbě sexuální ochrany, což se nakonec ukázalo jako
správný předpoklad.
Nicméně, i kdyby s tímto tématem do styku nepřišli, stále by to znamenalo pro
tento výzkum přínosné a vypovídající informace. Dalšími kritérii byl věk dotazovaných a
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jejich bezdětnost. Ročník narození vybraného vzorku jsem stanovila na maximálně 1990.
V době provádění rozhovorů to v tomto případě znamenalo, že respondentům není více než
30 let.
Všechny rozhovory probíhaly při osobním setkání a jednotlivě – s každým
narátorem jsem se sešla individuálně. Rozhovor trval přibližně 45-60 minut, přičemž jsem
ho na základě Souhlasu s rozhovorem nahrávala. Tyto materiály jsem následně přepisovala
pomocí doslovné transkripce, což mi významně ulehčilo následné kódování a analýzu dat.

3.2.5

Etika výzkumu a pozicionalita

Jak jsem již zmínila, výzkum jsem prováděla prostřednictvím vzorku respondentů, s nimiž
mám osobní vztah. Se všemi se znám delší dobu a všichni dotazovaní jsou obeznámeni s
oborem mého studia. Současně také vědí, že jsem feministka a že můj postoj k užívání
hormonální antikoncepce je negativní. Studium Genderových studií mi poskytlo další
náhled na tuto problematiku, díky němuž jsem začala chápat souvislosti v širším kontextu a
pochopila jsem, proč byl vynález hormonální antikoncepce tak přelomový a jak významně
pozitivní dopad to pro tehdejší generaci žen mělo. Studiem nabyté vědomosti můj silně
negativní postoj o něco zmírnily, nicméně neovlivnily natolik, abych ho změnila.
Negativní postoj zastávám na základě osobní zkušenosti, kdy jsem po dobu čtyř let
sama užívala hormonální kontracepci. V té době mi to přišlo jako nejpohodlnější a
nejbezpečnější řešení mého sexuálního života, přičemž jsem absolutně důvěřovala názoru
své gynekoložky, která měla k hormonálním pilulkám velmi pozitivní vztah a
nepovažovala žádná negativa za „zvlášť zásadní“. Současně jsem sama antikoncepci brala
jako nejjednodušší nástroj ovládání vlastní reprodukce. Postupem času jsem antikoncepci
ze své vlastní vůle vysadila a byla jsem sama překvapená, jaké zdravotní následky mi její
užívání způsobilo. I díky tomu jsem se začala o tuto problematiku zabývat více do
hloubky, a to jak studiem zahraničních výzkumů dopadů hormonálních látek obsažených v
antikoncepci na lidský organismus, diskuzemi s kamarádkami o jejich osobním vnímání
dopadů užívání antikoncepce až po dopady environmentálního charakteru.
Nejvíce mě překvapilo, že se mnou v té době kamarádky začaly sdílet mimo jiné i
svůj zdravotní stav, za který vinily právě antikoncepci. Můj (negativní) názor se díky všem
zmíněným aspektům ještě více prohloubil. Díky mému zaujetí jsem z počátku měla lehkou
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obavu konstruovat výzkum právě pomocí rozhovorů. Nicméně troufám si tvrdit, že z mé
strany nedošlo v průběhu výzkumu k žádnému vědomému ovlivnění respondentů – ač si
plně uvědomuji, že je objektivita v rozhovorech neuskutečnitelná. Po celou dobu provádění
rozhovorů jsem se snažila aktivně naslouchat, neklást zavádějící otázky a empaticky
reagovat na jakoukoliv výpověď, se kterou se mi dotazovaní svěřili, bez ohledu na svůj
postoj k obsahu jejich sdělení.

3.2.6

Vybraný vzorek respondentů

Všichni respondenti byli vybráni záměrným výběrem. Se všemi mám úzký přátelský vztah
a známe se delší dobu – nicméně o této problematice jsme vzájemně nikdy nediskutovali.
Chápu, že může být obtížné, z pozice partnera, otevřeně hovořit o tomto tématu, které
mimo jiné všichni z dotazovaných shledali jako intimní/velmi osobní. Díky vztahu, který s
narátory mám, bylo i pro mě snazší požádat je o spolupráci a současně se mi, snad i díky
našemu vztahu, tolik otevřeli a snažili se o upřímné a informačně bohaté výpovědi.
Všichni z dotazovaných souhlasili s provedením, nahráním a zpracováním
rozhovoru a podepsali souhlasný formulář. Všichni z dotazovaných současně souhlasili se
zveřejněním svých křestních jmen v analýze rozhovorů. Všichni dotazovaní jsou
obeznámeni s tím, že do finální verze této práce mohou v případě potřeby nahlédnout a
kdykoliv od výzkumu odstoupit. Níže jsou představeni narátoři, kteří poskytli cenné
informace pro tuto práci.

David
Věk

25 let

Vzdělání

Bakalář ekonomie

Rodinný stav Svobodný. Partnerka 2,5 roku
V současné době neužívá hormonální antikoncepci.
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Tomáš
Věk

25 let

Vzdělání

Bakalář informačních technologií

Rodinný stav Svobodný, partnerka 7 let
V současné době neužívá hormonální antikoncepci.

Vojtěch
Věk

27 let

Vzdělání

Magisterské v oboru andragogika

Rodinný stav Svobodný (zasnoubený), partnerka 2,5 roku
V současné době užívá hormonální antikoncepci.

Martin
Věk

26 let

Vzdělání

Bakalář v oboru Humanitní studia

Rodinný stav Svobodný, Partnerka 2 roky
V současné době neužívá hormonální antikoncepci.

Jiří
Věk

25 let

Vzdělání

Středoškolské (6 let na bakalářském studiu ČZU)

Rodinný stav Svobodný, partnerka 1,5 roku
V současné době užívá hormonální antikoncepci.
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Pavel
Věk

27 let

Vzdělání

Magisterské v oboru hudební výchova

Rodinný stav Svobodný, partnerka 3 roky
V současné době neužívá hormonální antikoncepci.

3.2.7

Kódování v kvalitativním výzkumu

Kódování je operace (metoda) analýzy dat v kvalitativním výzkumu, prostřednictvím nějž
jsme schopni zkolektovaná data rozložit na jednotlivá subtémata, která následně, kladením
správných otázek, znovu propojíme pomocí nových principů.“ Je to ústřední proces tvorby
teorie z údajů” (Strauss a Corbin, 1999: 39)
Rozlišujeme tři druhy kódování, přičemž mezi nimi není striktní hranice, která by je
oddělovala, nýbrž obvykle ve výzkumu používáme kombinace alespoň dvou. K analýze
dat tohoto výzkumu bylo použito kódování otevřené a axiální. Otevřeným kódováním
rozložíme data výzkumu na jednotlivé části/jevy. Následně si klademe o těchto jevech
otázky, které nám nejen pomohou rozklíčovat jejich významy a souvislosti mezi nimi, ale
pomohou nám i s jejich kategorizací. Ta probíhá obsáhnutím obdobných či souvisejících
pojmů do jedné skupiny. Tyto kategorie mají určitý tematický pojmový rozsah, který
stanovuje, které skupiny pojmů pod ně budou spadat. (Strauss a Corbin, 1999)
Axiální kódování je možné si vyložit jako nadstavbu otevřeného kódování, přičemž
obě metody spolu úzce souvisí. Po stanovení kategorií v otevřeném kódování dochází v
axiálním kódování ke znovu uspořádání těchto kategorií novým specifičtějším způsobem.
Důraz se klade na vytváření spojení mezi kategoriemi pomocí kódovacího paradigmatu,
který zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání/interakce a následky. Tento
model nejen pomáhá výzkumníkovi/výzkumnici přemýšlet a vykládat si významy
jednotlivých kategoriích odděleně, ale pomáhá systematicky propojit a vztahovat k sobě
jednotlivé subkategorie a kategorie vzájemně.
Zjednodušeně si tento model můžeme vyložit jako systematické a hloubkové
rozkládání jednotlivých subkategorií, přičemž nevyhnutelně bereme v potaz kontext
jednotlivých subkategorií, jejich příčinu (tj. ptáme se za jakých podmínek se daný jev děje
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a kdy vzniká), intervenující podmínky (mohou či nemusí přímo ovlivnit jevy či strategie
jednání), strategie jednání, kdy je na místě specifikovat v jakém kontextu se vyskytuje, za
jakých podmínek, zda je záměrné - případně jaké dopady má a jakým způsobem tyto
ovlivňují výzkumná data. Současně je nutné vzít v rámci analýzy v potaz i neuskutečněné
jednání či interakci, kdy se ptáme, proč zkoumaný subjekt neudělal něco, co v dané situaci
udělat měl, případně by to v jiné obdobné situaci udělal. Posledním bodem jsou následky
jednání/nejednání, jejichž rozklíčování má pro výzkum zásadní hodnotu. (Strauss a Corbin,
1999)

3.2.8

Analýza rozhovorů

Téma a cíl mé diplomové práce se v průběhu přípravné fáze několikrát proměnily.
Primární cíl, který jsem si z počátku kladla, byl poskytnout, na příkladu českých mužů,
obraz o jejich informovanosti, obecném povědomí – případně o jejich zájmu o hormonální
antikoncepci (jejich partnerek i obecně). V průběhu sbírání dat a průběžných informací,
které mi z rozhovorů vykrystalizovaly, jsem však shledala, že je na místě se v problematice
zaměřit na specifická témata a výzkum zkonkretizovat. Všichni z dotazovaných
respondentů, i přes případný nezájem o tuto problematiku, byli schopni srozumitelně a
obratně uchopit, ucelit a vysvětlit svůj názor. Díky této efektivní spolupráci, upřímnosti a
proaktivitě mých respondentů vyvstaly z obsahů výpovědí níže rozebrané kategorie.
Na místě je také podotknout, že u jednotlivých kategorií/kódů nejsou uvedeny
výpovědi všech respondentů, ale pouze ty, které jsou pro konkrétní kategorie stěžejní,
nejlépe formulované či zajímavé. Současně jsou všechny otázky, potažmo odpovědi cílené
na názory jednotlivých mužů/partnerů – ve výzkumu se tedy nevyskytují výpovědi, kdy by
partner cíleně parafrázoval názor své partnerky nebo odpovídal za ní. V případě, že
partnerka respondenta v jeho názorech přímo ovlivnila, je tato skutečnost u dané výpovědi
uvedena.
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3.3 Analytická část
3.3.1

Postoje a názory na hormonální antikoncepci obecně

Tato kategorie obsahuje výpovědi o základním povědomí o hormonální antikoncepci. Od
primárního významu hormonální antikoncepce pro respondenty až po spontánní reakce na
obšírnou otázku jejich obecného postoje k užívání pilulek ženami a nadstavbu tvořenou
navazujícími otázkami, případně intuitivními výpověďmi, které respondenti shledali jako
korelující s problematikou užívání hormonální antikoncepce. První komunikační partner,
se kterým jsem rozhovor vedla, na otázku “jaký je primární účel hormonální antikoncepce”
uvedl:
David: No, v případě, že mám sex s lidma, který neznám tak dlouho a neplánuju s
nima trávit nějakou delší dobu. Pokud je člověk řekněme víc promiskuitní, tak si
samozřejmě myslím, že tam má ta antikoncepce mnohem větší význam.
David odpověděl překvapivou a pro mě ne zcela „typickou“ odpovědí (i v rámci
srovnání s výpověďmi ostatních narátorů). Hormonální pilulky v tomto případě zaštiťují
možnost ne partnerského spontánního sexu. Obvyklou odpovědí u zbylých komunikačních
partnerů byla bezvýhradně ochrana proti početí ve vztahu a velká míra jistoty ve smyslu
nechtěného těhotenství s partnerkou. V případě promiskuity se však nabízí jiné možnosti
ochrany nejen proti početí, ale primárně proti pohlavně přenosným chorobám.
Dalším zajímavým souvisejícím rozměrem je zjištění, které poukazuje na to, že
přístup k sexuální ochraně obecně se u všech respondentů omezuje pouze na ochranu proti
početí. Kromě jednoho respondenta všichni shodně vypověděli, že nepoužívají kondomy a
nepoužívali je ani ze začátku sexuálního vztahu se současnou partnerkou. Rozměr obecné
ochrany proti všem rizikům nechráněného sexu se tím zužuje pouze na zabránění
otěhotnění a například rizika pohlavně přenosných chorob ustupují do pozadí. Na explicitní
otázky, zda respondenti používají kondomy, a zda se pomocí kondomů chránili alespoň ze
začátku vztahu, odpovídali obdobně:
David: Kondomy jsme nepoužívali ani ze začátku vztahu… Co tak jako vnímám, tak
chlapi nejsou úplně příznivci kondomů…
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U Tomáše a Vojtěcha se jako další důvod užívání hormonálních pilulek objevil
ještě rozměr vlastního komfortu.
Tomáš: No, že se nemusím už starat o nic dalšího…
Vojtěch: Určitě i vlastní pohodlí, je o zodpovědnost míň… Co se týká nějakýho
kondomu nebo nečeho podobnýho, to je věc, která mojí přítelkyni absolutně
nevzrušuje a pokud bych měl kondom, tak podle mě by se mnou ani nechtěla spát.
Výpovědi o komfortu ve smyslu úlevy ze zodpovědnosti za početí byly úzce
spojené s výpověďmi o oboustranném komfortu v průběhu sexuálního prožitku v dalších
souvisejících otázkách.
Pavel: Hormonální antikoncepce je pro mě jakoby lepší, protože mi nijak
neovlivňuje ten zážitek negativně. …je to pro mě příjemnější, protože prostě si to
víc užiju jednoduše. Třeba v případě kondomu to ten zážitek úplně mění.
Zde se ukazuje, že hormonální antikoncepce není muži vnímána pouze skrze svůj
primární účel, kterým je spolehlivá kontrola reprodukce, ale objevuje se tu i rozměr kvality
sexuálního uspokojení. Antikoncepční pilulka, jejíž vytvoření bylo napojené víceméně
pouze na dosažení kvalitní kontroly reprodukce pro ženy – viz. Darroch: „Objevení
orálních kontracepčních pilulek… bylo vyvrcholením dlouhého hledání způsobu, jak
dopřát ženám spolehlivou kontrolu nad vlastní plodností.“ (Darroch, 2000: 90) sebou nese
další zásadní významy. Tyto souvisí s ustavičným proměňováním vnímání lidské sexuality.
Jak bylo rozebráno v teoretické části, z „původní“ sexuality omezené pouze na reprodukční
funkci, přes vnímání těl současně jako prostředku pro potěšení se sexualita patrně posunula
na úroveň, kdy lze říct, že potřeba vlastního kvalitního uspokojení zaujímá obdobně
závažnou pozici jako potřeba reprodukce/prevence početí. Pomyslným otazníkem zůstává,
zda důležitost kvalitního uspokojení a kontrolované reprodukce nezastiňuje závažnost
pohlavně přenosných chorob.
Navazující část otázek byla, na základě vyzdvihnutí pozitiv užívání, už cílená
specificky na hormonální antikoncepci optikou respondentů. Otázky směřovaly na
uvědomění si jejích negativ, pokud respondenti nějaká shledávají.
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3.3.2

Následky užívání hormonální antikoncepce optikou partnerů

Všechny z výpovědí, týkající se negativ, případně konkrétních dopadů užívání ženské
hormonální kontracepce, se točily kolem negativního vlivu na uživatelky samotné.
Dotazovaní muži uváděli nejen, že jsou přesvědčeni o negativních účincích (i pokud se
sami iniciativně nevzdělávali v této oblasti), ale současně většina z nich stavěla na vlastní
zkušenosti, kdy vypozorovali u svých partnerek zdravotní důsledky, které jim užívání
hormonálních pilulek způsobuje.
Tomáš: Uvědomuju si jako, že to není úplně ideální zdravotně pro uživatelku. U
mojí přítelkyně je to trošku složitější v tom, že má Crohnovu chorobu, takže má
nebo měla zdravotní výkyvy po dobu, co spolu chodíme a žádnej vlastně nemůžu
jasně přiřknout tý hormonální antikoncepci. Ale vybaví se mi nějaký už asi
prokázaný karcinogenní účinky, a to že jsme vlastně jako stát jeden z největších
uživatelů, ne-li největší.
Tomáš není, na základě okolností, schopen jasně určit, jaké negativní důsledky
(pokud nějaké jsou) užívání pilulek způsobuje jeho partnerce. Nicméně i přes chybějící
osobní zkušenost formuluje negativní dopady hormonální kontracepce, které získal
samostudiem a zájmem o problematiku.
Vojtěch: Ona musela několikrát antikoncepci měnit, protože z toho měla křeče
v žaludku a ty křeče se vracely poměrně docela často, hodně to mělo vliv třeba i na
bolest prsou… ty křeče měla opravdu velký, takže to nebylo nic, s čím by mohla
normálně fungovat.
Všichni zbylí dotazovaní muži shledali hormonální antikoncepci jako zdraví
škodlivou. Primární problém, který zmínili, byly zdravotní dopady, které se jich nepřímo
dotýkají, protože sužují jejich partnerky. V některých výpovědích se však objevily mimo
zdravotních obtíží i další negativní jevy týkající se samotného užívání, kterých si muži u
svých partnerek všimli a které formovaly jejich názor na tuto problematiku. Ve výpovědích
Martina a Jiřího je spojováno užívání antikoncepčních pilulek s fyzickou atraktivitou,
potažmo režimy krásy ve společnosti:
Martin: Kolikrát, když to [hormonální antikoncepci] začnou brát, tak ztloustnou.
Myslím, že to docela negativně ovlivňuje i jejich chuť k sexu. Dokonce jsem měl
takový partnerky, který říkaly, že to nemůžou brát kvůli srdci, že to nejde.
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Jiří: Jo a dostalo se ke mně ještě něco jako, že má holka víc akné nebo to ovlivňuje
její váhu.
Vojtěch: Určitě jsem kromě těch křečí vypozoroval ještě výkyvy nálad, když prášky
chvíli nebrala, což podle mě souvisí, když dochází nějakým způsobem k přeměně
toho těla, tak se necejtí dobře… Ale zvláštní je, že si vzpomínám, když jsem měl
partnerku, mojí bývalou, která vlastně antikoncepci brala taky a potom se rozhodla,
že jí brát přestane, a to z toho důvodu, aby neměla případně problém s otěhotněním
v následujícím třeba roce, dvou letech. Tak u ní došlo k velkýmu výkyvu nálad, a
dokonce si myslím, že i ke změně čichu, když to tak řeknu. Přístup ke mně byl úplně
jinej, co vysadila prášky, myslím, že jsem pro ní byl míň atraktivní, než v době co ty
prášky brala. V podstatě na základě toho došlo k rozchodu.
Vojtěchův komentář k negativním vlivům, které si spojuje s užíváním hormonální
antikoncepce, naťukl jednu z vědeckých spekulací týkající se vlivu pilulek na uživatelku a
její partnerský život. Tato spekulace se týká možné změny ve vnímání atraktivity partnera,
pokud je žena pod vlivem antikoncepce. Tento výrok koreluje s výzkumem Craigra
Robertse, který byl rozebrán v teoretické části a ze kterého plynulo, že kolísající hormony
v těle ženy mají vliv na výběr partnera, potažmo stabilitu vztahu. Vojtěch byl obeznámen
s tím, že tento scénář může nastat, protože výzkum (jak jsem se z dodatečné otázky
dozvěděla) znal.
Ten následně posloužil jako logické vysvětlení pro rozpad vztahu přenesením viny
na užívání hormonálních pilulek, což zcela jasně ukazuje, jak vlivné mohou prezentace
obdobných výzkumů v médiích být. O možnosti ovlivnění vnímání partnera hormonálními
pilulkami se žádný další respondent nezmínil, což znamená, že o této možnosti nemají
povědomí nebo si nepřipouští, že by antikoncepce mohla takové dopady mít konkrétně v
jejich vztahu.

3.3.3

Hormonální antikoncepce ve vztahu

V této kategorii jsou shromážděny výpovědi o postoji k užívání hormonální antikoncepce
partnerkou v současném vztahovém soužití respondentů – tedy ne pouze na teoretické
rovině, ale v přímém vztahu k dlouhodobé přítelkyni. Informace o tom, zda protějšky
respondentů antikoncepční pilulky užívají, jsou vypsány v medailoncích.
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Následující analýza se týká dialogů respondentů s jejich partnerkami o ochraně
proti početí a faktu, zda byli respondenti začleněni do rozhodovacího procesu volby druhu
sexuální ochrany. Případně jak k němu přistupovali a kdo učinil finální rozhodnutí.
David: Mluvili jsme o tom, říkala, že by se k tomu [užívání hormonální
antikoncepce] vrátila kvůli mně, aby to pro mě bylo lepší, a já jsem říkal, že to
nevyžaduju, že je mi její zdraví přednější.
Z výpovědi Davida vyplývá, že s ním partnerka konzultovala užívání hormonálních
pilulek. Současně však můžeme vidět, že se nejednalo o iniciativu za účelem vyrovnané
diskuze o možnostech ochrany, ale partnerka přišla s nabídkou, že pilulky začne znovu
užívat kvůli svému partnerovi a jeho uspokojení. Mocenskou nerovnováhu mezi partnery
utvrdila reakce respondenta, který reagoval dominantně zatíženým prohlášením, že „to
nevyžaduje“, čímž jazykově upevnil ideologické struktury společnosti a svou vlastní
dominanci ve vztahu. V případě, že by to bylo od partnera vyžadováno lze předpokládat,
že by partnerka (ač ze své vůle nechce?) začala hormonální antikoncepci znovu užívat.
Ideologická rovina možnosti svobody a volby ochrany proti početí pro ženu, se v tomto
případě transformovala na možnost volby pro muže. Respondentova partnerka v tomto
případě přispěla do systému spoluvytváření genderové symbolické moci. (Bourdieu, 2000)
Ostatní výpovědi byly na úrovni moci vyváženější.
Tomáš: Byl jsem seznámenej s tím, že užívá, ale do nějakých debat jsme se dostali
až později a inicioval jsem je já.
Tomášova partnerka ho se skutečností užívání hormonálních pilulek pouze
seznámila, pravděpodobně bez prostoru k diskuzi a jeho názor nebyl v danou chvíli
partnerkou vyžadován. Obdobně tomu bylo i u dalších respondentů, přičemž rozdíl byl
v přístupu k samotné problematice. Tomáš totiž později inicioval debatu o jiných
možnostech ochrany, a ve strachu o partnerčino zdraví jí přesvědčil, aby pilulky vysadila.
Martin: Řekla mi, že si dojde pro prášky a já řekl okey. Byl jsem vlastně postavenej
před hotovou věc… neangažoval jsem se.
Jiří: Já to mám nastavený tak, že tohle je věc, o kterou se stará ta holka a mě to
víceméně ani nezajímá. Protože tohle čistě jako nechávám na rozhodnutí partnerky,
chápu, že to třeba jako není dobrá věc, ale já to beru tak jakože to není moje
starost.
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Zde se ukazuje úplně odlišný rozměr oproti Tomášovi, který se do této
problematiky aktivně zapojoval a na základě vlastní informovanosti přiměl partnerku, aby
hormonální antikoncepci přestala užívat, protože měl nejen zájem na jejím zdraví, ale toto
téma pojímal i jako vztahující se k obou partnerům. Ve posledních výše uvedených
výpovědích nevidíme žádný zájem o podílení se na ochraně proti početí – v případě Jiřího
dokonce naprosté distancování od této problematiky jako partnera netýkající se. Jeho
postoj vychází z uchopení reprodukce skrze patriarchální a genderově stereotypní
nastavení, které dává pomyslné rovnítko mezi ženu (materiální tělo ženy) a reprodukci,
přičemž sebe z této rovnice záměrně zcela vynechává. Sexualitu a reprodukci Jiří rozpojuje
jako dvě nezávislé věci.
Hormonální antikoncepce v některých případech, jak můžeme vidět, úspěšně
přesunula zodpovědnost za početí pouze na ženu – uživatelku. Díky tomu, že výlučně žena
je přímou uživatelkou pilulek, nepociťuje Jiří nutnou potřebu podílet se na této
problematice, byť názorem a kontrolu reprodukce ve vztahu přenechal kompletně na
partnerce.
Z uvedených výpovědí vyplývá, že angažovanost muže v rozhodovacím procesu o
formě ochrany proti početí ve vztahu, potažmo o hormonální antikoncepci konkrétně, je
velmi rozmanitá. Uvedení respondenti obsáhli oba extrémy na škále v přístupu. Aktivní
zapojení, edukace a impulz ke společné diskuzi na straně jedné a absolutní distancování na
straně druhé. Naskýtá se otázka, jaké jsou důvody mužů, kteří se o toto téma nezajímají, a
to nejen na teoretické rovině, ale i ve vztahu, kde se ochrana proti početí dotýká jejich
osoby přímo – což souvisí i s otázkou, kdo měl ve vztazích respondentů rozhodující slovo
o volbě reprodukční ochrany.
David: Asi proto, že nejsem uživatel, tak to beru tak, jenom chci vědět, jestli ta
holka je chce brát nebo nechce a co to pro mě jako znamená, ale do detailu
nezacházím, protože mě to vlastně jako nezajímá… Neovlivňuje to přímo mě, tak to
nechávám na zvážení tý partnerky. V podstatě jsem to nechal na ní, ale domluvili
jsme se.
Pavel: Je to její tělo, že jo. Já nemůžu nadiktovat co má a nemá dělat a jak má
zasahovat do sebe.
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Vojtěch: Bavili jsme se o tom a já jsem jí to úplně neschvaloval [užívání HA], ale
ona chtěla mít jistotu v tom, že k tomu početí nedojde… tak jsem jako by uznal, že
to bude nejpohodlnější a nejefektivnější variant, která byla v tu chvíli v úvahu.
Finální slovo ve volbě ochrany proti početí měli ve vztazích respondentů ženy. Je
patrné, že se dotazovaní muži necítí kompetentní k tomu, aby se podíleli na takto, pro ně,
závažném rozhodnutí. Někteří respondenti se staví do pozice nezájmu, přičemž ten
argumentují nedostatečnou kompetencí. Na druhou stranu nekompetence je zbavuje
nutnosti řešit otázky reprodukční ochrany skrze argument, který ač zní legitimně a
emancipačně (přenechání kompetence a moci rozhodovat na ženě) funguje zcela opačně.
Konkrétní důvody se samozřejmě liší, ale nejčastěji dotazovaní muži uváděli, že se necítí
být kompetentní k zapojení do diskuze o volbě reprodukční ochrany, protože nejsou
přímými uživateli a „logicky“ tedy necítí potřebu angažovat se v problematice, kterou
shledávají jako „ženskou“. Opět se tím potvrzuje, že hormonální antikoncepce sice slouží
jako emancipační prostředek, díky kterému mají ženy možnost rozhodovat o svém těle,
nicméně její užívání předalo ženám do rukou zodpovědnost nejen za své tělo, ale
komplexně za problematiku (kontroly) reprodukce. Genderovanost tohoto tématu je tedy
nesporná.

3.3.4

Proměna přístupu k hormonální ochraně v průběhu dlouhodobého vztahu

Z předchozích kategorií je patrné, jaký mají dotazovaní muži názor, případně přístup
k pilulkám. Cílem této kategorie bylo zjištění, zda se přístup k užívání hormonální
antikoncepce v průběhu vztahu, jakkoliv proměňoval/formoval. Jestli nastal v postoji
partnerů progres, a jaké byly jeho příčiny.
Tomáš: Ten názor byl jako jasnej, že jsem jednou chtěl, aby jí užívat přestala, ale
jako dlouho se nemohla k tomu rozhoupat, až jí teda nakonec vysadila. Možná, že
to bylo i jako, že to souviselo, nechtěl bych úplně říct, že jsme připravený na děti,
ale možná, že jsem ochotnější, přijmou to riziko, než jsem byl třeba před 5 lety.
Vojtěch: Měl jsem zkušenost s jednou partnerkou, která antikoncepci neměla,
zkoušeli jsme se chránit jinak a bohužel došlo k početí… jako interrupce, zažil jsem
to, není to vůbec nic příjemného, stalo se to ve chvíli, kdy jsem byl hodně mladej,
nemohl bych žádným způsobem zajistit rodinu a zároveň to bylo i jako s partnerkou
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s kterou jsem to neviděl, že by to bylo úplně vhodný… Se současnou partnerkou by
interrupce nepřipadala v úvahu, kdyby se to stalo [početí], ale stejně to není možný,
protože přítelkyně má nemocnou maminku, o kterou se musí starat, takže si teď
nemůžeme dovolit, aby otěhotněla.
Jiří: Tak jako z mýho chlapskýho pohledu je ta hormonální antikoncepce, je to
jednodušší. S kondomem to prostě není ono, ta přerušovaná soulož, já se nebojím,
že bych to neuhlídal, to fakt ne, jsem si jistej, že to zvládnu, ale já se bojím toho, co
uniká při tom. Vím, že šance je malá, ale to je vyhrát sportku taky a spousta lidí jí
vyhrála. A tohle je sportka, kterou teď fakt nechci vyhrát.
David: Jako chlapi, co si bez toho [užívání pilulek] nedokážou představit, i když si
uvědomují rizika, jsou lidi, co nejsou úplně ve vztahu, proto je jim to jedno, protože
se to netýká jejich partnerky. Takže tam je ta osobní rovina.
Sérii otázek jsem v této kategorii cílila na důvody a okolnosti, které partneři
shledávají jako relevantní pro to, aby partnerka přestala antikoncepci užívat, případně na
okolnosti, které by je samotné vedli k přehodnocení nastavení ochrany proti početí ve
vztahu. Největší shoda napříč výpověďmi přímo souvisela s primárním důvodem
(ne)užívání hormonální antikoncepce, uvedeným respondenty – tedy založením rodiny.
Z výpovědí partnerů vyvozuji, že změna přístupu k hormonální antikoncepci přímo
úměrně souvisí s ustoupením obavy z nechtěného početí v průběhu dlouhodobého vztahu.
Tomášova partnerka pilulky vysadila ve chvíli, kdy se v jejich vztahu dostali do fáze, kdy
shledali, že není nutné obávat se početí, protože jsou oba potenciálně připravení na
založení rodiny. Respektive (dle Tomášových slov) cítil, že je v postavení, kdy je schopen
případně zaopatřit jak partnerku, tak jejich potomka. Sám sebe se ve vztahu staví do
pozice, kdy bude schopen naplnit svůj genderový podíl v rodině, tedy dle stereotypního
zřízení, splnit roli živitele rodiny. Od této pozice se v jeho případě odvíjí, potažmo vyvíjí, i
názory na otázky týkající se výběru ochrany proti početí.
U Vojtěcha je situace obdobná, kromě rozměru oboustranné připravenosti na
rodičovství se zde však promítá i jistota výběru té správné partnerky. Nicméně, ač se jeho
postoj k hormonálním pilulkám v průběhu vztahů proměnil a riziko partnerčina početí by
podstoupil, rodinné okolnosti tuto možnost zatím nedovolují. Jiří stojí za pozitivy užívání
hormonální antikoncepce, protože z osobních důvodů, které nesdělil, zatím necítí možnost
založení rodiny jako vhodnou. David se jako jediný z respondentů nezaměřil na míru
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potřeby ochrany proti početí, ale jako důvod pro svůj negativní přístup k užívání pilulek
uvedl starost o zdraví partnerky. Rozdíl v jeho přístupu tedy nezávisí na připravenosti na
potomky a materiální zajištění rodiny, ale na rozdílu v nezávislém užívání si a
dlouhodobém vztahu. Ve vážném vztahu se pro Davida nezájem o zdraví sexuální
partnerky transformuje na obavu a upřednostnění méně rizikových možností.

3.3.5

Kdo zodpovídá za početí?

Ač si lze předchozí uvedené výpovědi vyložit jako pouhý nezájem ze strany partnerů na
podílení se na rozhodnutí o užívání hormonální antikoncepce, nahlédnutím za neutrální a
plochý postoj dotazovaných se odkryje další možná příčina jejich postoje, která staví na
otázce – jak významnou roli hraje provázání užívání hormonálních pilulek ženami
s právem (povinností?) žen zodpovídat nejen za vlastní tělo, ale i z celou otázku
reprodukce (a sexuality) ve vztahu.
Tomáš: Samozřejmě, že v ideálním světě by to měla bejt i jako starost toho muže,
ale pořád jako tak nějak končím v myšlenkách toho, že primárně by to měla být
starost ženy. Z toho pohledu, že ona potom bude těhotná atd. A potom, když by to
byla nějaká forma jednorázovýho sexu, tak bych doporučoval taky tý partnerce se
chránit.
Pohled Tomáše je formován na základě faktu, že primárně žena nese důsledky
nechráněného sexu, tudíž je na její zodpovědnosti a svědomí se odpovídajícím způsobem
chránit. Muž je v této logice pomyslně vyčleněn nejen ze zodpovědnosti za ochranu
v rámci sexuálního života, ale současně i za veškeré následné důsledky plynoucí
z nechráněného sexu prostřednictvím argumentace biologické dispozice ženy počít
potomka. V obdobném duchu se nesly i další z výpovědí:
Vojtěch: Já si myslím, že určitě žena by u sebe měla mít alespoň kondom určitě…
No já si myslím, že v rámci toho, jak fungují muži, tak přece jenom, neznám to teda
z vlastní zkušenosti, protože jsem uvědomělej, ale podle různých příběhů vím, jak to
funguje, takže žena by určitě měla mít vždycky [kondom], protože přece jen, myslím
si, že muži jsou tady v tom směru trošku lehkomyslnější a nevidí tam takový ty
dopady, co se jakoby může stát… Třeba nejsou ani promiskuitnější, ale jsou
lehkomyslnější, to znamená, že asi mají nějakou míru hormonů větší v sobě, to
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znamená, že vyhledávají sex možná o něco víc než ženy, to znamená, že když jsou
vzrušený, tak si neuvědomujou ty důsledky, který pak můžou bejt.
Vojtěch přímým sdělením potvrzuje stereotypní předpoklad, že muži jsou
v otázkách zodpovědnosti a promýšlení důsledků méně svědomití než ženy. Z jeho
výpovědi je zřejmé, že na základě zkušenosti ze svého okolí považuje tento koncept
fungování sociálních vztahů jako většinou obecně platný, i přes to, že sám sebe z něj
vylučuje. Muži mají patrně možnost, oproti ženám, alibistického ospravedlnění své menší
zodpovědností, která se zdá být „přirozenou“ na základě „hormonální nerovnováhy“.
Za zásadní závěr, který z tohoto sdělení plyne, považuji přístup, že muži mohou
počítat s ospravedlněním vlastního jednání pomocí biologických dispozic, nad kterými dle
svého přesvědčení nemají, na rozdíl od žen, kontrolu. Ženy jsou na základě tohoto přístupu
postaveny do pozice, kdy jsou nuceny brát břemeno zodpovědnosti za heterosexuální
vztahy pouze na sebe, protože je to pro ně biologicky „přirozenější“ a díky této sociální
normě v podstatě nevyhnutelné. Vojtěch zmínil, že si muži neuvědomují důsledky svého
jednání v případě, že jsou vzrušení – znamená to tedy, že v jinou dobu si tyto důsledky
uvědomují, a přesto nepodnikají patřičné kroky ve snaze o rovnost za zodpovědnost mezi
(sexuálními) partnery?
Martin: Když si to tak vezmu, tak mám dlouhodobej vztah, tím, že si to diriguje
sama ta žena, tak ona ví, jak se chová a já jsem přece jen půjčovatel spermatu.
Chlap si to neodnosí, neporodí si to a tak no. Jako na tohle by se mělo myslet i ve
světě, že ta role matky je pro to dítě větší než otce. Což jako neznamená, že ty
otcové jsou špatný nebo k ničemu, ale mělo by se na to pamatovat, ženy by neměly
bejt diskriminovaný, naopak – kdo bude dávat další život než ženy. Nemělo by to
bejt něco, za co se budou ty ženy stydět nebo za to budou trpět, ale prostě žena by si
měla uvědomit, že to takhle je, že to takhle bylo vždycky, takže nějaký snahy o
rovnost pohlaví jsou možný, ale v tomhle určitě ne.
Martin ve své reakci na zodpovědnost za početí mužů až tklivě argumentuje
sociální normalitou a ahistorickou platností sociální role ženy a jejího primárního významu
ve společnosti. Muž je zde vyobrazen jako pasivní hráč, jehož zásadní význam spočívá
pouze ve zprostředkování početí, přičemž na ženu spadá zbytek „práce“. Použití jazyka (si
to neodnosí/si to neporodí) naznačuje, jako by se respondent od svého případného
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(rodičovského) podílu distancoval, případně si nepřipouštěl, že by se na tom měl podílet
obdobnou měrou jako žena – ač samozřejmě skrze jiné praktiky.
Martinova argumentace je současně silně nefeministická, protože nepřímo apeluje
na ženy, aby upustily od snahy o rovnost pohlaví. Skrze úzkou optiku, kterou respondent
nahlíží na svět, je pochopitelná argumentace nemožnosti praktické rovnosti mezi ženou a
mužem. Žena bude vždy tou, která odvede nepoměrně větší práci v oblasti reprodukce –
viz potomka „si odnosí“ a následně „si ho porodí“´, nicméně rovnost mezi partnery nemusí
nutně znamenat faktický padesátiprocentní podíl ve všech sférách (před)rodičovských
činností. V obdobném duchu se nesla i Davidova výpověď, která zcela vyčlenila postavu
muže z otcovské role:
David: Zodpovědnost by měla mít partnerka, nikde není psaný, že ten partner,
pokud dojde k početí, tak se o to dítě bude starat, takže je asi odkázaná sama na
sebe a je to v rámci jejího dobra se zajímat.
Pavel: To se přece přímo týká chlapů, podíl mají oba. Proč by pak ženský řešily
nějakou antikoncepci, kdyby tam nebyl chlap v tý rovnici? To je snad logický, ne?
Pavlovu

reakci

můžeme

označit,

oproti

předchozím

respondentům,

za

feministickou. Pavel uvědoměle a stručně popsal svůj postoj k řešení sexuální ochrany,
který by se dal označit za ideální. Ač z předchozích Pavlových výpovědí vyplynulo, že
konkrétně volbu ochrany nechal na své partnerce a jejím zvážení rizik, komplexně lze
z jeho odpovědí vyvodit, že je srozuměn s tím, že mužská zodpovědnost za reprodukci
nevyhnutelně spadá do celého procesu vztahu a zakládání rodiny.
Výstupů, které lze vyvodit z kategorie přístupu mužů k zodpovědnosti za početí je
několik. Na jednu stranu se ukázalo, že dotazovaní muži veskrze nechávají rozhodnutí o
volbě ochrany proti početí na své partnerce. Možností je, že se necítí být dostatečně
kompetentní k tomu, aby ženě do takového rozhodnutí zasahovali, nebo nevidí důvod, proč
by je vůbec tato problematika měla zajímat, potažmo se jich týkat. Některé názory byly
radikálnější, kdy se respondenti distancovali od své části zodpovědnosti za početí úplně,
v ostatních případech muži cítí alespoň minimální potřebu s partnerkou otevřít diskuzi,
případně jí v jejím rozhodnutí podpořit – otevřeně ho respektovat. Otázkou, kterou tato
zjištění otevřela, je jaké jsou vlivy a příčiny, které přímo/nepřímo ovlivňují postoje a
jednání mužů. Zda jsou záměrné či skutečně nezáměrné a jaké další následky se k nim pojí.
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3.3.6

Informovanost a vliv sociálního prostředí

Informovanost respondentů, ať už pasivní, či aktivní, je základním kamenem formování
postoje k užívání hormonální antikoncepce. Série otázek týkající se čerpání informací
v průběhu života se točila kolem aktivní sebe edukace, rodiny a rodinného zázemí,
vzdělávacích institucí a sociálního prostředí, ve kterém se v současné době respondenti
pohybují. Mým cílem bylo získat dostatek dat, aby bylo možné vyvodit, jaká z výše
uvedených možností měla na respondenty největší vliv, jaké informace jim v paměti
utkvěly nejvíce a jakým způsobem tyto proměnné ovlivňují strategie jednání partnerů.
David: Upřímně si ani moc žádný informace o hormonální antikoncepci nezjišťuju.
Abych pravdu řekl, tak se ke mně ani žádný články nedostaly… Asi proto, že nejsem
přímo uživatel, tak to beru tak.
Martin: Jenom vím něco z mainstreamových médií. Takový to, když si otevřu v práci
Facebook a vyskočí tam na mě něco takovýho, tak si ten článek samozřejmě přečtu
a říkám si, že to je pěkný svinstvo. Teda zajímal jsem se trochu víc, když mě začali
tvrdit, že vlivem toho, že ženy berou ty prášky, že se to dostává do vody a že to je
nefiltrovatelný, což mě znepokojilo.
Jiří: Ani moc ne [aktivní zjišťování informací]. Nikdy jsem si o tom asi nic
nezjišťoval. Nic mě nenutilo k tomu, si zjišťovat kolik to stojí, co jsou negativní
účinky nebo tak. Takže jenom vím, že se berou tabletky každej den. Nějak jsem
neměl potřebu, jako nikdo se mě neptal na žádný otázky ohledně antikoncepce, tak
jsem ani neměl důvod si o tom něco zjišťovat.
Komunikační partneři se víceméně shodli na tom, že si aktivně nezjišťují informace
o hormonální antikoncepci, a to ani o principech fungování, ani o vedlejších účincích.
Z výpovědí vyplývá, že v případě, že muži necítí, že by se jich problematika týkala
(protože nejsou přímými uživateli) - nemají potřebu sebe edukace. Výjimkou byl Martin,
který uvedl, že měl potřebu vyhledat i informace ve chvíli, kdy cítil, že by se mohly
nefiltrovatelné složky syntetických hormonů dostávat do vody a tím případně ovlivňovat
jeho vlastní zdravotní stav. Objevuje se tu ekologický rozměr – který jde za rámec
genderových stereotypů o zodpovědnosti za reprodukci. Tedy ho lze řadit do negativ
užívání hormonálních pilulek, ne pouze na ženy, ale obecně na celou společnost. Ukazuje
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se, že muži projeví aktivní zájem o problematiku ve chvíli, kdy je upuštěno od přemýšlení
nad hormonální antikoncepcí pouze jako nástroji ke kontrole reprodukce.
Zajímavou výpověď poskytl Jiří, který odůvodnil svůj nezájem tím, že po něm
nikdy nebylo vyžadováno, aby o této problematice měl povědomí. Lze říct, že chybějící
podnět ze strany společnosti, který by zahrnul muže obdobnou měrou do tématu,
minimálně v rámci míry vědomostí, vyvázal respondenty z potřeby alespoň pasivního
podílení se na orální kontracepci.
Tomáš: Ano, zjišťuju si sám informace. Hodně Amerika a tam různý zdravotnický
studie, protože tam si myslím, že to je nejpokročilejší. Začínala se tam užívat
nejdřív, a tudíž ty studie jsou tam nejprůkaznější v tom, že hodně z těch látek, z těch
hormonů syntetických jsou už prostě v Americe třeba na seznamu prokázaných
karcinogenů a tak, takže primárně v tý Americe. Ani nevím, co mě podnítilo
popravdě. Prostě jsem dejme tomu od 15 byl v podstatě s holkama, který tu
antikoncepci užívaly a mě tak nějak prostě přišlo přirozený si k tomu něco
nastudovat, pokud prostě nepřímo vyžaduju, nebo nepřímo vyžaduju, asi není úplně
správně řečený, ale možná, že by se to tak dalo říct, po tý svý partnerce, aby jí
[hormonální antikoncepci] užívala, tak mi přišlo vhodný bejt seznámenej s těma
rizikama, což si myslím, že tady třeba doktoři gynekologové nedělaj, tadytu osvětu.
Tomáš se jako jediný naprosto odlišoval od zbylých respondentů, protože si delší
dobu sám vyhledává informace ze své vlastní iniciativy. Připadá mu přirozené zjišťovat si
informace, potažmo se následně podílet na rozhodnutí o ochraně proti početí, přičemž svůj
postoj může podložit relevantními zdroji a uceleným názorem. Jeho výpověď jsem si
vyložila jako snahu o alespoň částečné převzetí zodpovědnosti a břemene, které na sebe
bere jeho partnerka každodenním polykáním hormonálních pilulek. Tomášovi výpovědi
byly velmi zajímavé a naprosto v kontrastu oproti přístupu všech ostatních respondentů.
Proto jsem se rozhodla v následujících stranách uvést velkou část výpovědi, kterou Tomáš
v rámci našeho rozhovoru poskytl. Část jeho sdělení budu níže komparovat s výpověďmi
ostatních dotazovaných, což bude nápomocné nejen pro analýzu, ale pro snazší uvědomění
kontrastu, který mezi mými narátory v přístupu k problematice vyvstal.
Skrze další sérii otázek jsem svůj zájem směřovala na první setkání s druhy
sexuální ochrany, potažmo první zmínku o hormonální antikoncepci. Většina
z respondentů odpověděla shodně – první souvislé informace získali skrze vzdělávací
52

instituce. Zbylí respondenti nebyli schopni na tuto otázku odpovědět, protože si nebyli jistí.
Navazující výpovědi se tedy týkaly sexuální osvěty ve škole.
David: Mám za to, že jsme se tomu věnovali jednou na základce v deváté třídě,
jestli se tomu věnovala jedna hodina… Už ani moc nevím, co se řešilo, asi to
obvyklý… Na 99 % myslím, že jsme nebyli rozdělený [do skupin, dle biologického
pohlaví].
Martin: Jojo probírali jsme to. Byli jsme i rozdělený podle pohlaví. Něco ve smyslu
„používejte kondomy nebo umřete“, asi tak nějak…
Jiří: Jojo řešili jsme to, no. Určitě jsme nebyli rozdělený. Víceméně si pamatuju, že
nám řekli, jaký jsou druhy ochrany, jak funguje ženské tělo, jsme se dozvěděli, a
holky se dozvěděly, jak funguje mužské, a to je vše.
Vojtěch: Měli jsme něco v občanský nauce myslím. Rozdělený jsme nebyli. Nic moc
si nepamatuju, a nepamatuju si ani to, že by nám někdo někdy sděloval, že
antikoncepce může mít negativní dopady, takže tak…
Pavel: Já si pamatuju dvě. Na jedný jsme byli rozdělený podle pohlaví, protože to
byla fakt sexuální výchova pro holky a pro kluky. A pak si pamatuju, že přišli
nějaký externí lidi, který se hodně zaměřovali na potraty a tak. Ty si nejvíc
pamatuju, protože to ty lidi dost hustě názorně ukazovali a naše třídní je skoro
seřvala, jestli si nedělají p*del, že takhle vyhrožujou v podstatě lidem na gymplu.
Tomáš: Jojo vzpomínám si na to, na střední a na vysoký škole asi úplně ne, ale na
základní škole určitě. Vím, že kolovaly kondomy, vložky a měli jsme k tomu nějakej
brífing. A jestli dostatečnej, to už si nepamatuju, ale troufnu si tipnout, že co se týče
tý antikoncepce [hormonální], tak určitě ne. Myslím, že to bylo spíš komunikovaný
jako, že jsou tu nějaký formy antikoncepce, nejhorší antikoncepce je žádná, ale že
už by byly jako nějak artikulovaný ty rizika jednotlivých forem, tak to si nemyslím.
Myslím, že to probíhalo dohromady. Nebo takhle, myslím si, že nějaká úvodní část
byla společná a potom, když dostávaly holky nějaký info, tak jsme možná byli
rozdělený… ale jako že bych tam pociťoval nějakou velkou segregaci na základě
toho pohlaví, tak to asi ne.
Přednášky týkající se informací o hormonální antikoncepci probíhaly u respondentů
v rámci sexuální/občanské nauky v povinné školní docházce. Víceméně se osvěta týkala
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obecných informací o ženském a mužském těle, přičemž v rámci sexuální ochrany si muži
pamatují pouze základní informace a představení možností, jak se lze chránit s důrazem na
důležitost ochrany obecně, bez ohledu na druh.
Tomáš uvedl, že rizika užívání hormonální antikoncepce nebyla artikulovaná
vůbec. Institucionální osvěta nepřinesla respondentům nejen žádné zásadní/zajímavé
informace, které by si pamatovali, ale ani v nich nepodnítila zájem o sebe edukaci.
V Tomášově a Pavlově případě ještě můžeme vidět, že proběhlo rozdělení do skupin podle
pohlaví, přičemž obě skupiny řešili pro ně „relevantní“ témata. Lze se jen domnívat, jaká
konkrétní témata řešily jednotlivé skupiny. Na základě vlastní zkušenosti mohu říct, že
ženy nejspíše dostávaly podrobnější informace o možnostech ochrany a sexuálním styku,
přičemž na ně bylo apelováno, aby použily tu nejspolehlivější, kterou je právě hormonální
antikoncepce.
Tento fakt bohužel nelze z výpovědí potvrdit, nicméně pohlavní segregace a
poskytování odlišných informací samo o sobě může upevnit názor, že k ženám a mužům je
v rámci zodpovědnosti za početí a sexu obecně přistupováno odlišně a oběma skupinám
jsou některá témata zapovězena. Za zajímavý fakt shledávám i explicitní ukázku provádění
potratů, kde přednášející použili rozměr strachu jako motivaci pro používání ochrany
mladistvými. Což je sice podnětné, nicméně evidentně ne natolik, aby došlo k vyvolání
upřímného zájmu o problematiku ještě před započetím sexuálního života mladých lidí.
David: Velmi stručně – ne. Neřešili jsme to doma vůbec, na všechno jsem si přišel
sám. Moji rodiče jsou lékaři, jako nikdy jsem to s nimi neřešil, ale moje domněnka
je taková, že moje máma jako praktický lékař, se s tím setkává a je názoru, že do
určitého věku je to ochrana účinná a efektivní, ale od nějaké doby to není dobré
používat. Její pohled by byl asi takový, že v tom kritickým věku, kdy lidi nejsou
úplně soudný, chápe to, že mladý holky berou hormonální antikoncepci, aby z toho
nebylo dítě v sedmnácti, ale v pozdějším věku i ona zastává názor, že už jsou ženy
soudný a dokážou si to vyřešit jinak.
V rámci rodinného zázemí jsem předem očekávala, že rodiče respondentů neměli
tendence aktivně vzdělávat a diskutovat se svými potomky o tématu ochrany v sexuální
oblasti, což se z výpovědí víceméně potvrdilo. Toto téma je pravděpodobně nejen ve
společnosti, ale i v rodinných jednotkách stále tabuizované. Můžeme se domnívat, proč
neměly rodiny respondentů potřebu svým synům předat, byť nevyžadované, informace a
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snažit se v nich probudit žádoucí zájem o téma, které se bude prolínat celým jejich
životem. Na místě je také otázka, zda nebyli respondenti edukováni pouze protože to jsou
muži a v případě ženy – dcery, by byla situace jiná, což by znovu upevnilo teorii o
genderovanosti životních témat.
David zmínil postoj své matky, lékařky, přičemž ač si není jistý jejím skutečným
postojem k užívání pilulek, vypověděl názor, který byl v souladu s tím, jaký uvedl on sám
v předchozích výpovědích. Současně byla ve výpovědi zodpovědnost za početí směřovaná
k ženám/partnerkám než k mužům, bez ohledu na to, zda se partnerka přikloní k užívání
hormonální antikoncepce.
Jiří: Ne ne, doma jsme se o tom nebavili. Mám ségru, ale vůbec nevím, co
probíhalo/probíhá mezi mámou a ségrou. Já mám rodiče jako strašně v pohodě, ale
spíš jako věřej tomu, že jsem schopnej si tohle zajistit a zjistit si věci sám i v těch 15
letech třeba.
Vojtěch: Moje rodina je taková velmi otevřená všemu, i tadytý komunikaci, takže já
si nevzpomínám na jeden den, že by za mnou přišel tatínek a něco mi takhle
vysvětloval. Já si pamatuju, že jsem v 15 letech dostal knížku nějakou o dospívání a
o dospívání mužského a ženského těla, kde to bylo všechno popsaný, to si pamatuju,
ale samozřejmě, že jsem o tom věděl už dříve. Ale třeba názory mejch rodičů,
hlavně teda mojí mámy, protože táta se o tom se mnou moc jako nebaví. Ale třeba
vím, že moje máma antikoncepci nebere a řeší to jiným způsobem, protože právě
z toho měla velký zdravotní potíže.
Pavel: Nikdy v životě jsme se o tomhle nebavili. Naši jsou rozvedený a s mámou
jsem se o sexu nikdy moc nebavil. A s tátou vlastně taky nikdy moc ne, nebo jako
s tím jo, ale ne zrovna o antikoncepci třeba. Já jsem byl dost chytrý dítě, tak se asi
předpokládalo, že všechno vím. Hlavně jsem měl knížku 1000 otázek klučičích,
takže tak.
Tomáš: U mě tadytu roli [edukační] v rodině plnili spíš jako kupodivu prarodiče,
ale spíš to bylo tak, že já jsem jako inicioval tu debatu už jako velmi brzy, protože
já jsem byl takový zvídavý dítě, takže si pamatuju, v nějakejch třeba osmi devíti
letech jsem se prostě ptal tady na ty věci a ta komunikace v naší rodině byla
poměrně otevřená, takže jsem odpověď jako dostal vždycky. Jinak názor nevím,
moje maminka byla uživatelkou hormonální antikoncepce, takže předpokládám, že
55

asi nějakým způsobem pozitivní, nebo to vnímala jako formu ochrany, kterou je
ochotná podstoupit i s těma rizikama, ale nakolik s nima byla seznámená, tak to
nevím popravdě.
V rodinném prostředí Jiřího neproběhla žádná iniciace debaty o ochranách proti
početí. Jeho rodiče přepokládali, že si proaktivně zjistí informace sám na základě vlastního
potřeby. Zajímavé je, že do role edukátora v rodině respondenti promítají matku – ženu,
přičemž otec – muž je pasivní. Genderový rozměr vyloučení z tohoto tématu se zde
projevuje až do pozdější dospělosti, kdy ženy nemají zodpovědnost pouze za osobní
reprodukci, ale současně jsou v pozici, kdy se pravděpodobně očekává, že se budou
angažovat do zodpovědnosti za početí svých potomků. Nicméně oba rodiče vesměs řešili
toto téma prostřednictvím vzdělávacích materiálů, které poskytly svým dětem, čímž jim
dali nejen možnost dozvědět se vše potřebné, ale současně se vyvázaly i z nutnosti řešit
toto téma napřímo.
V Tomášově případě byla situace odlišná, protože sám v raném věku nastartoval
diskuzi o této problematice a díky otevřenosti rodiny se mu dostávalo dostačujících
odpovědí. Jeho odpověď otevřela další základní otázku a to, do jaké míry jsou ženy vůbec
srozuměny s riziky, která s sebou nese hormonální antikoncepce. V případě jeho matky
nelze s jistotou říct, zda v té době byly nějaké rizika vůbec artikulovány, protože
hormonální antikoncepce se v českém prostředí rozšířila až v 60. letech minulého století.
(Havelková, H., 2015: 150)
Poslední podkategorie cílila na případné konverzace o ochraně proti početí ve
vztahu, potažmo přímo užívání hormonální antikoncepce, s přáteli a blízkým okolím
respondentů. Zajímalo mě, zda dotazovaní muži tuto problematiku řeší mimo
„vyžadovanou povinnost“ – tedy mimo vzdělávací instituce, kde jsou přednášky povinné,
či rodinné prostředí v případě, že tam tato diskuze vyvstane. Otázky byly směřované také
na to, jakým způsobem tyto debaty probíhají a s kým, zda mají respondenti povědomí o
ochraně proti početí u ostatních párů, případně zda se v názorech se svými přáteli shodnou.
David: No, když to shrnu z toho mála lidí, se kterými jsem se o tom bavil, tak si
myslím, že se shoduju s většinou mužských kamarádů, asi 70 % mých kamarádů to
odsuzuje jako věc, co není nutná. Zbytek si to bez toho nedokáže představit, i když si
uvědomují rizika. Jsou to lidi, co nejsou úplně ve vztahu, proto je jim to jedno,
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protože se to netýká jejich partnerky. Zdraví člověka, se kterým souloží třeba
párkrát a už se pak nevidí je jim jedno.
Pavel: Občas jo. Málokdy. Já s tím nezačínám, protože jak říkám, nemám vůbec
potřebu to řešit, ale řešíme to a většinou takovým tím klasickým způsobem –
bere/nebere, s gumou/bez lepší nebo ne. Ale nějaký hlubší diskuze nemáme, protože
si myslím, že nikdo z nás o tom pořádně neví tolik, abychom mohli vést nějakou
zajímavou diskuzi, kromě takových těch klasickej chlapskejch pohledů.
Vojtěch: Na úplně minimálně úrovni, maximálně, že se o tom pobavíme v rámci
toho, že někdo z kamarádů s někým měl sex, tak jestli se nějak chránil, ale přímo o
antikoncepci [hormonální], že bysme se bavili, to ne.
Jiří: Spíš jako bere prášky/nebere prášky a jinak nic. Vím, jako třeba většina mejch
kamarádů – jejich přítelkyně jí berou, takže řešíme spíš jako chlapský kraviny
kolem. Na tohle nějak nepřišla řeč, kdyby třeba přišlo to, že jeho přítelkyně s tím
má problémy, tak to určitě budem řešit, ale zatím k ničemu takovýmu nedošlo.
Tomáš: Dalo by se říct, že to řešíme. Ne nějak intenzivně, ale není to tabu asi.
V komunikacích respondentů s jejich přáteli se objevuje téma hormonální ochrany
pouze okrajově. Všichni z dotazovaných se shodli na tom, že se jejich diskuze týkají
primárně informace, jakou antikoncepci ve vztahu používají. V případě Davida se do
diskuze promítá osobní rovina, kterou považuje za zásadní v přístupu k užívání
antikoncepce. Jak již dříve vypověděl, užívání hormonální antikoncepce považuje za
důležitou v případě, že nemá stálou partnerku, o jejíž zdraví by se musel obávat, na čemž
se víceméně se svými přáteli shodne.
Ostatní uvedené výpovědi se nesou v obdobném duchu velmi ploché diskuze,
přičemž Pavel například vypověděl, že důvodem pro to, že se tímto tématem skupinově
nezaobírají, je nedostatečné povědomí. Současně se opakoval rozměr „chlapské“ debaty,
což z výpovědí znamená okrajovou konverzaci optikou jedinců, kteří nemají dostatečné
povědomí o této problematice, díky čemuž jí nemohou řešit více do hloubky. Vyvstává
otázka, proč respondentům nevadí fakt, že jsou od této problematiky, v tomto případě
informačně, distancováni. Všichni z dotazovaných berou jako samozřejmost, že o
hormonální antikoncepci vědí jen velmi málo nebo nic a za pro ně „normální“ diskuzi
považují tu, do které nejsou schopni přispět v podstatě žádným relevantním argumentem.
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Z kombinace všeho, co jsme se z odpovědí partnerů mohli dozvědět, vyvozuji, že
zde funguje síla sociálního konstruktivismu, jako nástroje pro segregaci žádoucích a
nežádoucích témat pro jednotlivé pohlavní kategorie. Domněle přirozené rozdělení
genderových témat dle biologického pohlaví je v respondentech internalizováno natolik, že
nepovažují za podstatné se v tomto směru, jakkoliv rozvíjet, byť přes uvědomění
nedostatečné informovanosti. Jedinou výjimkou byl opět Tomáš, který díky vlastnímu
intenzivnímu zájmu o hormonální pilulky působí jako zdroj informací pro své okolí.
Tomáš: Většinou to řeším se ženami, paradoxně. Já jsem si spíš připadal tady
v těch debatách jako s kamarádkama, že jsem tam jako přinášel informace, který
jsem si načetl v tý Americe a se kterýma ony seznámený nebyly. Takže spíš, než že
by to byla nějaká debata ve smyslu, že bysme se přeli o názory, tak to bylo spíš o
tom, že mi dost přišly často ty holky takový rezignovaný na to. V takovým moodu, jo
užívám to, je to nejjednodušší, vím, že to může mít rizika, ale neuvědomovaly si,
nebo si je nechtěly uvědomovat tolik, aby dělaly nějaký konkrétní kroky.
Tomáš jako jediný debatoval s ženskými přítelkyněmi, přičemž sám sebe postavil
do pozice informačního zdroje. Zajímavé je, že z jeho zkušenosti nebyly ani ženy
aktivními ve vyhledávání informací a ač si možná rizika uvědomovaly, nebyly jejich obavy
natolik silné, aby se z užívání hormonální kontracepce vymanily. Objevuje se zde i rozměr
toho, že si ženy z Tomášovi perspektivy možná ani nechtějí uvědomovat případná rizika
pravidelného užívání hormonálních pilulek, protože výhody z jejího užívání plynoucí jsou
nesporné a nepřevyšují případné zdravotní hrozby. Tomáš ke své iniciativě předat
nashromážděné informace svému okolí vyjádřil tak, že zodpovědnost za početí na osobní
rovině mezi partnery se, v jeho případě, přenesla na zodpovědnost obecně za ženy, které
jsou přímými uživatelkami.
Tomáš: Snažil jsem se, protože pro mě to bylo docela, já ani nevím, proč jsem se o to
začal zajímat, ale potom jsem měl takový období, kdy jsem se o to zajímal docela
dost a bylo to prostě, ty jako informace, který jsem se dozvěděl, tak byly natolik silný,
že jsem cejtil potřebu o nich vyprávět svejm kamarádkám.
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3.3.7

Hormonální antikoncepce v sociálním prostoru

Předposlední kategorie se zabývá přístupem k diskuzi jednotlivých odborných stran o
hormonální antikoncepci v kontextu České republiky. Hormonální kontracepce je zde stále
předepisovaná lékaři, nicméně objevují se zde i varovné články odpůrců jejího užívání,
které apelují na společnost, aby si uvědomila rizika, která z této formy ochrany plynou.
Hlavními tématy, která jsem s respondenty diskutovala, byla například, jaký mají názor na
fakt, že se, byť i odborná veřejnost vzájemně v názorech na rizika užívání hormonálních
pilulek neshodne nebo je dostatečně neproblematizuje. Na základě, jakých kritérií se
respondenti rozhodují při formování svého názoru či zda by se toto téma mělo diskutovat
více ve veřejném prostoru a jakým způsobem. Vzhledem k faktu, jak byly výpovědi
informačně obsáhlé, budu rozebírat vybraná sdělení respondentů postupně a vzájemně
odděleně.
Jiří: Hele jako k tomuhle… Já jsem slyšel o trombóze, to je jediný, co jsem slyšel,
nicméně pokud bych byl ta holka, která to řeší, tak mě osobně by hrozně zajímalo,
jestli to jako je o tom, že to riziko trombózy zvyšuje o 30 % nebo o 0,5 %. Jestli to je
o půl procenta, tak to vůbec nebudu řešit. To je stejný jako – možná teď hloupý
přirovnání, ale jasně, jezdím na kole, hrozně mě to baví, ale prostě taky si tam
občas něco zlomím a vím, že se to může stát. Prostě jestli je to riziko tak velký, aby
mělo smysl to řešit, nebo je to něco při čem si řekneš: „tohle mi dává tolik a tolik
výhod, ale v zásadě ti riziko je prostě 2 % tak to nemá vůbec smysl řešit“. Navíc
věřím tomu, že třeba 50 % holek, který jsou ve věku mý přítelkyně, tak tu
antikoncepci berou a to už je strašně moc lidí na to se trefit do těch lidí co třeba
dostanou mrtvici. To je jako kdybych řekl, hele vypadávají mi vlasy v koutech,
protože nosím vlněný svetry. Taky spousta lidí nemá vlasy v koutech a nenosí
vlněný svetry. Ten vzorek lidí je moc obrovskej.
Výše uvedená výpověď je vlastně zjednodušenou verzí velmi důležité rétorické
otázky a to, zda stojí veškeré výhody, spolehlivost a svoboda za podstoupení možného
rizika zdravotních dopadů. Jiří ve svém sdělení staví na analytice a pravděpodobnosti,
nicméně je vůbec subjektivně každodenní podstupování případných nežádoucích účinků
hormonálních pilulek měřitelné? Dle této logiky by bylo řešení vnitřního rozporu, zda
užívat či ne, velmi prosté. Každá žena by si na základě statistických dat (pokud by nějaká
průkazná data bylo možné nasbírat), a stanovila, jaké procentuální riziko je ochotná
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maximálně podstoupit, aby vyvážilo pozitiva, která z hormonálních pilulek plynou.
Obávám se, že to však není tak prosté a procentuálním vyjádřením počtu osob, které
zdravotní důsledky postihly se nelze řídit. Ač je šance malá, stále existuje a faktem, že
pouze žena obecně podstupuje (byť vědomě) jakákoliv rizika je stále důkazem formy
útlaku a nerovnosti, které jsou ženy ve společnosti vystavovány.
Vojtěch: Ohledně nějakých odborníků vidím největší problém v tý neinformovanosti
lidí obecně lidí, existujou aktivisti, kteří píšou články o tom, jak je to škodlivý, ale ta
veřejnost není o tom tolik informovaná, ty holky ani nevědí, že to může ublížit, nebo
co všechno to může způsobit. Myslím si, že to bude z části i dost velkej business,
protože hormonální antikoncepce je velmi využívaná. Neznám přesně procenta, ale
myslím si, že je to užívaný ve velmi hojné části, takže si myslím, že i z toho důvodu a
správný to není. Pokud je to tak, že to může způsobit zdravotní potíže, tak by to
měla být věc, která by měla být zakázaná nebo omezená. Měli by se najít způsoby,
jak zaručit ochranu… Tam je prostě potřeba najít pravdu, bez ohledu třeba na ten
business, proto já si myslím, že i když to ty škodlivý účinky má, tak hodně lidí
odborníků, může tvrdit, že nemá a je to hodně podmíněný tím businessem no.
Bohužel ten svět je těma penězma jakoby trochu zkaženej, přece jenom zdraví
člověka je nejdůležitější.
Vojtěch v základu zmiňuje vliv farmaceutického lobby, díky kterému jsou
potlačovány informace, které by mohly negativně ovlivnit výnosy z prodeje hormonální
ochrany a objevuje se zde lidské zdraví jako prostředek pro finanční obohacení. Jako
zásadní vnímá neinformovanost žen, přičemž z jeho úvahy plyne, že pokud by ženy
dostatek informací měly, antikoncepci by nejspíš neužívaly tak hojně. Příčiny
nedostatečného povědomí o vedlejších účincích zde nejsou artikulované, nicméně Vojtěch
pravděpodobně myslel pasivní informovanost, kdy budou ženy bez vlastního přičinění
obeznámené se všemi proměnnými, na základě čehož budou následně schopny rozhodnout
se, zda případná rizika podstoupí.
Řešení tohoto problému neshledávám v zákazu užívání, jak Vojtěch uvedl, protože
ač je možnost svobodné volby v otázce užívání antikoncepce rozporuplná, přinejmenším
ženy nějakou možnost kvalitní ochrany mají. Nicméně z jeho výpovědi je patrné, že
nevnímá lékaře a ostatní odborníky jako jedince, kteří podávají sami ženám dostatečně
bohaté informace o hormonálních pilulkách napříč pozitivy i negativy.
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Martin: Trochu za to asi může lenost? Je to takovej zažitej rituál a Češi, nebo jako
lidi obecně, neradi vypadávají z tý svý komfortní zóny, a to je jedna věc, ale to si
myslím, že je málo. Dál si myslím, že ta to může sociální tlak nějakej a nejvíc si
myslí, že za to může lobby. Protože představte si, že nemám informace kolik lidí na
světě je žen a kolik mužů, ale tak dejme tomu, že Česká republika má deset milionů
obyvatel a polovina z nich by byly ženy. Teď bysme vzali, že zhruba pětina těch žen
může bejt v reprodukčním věku, kdy jsou sexuálně aktivní, ale nemají děti. Takže
dejme tomu, že jich je milion. A teď si vemte, že máte milion potenciálních klientů,
kterým to můžete prodat, a oni to pravidelně berou, protože samy chtějí! Já si
myslím, že to je takových peněz, že za to stojí bojovat. Jo a taky, když se sejdou dvě
kámošky na kafi a bavěj se, tak určitě hraje roli, že berou prášky už… Jedna se
chlubí druhý, co všechno dělá a bezpečně a teď si představte, že můžou někam jít,
někoho potkat, sbalit ho a nemusí řešit, jestli má kondom nebo ne, protože jsou
samy chráněný, nebo jako nemusej se omezovat.
Martin se v příčině rozporu o účincích hormonální kontracepce shodl s Vojtěchem a
uvedl farmaceutické lobby jako odpovědné za boj mezi odbornou veřejností v potlačování
informací o negativních účincích. Rozměr „obchodu se zdravím“, na čemž se shodli napříč
i ostatní respondenti, je další částí do skládačky udržování žen v pozici, kdy musí volit
mezi vlastním bezpečím a kvalitní ochranou proti nechtěnému početí oproti zdravotním
rizikům. Současně podporuje i udržování útlaku žen a nerovné postavení k zodpovědnosti
za početí, protože jsou to právě ony, které jsou nuceny, i přes rizika pilulky užívat, a ty
které nesou a důsledky v případě, že je neužívají.
Dle Martina má udržování hormonální antikoncepce v pozitivním světle další
zásadní příčinu a tou je sociální status, který se k užívání váže. Zdá se, že dle respondentů
má užívání hormonálních pilulek vliv na kolektivní uznání ženy ve společnosti. Ve chvíli,
kdy začne orální antikoncepci užívat, dává najevo, že je již sexuálně aktivní, čímž se
transformuje z dívky na dospělou ženu. Martinova úvaha nad provázáním užívání pilulek a
konstrukce ženy mě utvrzuje v názoru, že hormonální pilulky nejsou pro ženy pouze
nástrojem svobodné volby, ale ženy jsou do jejího užívání nepřímo nuceny. Společnost
přiřkla pilulkám sílu vytvářet hierarchické významy v sociální realitě, kterých je žádoucí
dosahovat. Širší optikou to může znamenat, že žena má ve společnosti vyšší hodnotu,
pokud je sexuálně aktivní obecně. Sexuální aktivita udává hodnotu ženy ve společnosti a
funguje jako sociální kredit společenského přijímání. Hormonální pilulky, jak se zdá,
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slouží jako důkaz a prostředek kontroly společenství žen a je proto nezbytné jejich neustálé
společenské posilování.
David: Podle mě je to úplně stejný jako řekněme jakýkoliv jiný prášky, který mají
dopad na lidský zdraví, ať už léky proti bolesti, který mají zásah do jaterní nebo
ledvinové činnosti, ale předepisují se, protože ten efekt a ta poptávka tady je.
Dokud tady bude poptávka a ten side effect je pořád jakoby v pozadí, tak ti příznivci
budou. Dokud na to lidé nebudou ve větší míře generovat zdravotní problémy, tak
možná potom nastane nějaká změna, ale do té doby je ta poptávka silnější.
Zde se opět promítá možnost volby. Léky proti bolesti, jak uvedl ve svém
přirovnání David, nelze z mého pohledu srovnat s užíváním hormonálních pilulek, když
existují i jiné možnosti ochrany. Argumentačně relevantní je vliv vysoké míry poptávky,
kterou David zmínil. Poptávka se ovšem váže na možnosti volby, informovanost obecně,
vliv sociálního prostředí, společenského tlaku na ženy a zodpovědnost za početí v rukou
žen, čímž dochází k potlačení svobodné volby, a ač lze považovat poptávku za jednu
z příčin užívání hormonální antikoncepce, je nutné definovat, jakými nástroji společnosti je
vytvářena.
Tomáš: Asi se vrátím třeba k tý Americe – tam bych tu situaci nepřisuzoval, že by
tam byla ta společnost tak uvědomělá, ale spíš je to prostě síla proti
rakovinotvornýho lobby, který je v Americe dlouhodobě poměrně silný. Takže si
myslím, že to je produktem nějaký businessový situace v těch státech, kdy už ta
Amerika tím jako by boomem antikoncepce prošla někdy v 70. - 80. letech a my
přirozeně jsme si tím prošli až po revoluci, takže jsme tak nějak posunutý
v tomhletom. U nás to je teda primárně lobby farmaceutických firem, který se už
posunulo v Americe od toho businessu do „pojďme bojovat proti rakovině“ a tady
je to ještě pořád v tom businessu jako „pojďme vydělat na hormonální antikoncepci
prachy“. Možná silnější argumenty u nějakejch lékařů jsou právě jako ten
zodpovědnej přístup k tý rodině, že to je pro ně prostě silnější argument než nějaký
zdravotní rizika. Myslím, že ta odborná veřejnost v Český republice prostě neplní tu
odbornou roli, v podstatě se nesnaží vzdělávat tu společnost a prostě informovat o
těch rizicích, což třeba v tý Americe je hodně.
Tomáš svůj názor na rozpory v českém odborném diskurzu demonstroval na boji
proti hormonální antikoncepci ve Spojených státech. Jako ostatní respondenti používá
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rozměr farmaceutického lobby, které je v České republice oproti USA v protikladu. Tuto
skutečnost přisuzuje nejen dřívější dostupností hormonální antikoncepce v zámoří, ale
současně i velkým důrazem na populační politiku, která v Americe panuje. Nevnímá tedy
rozdílnost v přístupu k užívání hormonálních pilulek pouze skrze důraz na zdraví
společnosti, ale současně skrze zodpovědnější přístup k rodině, na což se váže i důležitost
vzdělávání odborníky napříč společností. Je zjevné, že Tomáš svůj názor formuje primárně
ze zahraničních výstupů z výzkumů.
Martin: Úplně ideální stav by byla obrovská veřejná tabulka, v místnosti
s moderátorem a dvě strany. Ideálně ty strany by ze začátku na sebe nemohly vůbec
reagovat. První strana by odpovídala a ta druhá by neslyšela, co ta první říká.
Každej by přednesl důvody pro a proti. Laik by měl možnost si z toho něco svého
vyvodit, co je podložený a co asi ne. A pak by došlo na samotnou diskuzi a probíral
by se bod po bodu, třeba se v něčem shodnou a něco by z toho vzešlo. Pak by bylo
rozhodování v pohodě.
Pavel: Kdybych se měl rozhodnout bez konkrétních argumentů, tak je to těžký, ale
určitě ne striktně pro jednu stranu. Na obojím je prostě něco pravdy. Nikdy ti to
nepřestane zasahovat do organismu, ale nikdy to nepřestane mít výhody, takový,
jaký to má. Proto to existuje.
Vojtěch: No to je nejhorší najít tu pravdu, ten střed. Tam je potřeba nahlížet bez
ohledu na ten business, do kterýho jsou zapojený i lékaři a odborníci a hlavně
veřejně. Taky aby se zainvestovalo nějakým způsobem do nějaký vědy, výzkumu,
našla se jiná věc, se kterou se může obchodovat a co nebude zdravotně závadný, ale
stejně účinný. Nevím, jestli je to reálná situace, ale takhle by to bylo nejlepší.
Na vnímání rozporu mezi odbornou veřejností ve vlivu hormonální antikoncepce na
zdraví žen navazují návrhy řešení respondentů, k jaké straně se přiklonit a na základě
jakých kritérií je na místě vytvářet názor. Nejčastěji vidí řešení v průsečíku obou
argumentačních stran – ideálně skrze otevřené srozumitelné komplexní vyložení názorů,
díky čemuž bude mít společnost k dispozici nejen všechny pohledy odborné veřejnosti, ale
současně bude mít i laik možnost jednodušeji zformovat svůj názor. V ideálním případě by
bylo, dle respondentů, žádoucí investovat peníze do nové formy ochrany, která nebude
prokazatelně invazivní tak, jako je v současné době hormonální antikoncepce.
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Respondenti rozvíjeli svůj názor na řešení antikoncepce ve veřejném prostoru
následovně:
Martin: Já si myslím, že to řešení veřejně je hlavní. Politicky teda ne, protože když
je něco politická diskuze, tak tam zasahuje hodně ten lobbing a tyhle věci, takže si
myslím, že by to měla bejt diskuze poučený veřejnosti a odborníků, a hlavně ve
vědeckým duchu no.
David: Taky záleží, co by ta veřejná kampaň nebo jak to říct, měla za cíl. Pokud by
byla čistě informativní, ano existuje antikoncepce, tak je to naprosto v pořádku a
myslím, že by to bylo dobrý, pokud by měla mít za cíl, že by to mělo lidi obeznámit
s efektama – negativníma i pozitivníma. Tak to si myslím, že tady jsou vhodný třeba
diskuze nebo přednášky na školách a tak… myslím, že je to potřeba primárně
podchytit u mladých lidí na středních školách. Myslím si, že to té problematice
pomůže, pro mě osobně už to teď zásadní není, ale kdybych byl na střední, tak bych
to asi uvítal.
Jiří: Jako já mám prostě pocit, že do dneška nikdo neví, jaký ty rizika jsou
v kombinaci s genama a životním stylem… Jako osvěta dobrý, proč ne, nicméně
stejně to dopadne tím způsobem, že ženský, co se o to zajímaj, už to stejně vědí, a ty
co se o to nezajímaj, tak se to k nim stejně nedostane, ani když to bude veřejně. Což
je 90% dopad veškerých osvět – dostane se to jen k lidem, co se o to zajímaj a fakt
málo k těm, co se nezajímaj.
Tomáš: Je těžký tohle zařídit. Samozřejmě pokud má vzniknout nějaká takováhle
veřejná debata, tak musí bejt pro ní vůle a tak jak já mám poznatky z toho svého
okolí, tak jedna prostě je tu lobby farmaceutických firem, který vydělávaj přes
doktory, co jí předepisujou a pak za to jezděj na dovolený a za druhý není to pořád
tak silný téma… Primárně by se přece měly zajímat ty ženy, já se s tím bohužel ale
nesetkal, možná je v mým okolí špatnej vzorek, ale když překleneme tu premisu, že
by se měli zajímat i ženy i muži, tak ale stejně ty důsledky nese žena, když to užívá.
A potom samozřejmě pokud je ve vztahu, kde jí muž říká „tohle je jediná varianta,
kterou jsem ochoten podstoupit“ [užívání hormonálních pilulek], tak potom je to
špatně, ale myslím si, že možná ta debata tady nevzniká, protože spousta žen to
nevnímá jako problém – tím, že jí samy třeba užívají.
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Přemýšlení respondentů nad uchopením veřejné diskuze o hormonální antikoncepci
se stále otáčí primárně kolem cílení osvěty na ženy, jako (potenciální) uživatelky, ač
nebyly mé otázky genderově vymezené. Opět se opakuje vliv farmaceutického lobby a
politiky obecně, která má, dle respondentů, na celou problematiku velký vliv v rámci
vlastního finančního prospěchu a řešením by mohlo být striktní oddělení politické,
potažmo farmaceutické sféry, od sféry vědecké. David považuje za základ osvětu cílit na
mladé jedince (muže i ženy), kteří teprve začínají sexuálně žít a je tedy zásadní, tedy
v takové době, aby měli dostatek informací ještě, než budou postaveni před samotnou
volbu ochrany.
Osvěta by, dle mého názoru, v tomto případě měla být přístupná pro všechny
(sexuálně aktivní) jedince, bez ohledu na věk nebo pohlaví, což mě přivádí k výpovědi
Jiřího, jehož odpověď byla obecně k osvětám lehce skeptická. Uvedl, že osvěty nemají
význam, a to nejen kvůli nedostatku kvalitních podložitelných dat, ale současně, protože
osvětou nelze zaručit informační obohacení lidí, kteří o toto téma nemají zájem z vlastní
iniciativy. S tímto názorem se ztotožnil i Tomáš, který z vlastní zkušenosti nevnímá aktivní
zájem, a to ani u samotných uživatelek hormonální antikoncepce, které její užívání
nevnímají jako problém, který by vyžadoval nějaké další řešení či sebe edukaci.
Řešení vidím v kombinaci série povinných přednášek v průběhu střední školy, které
budou koncipovány tak, že zaručí u mladých lidí alespoň minimální povědomí o
praktickém fungování hormonální antikoncepce. V lepším případě podnítí zájem o další
aktivní edukaci v tomto směru, k níž by bylo možné využít právě diskuze ve veřejném
prostoru.

3.3.8

Antikoncepce pro muže

Poslední kategorie obsáhne výpovědi všech respondentů, kteří se podíleli na tomto
výzkumu, a to z prostého důvodu – týká se zásadního chybějícího tématu v této
problematice a tím je hormonální orální kontracepce pro muže. V rozhovorech byly série
otázek ke kontracepci pro muže položené vždy až ke konci rozhovoru po rozebrání
veškerých souvisejících témat. Tuto taktiku jsem zvolila, protože někteří respondenti si
svůj názor na hormonální antikoncepci ujasnili možná až v průběhu rozhovoru, a
vyjádřením se k této otázce po artikulování a vymezení vlastních postojů a hodnot mohlo
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velmi dobře poukázat na případný rozpor v názorech a smýšlení o celé problematice jako
subjektivně zatížené.
David: Ne. Je o tom málo informací… Pokud bych to měl nějakými daty podložené,
že je to v pořádku a že mě to po roce užívání úplně nepřipraví o koule, tak si
myslím, že bych to asi bral, ale asi v případě, že bych byl nezadaný.
Tomáš: Jo já o tom něco četl… Funguje prej nějaká forma, netvrdím, že jsem
nějakej edukovanej v tomhle směru, ale je jedna forma, která vyloženě jako skrze
nějaký injekce, substitutu testosteronu, který v podstatě, prostě nějakou medikací se
vyloučí testosteron přirozenej pro to tělo a tadyty injekce jsou prostě nějakej
substitut a nahrazujou tu funkci testosteronu potřebnou pro mužský tělo, ale
přestanou se tvořit spermie. A upřímně mi to přišlo jako poměrně dost invazivní
zásah do těla na to, abych něco takovýho chtěl podstupovat.
Martin: Ne…. Přesně kvůli těm negativům, který tady celou dobu probíráme… Jo,
je to pokrytecký a ne, nestydím se za to.
Jiří: Kdyby ta možnost byla, tak klidně jo, ale rozhodně bych si o tom dohledal
spoustu informací. Prostě kdo jí užívá, má zodpovědnost za svý tělo a má si
zjišťovat informace, to je můj názor…
Vojtěch: No…tak o tom jsem ani v životě neslyšel. Ale tak asi bych si určitě o tom
zjistil právě informace, jaký to může mít na mě vliv – na moje zdraví teda… Kdyby
to mělo stejný jako ženská a byli bychom s partnerkou v tý situaci jako teď, tak bych
to určitě začal brát, protože ženy během toho života to mají takový náročný, porod,
kterej není asi úplně příjemnej, ten chlap by měl být chlap a vydržet to, pokud je to
něco, co tu ženu může bolet, a ještě jí způsobit nějaký jako zdravotní potíže, tak by
to měl převzít na sebe. Takže já bych to udělal.
Pavel: Nikdy bych to nebral. Stejně jako moje přítelkyně.
Odpovědi byly rozmanité. V případě, že partneři byli pro a hormonální kontracepci
by sami vyzkoušeli, bylo to například z důvodu ulevení partnerce nebo dostání genderově
specifické normality (být správným mužem). Respondenti, kteří tuto možnost zavrhli, své
rozhodnutí ospravedlňovali strachem z případných rizik, které se v současné době řeší
v souvislosti s ženskou orální kontracepcí. Napříč se vzorek víceméně shodl v jedné věci a
tou je názor, že kdo užívá orální kontracepci, ten má zodpovědnost nejen za početí, ale
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současně za své zdraví, a je tedy na místě, aby se o případných rizicích informoval/a
primárně on/a.
Tato otázka odkryla zásadní rozpor ve výpovědích respondentů. V průběhu
rozhovorů se většina mužů od problematiky hormonální antikoncepce distancovala,
přičemž svůj nezájem argumentovali tím, že otázka ochrany proti početí je ženská
záležitost díky biologické schopnosti reprodukce. V otázkách potenciálního užívání
mužské hormonální kontracepce však tímto způsobem žádný z mužů neargumentoval a
zaměřili se pouze na rovinu vlastního zdraví. Tato nekonzistentní argumentace souzní
s předpokladem, že zodpovědnost za početí v rukou ženy není ničím přirozeným, ale pouze
opětovně upevňovaným sociálním konstruktem. Genderová separace v problematice
hormonální antikoncepce v současné době znevýhodňuje ženy, které, jak se zdá, mají nejen
na svých bedrech tíhu zodpovědnosti za početí, ale současně se od nich očekává, aby se o
toto téma aktivně zajímaly, protože jsou samy uživatelkami. Z některých výpovědí však
vychází, že pokud by se role obrátili, v mužích by se probudil právě ten zájem o sebe
edukaci, který je za současného stavu postrádán. Řešení, které by bylo největším
kompromisem, tj. rozdělení zodpovědnosti za početí mezi oba partnery, bez ohledu na to,
kdo v danou chvíli užívá pilulky, neuvedl žádný z respondentů.
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4 ZÁVĚR
Ve své diplomové práci jsem cílila primárně na zprostředkování mužského pohledu na
problematiku užívání ženské orální hormonální antikoncepce. Mužské respondenty jsem si
zvolila s předpokladem, že společnost stále přisuzuje otázky spjaté s užíváním hormonální
kontracepce ženám, čímž jsou v obecném měřítku postaveny do pozice přebírání otázky
kontroly reprodukce v celé své komplexnosti.
Za pomoci polostrukturovaných rozhovorů jsem v rámci zhruba hodinových setkání
čerpala data, ze kterých jsem získala informace poskytující obraz o postojích a názorech
vzorku mužů k tomuto tématu. Vzorek mužů byl zvolen záměrným výběrem, přičemž
každý z nich dosáhl vzdělání v jiné oblasti a v době rozhovoru se nacházeli v odlišné
životní situaci. Jediným společným znakem všech vybraných byl dlouhodobý
heterosexuální vztah a jejich bezdětnost.
Rozhovory se točily kolem subtémat funkce hormonální antikoncepce, jejích
negativních účinků, informovanosti a edukace respondentů v rámci tématu, sociálního
prostředí a kolem rozhodovacího procesu o volbě ochrany proti početí. Následnou
genderovou analýzou každé jednotlivé oblasti jsem nahlížela za zdánlivě samozřejmé
výpovědi, které se ovšem pohybovaly v dominantním diskurzu.
Výstup z analýzy je možné ukotvit do dvou úseků, a to na vztahování se k
hormonální antikoncepci v rámci vlastní osoby a na postoj zformovaný vlivem emocí –
tedy vzhledem k partnerce, která je přímou uživatelkou. V rámci prvního úseku muži
vypovídali na otázky týkající se významu a vztahu k hormonálním pilulkám. Většina
z nich vztahovala užívání pilulek ženami k míře vlastního sexuálního uspokojení. Kontrola
reprodukce byla artikulovaná pouze okrajově, oproti tomu respondenti shledali jako velké
pozitivum hormonální antikoncepce odejmutí své odpovědnosti za reprodukci, a stejně
silný důraz se v jejich postoji promítal i na fyzické uspokojení. Primární funkce
hormonální antikoncepce, kterou je ochrana proti početí, tak expandovala do jiné roviny,
v níž slouží jako nástroj, který zprostředkuje mužům ničím neomezený autentický sexuální
prožitek.
Ač se všichni dotazovaní muži shodli na nesporných výhodách, které s sebou
užívání hormonální antikoncepce nese, v rovině partnerských vztahů byly výpovědi,
potažmo přístupy, různorodější. Respondenti shodně vypověděli pouze v otázkách
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týkajících se negativních účinků hormonálních pilulek – ať už se jednalo o zdravotní
důsledky partnerky nebo například ekologické dopady. Většina z nich postavila svou
argumentaci o negativních účincích na vlastní zkušenosti – vypozorováním zdravotních
problémů u svých partnerek (ve svých vztazích), které následně připsali právě
hormonálním pilulkám. V otázkách samotného užívání pilulek konkrétní partnerkou už
však byl jejich, z počátku shodně vyhraněný postoj, zdrženlivější.
Část respondentů přistupovala k otázkám praktické volby reprodukce ve vztahu
s konzistentní argumentační linií a svůj postoj formovala na základě artikulovaných
negativ vztahující se k hormonální antikoncepci. Tito muži víceméně projevili i snahu,
zapojit se do rozhodovacího procesu volby ochrany, kdy upřednostnili zdraví své partnerky
před pohodlím v sexuální a reprodukční oblasti. Jejich (negativní) postoj k užívání pilulek
ve vztahu se však v čase proměňoval a byl ovlivněn i dalšími proměnnými, například
délkou vztahu a vyšším věkem respondentů, kdy jsou, dle svých slov, „ochotni riskovat
případné početí“.
Druhá, větší, část respondentů se z problematiky užívání hormonální antikoncepce
partnerkou „vyvázala“ argumentem o nekompetenci v problematice, což je sice zdánlivě
legitimně zbavuje účasti na rozhodovacím procesu, nicméně jako důvod nekompetence
uvedli genderovou příslušnost tématu k ženě – ženskému tělu. Z pozice mužů tak užívání
hormonálních pilulek ženami upevňuje premisu, že žena má „přirozeně“ zodpovědnost za
početí. V obdobném stylu proběhly i navazující výpovědi, kdy partneři argumentovali tím,
že žena má „logicky“ zodpovědnost za početí, protože ona je tou, která ponese důsledky
nechráněného sexu (tj. nechtěné těhotenství, případně podstoupení potratu). Muže pak
genericky stavěli do pozice, kdy jsou „přirozeně“ lehkomyslnější a jejich role se
v otázkách reprodukce zužuje pouze na „zprostředkovatele spermatu“.
Z této části výpovědí bylo znatelné upevňování genderových stereotypů jako
ahistoricky platných, na jejichž základě se muži distancují od svého případného
(rodičovského) podílu. Respondenti ospravedlňovali svůj postoj biologickou schopností
ženy reprodukce, z čehož jejich logikou nevyplynulo, že jako partneři nemají poměrově
stejnou odpovědnost za reprodukci jako partnerka, ale že nemají v podstatě žádnou. Pouze
jeden z respondentů byl schopen uznat svůj podíl na kontrole početí a jeho výpověď
reflektuje, že mužská zodpovědnost za reprodukci nevyhnutelně spadá do systému
partnerského vztahu.
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V navazujícím bloku jsem se snažila rozklíčovat, odkud vnitřní přesvědčení o
genderové segregaci tématu kontroly reprodukce pramení. Mezi hlavní vlivy jsem zařadila
vzdělávací instituce, rodinu, přátelé a vliv médií (tj. jak aktivní, tak pasivní čerpání
informací například z internetu). Většina respondentů vypověděla, že si cíleně o
hormonální antikoncepci žádné informace nezjišťuje, opět proto, že nevidí důvod. Za
relevantní informaci, která tuto oblast posunula, považuji výpověď, že důvodem pro
nezájem o kontrolu reprodukce ze strany mužů tkví v nedostatečném podnětu ze strany
společnosti. Jednoduše zájem po respondentovi nikdy nikdo nevyžadoval, a i díky tomu se
v něm nejspíše upevnilo přesvědčení o to, že se ho téma netýká.
Žádný z respondentů nebyl schopen přesně formulovat, jakou formou probíhaly
přednášky v rámci vzdělávacího procesu, a co bylo obsahem. Vzdělávací instituce
nezanechaly v podstatě žádnou stopu a nepodnítily ani zájem mužů o sebe edukaci. Za
zajímavou shledávám výpověď, ve které respondent uvedl, že v otázkách sexuality, byly
v rámci osvět rozděleni podle biologického pohlaví, nicméně konkrétní informaci si už
bohužel nepamatoval. Z těchto omezených informací usuzuji, že se vzdělávací instituce
také podílejí určitou měrou na vytváření a upevňování genderově segregovaných témat.
Pokud by se totiž zaměřily na edukaci chlapců v otázkách kontroly reprodukce stejně jako
na dívky, troufám si tvrdit, že by respondentů odmítající svou roli bylo méně.
Rodinné prostředí vesměs fungovalo na formování postoje k hormonální
antikoncepci a míry zodpovědnosti k reprodukci obdobně jako vzdělávací instituce.
Zajímavým zjištěním shledávám, že diskuze (pokud nějaká proběhla) byla iniciovaná
z různých stran a osvěta neproběhla jednotně – ve smyslu rodinného příslušníka, který si
vzal osvětu na starost. Z výpovědí vyplývá, že v některých rodinách se na edukaci
dospívajícího muže v otázkách reprodukce podílela matka, v jiné rodině otec, případně
prarodiče.
V jedné z výpovědí je explicitně uvedeno, že matka – lékařka, zastává
k hormonální kontracepci pozitivní přístup a její užívání do určitého věku schvaluje,
protože to považuje za jednoduché a bezpečné řešení. V pozdějších letech by se, dle jejího
názoru zprostředkovaného respondentem, mělo od užívání hormonálních pilulek ustoupit a
„řešit situaci jinak“. I přes to, že však ze vztahu dimenze hormonální ochrany zmizí,
směřuje zodpovědnost za početí, optikou matky, primárně k ženám/partnerkám než
k mužům.
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Toto zjištění částečně osvětluje jednu z příčin mužského vyvázání se z kontroly nad
reprodukcí jako přirozené. Obdobné příčiny mužského postoje shledávám u rodinné
edukace, která neproběhla vůbec, kdy rodiče spoléhali na to, že si jejich syn zjistí vše sám.
Tím, že nebyl do problematiky zapojen a nebyl aktivně podnícen ani jeho zájem v průběhu
studia, přijali muži roli, v níž nevztahují problematiku reprodukce ke své pohlavněgenderové kategorii. To podporuje i navazující soubor otázek ve kterých většina
respondentů uvedla, že toto téma neřeší se svými (mužskými i ženskými) přáteli z důvodů,
že je to nezajímá nebo se jich to netýká. Pomyslný myšlenkový kruh lze uzavřít
výpověďmi respondentů o nedostatečné kompetenci zasahovat do problematiky. Ta, ač
působí emancipačním dojmem, je pouhou zástěrkou nezájmu, jež u nich nebyl v rámci
socializace, nikdy budován.
U mladší generace se možnost změny naskýtá širším záběrem tématu alespoň
v rámci školní výchovy, kde současně nebudou oddělována témata na „mužská“ a
„ženská“, ale bude dbáno na stejnou míru informační hodnoty v rámci celé oblasti
reprodukci a její kontroly. Pevně věřím, že u mladých mužů by to nemělo za následek
genderovou separaci, která vyplynula z výpovědí tohoto výzkumu. Z výzkumu také
vyplynulo, že řešením může být i široká diskuze ve veřejném prostoru s podmínkou, že se
jí budou účastnit pouze skupiny odborníků na problematiku z různých odvětví.
Respondenti shledali artikulaci ve veřejném prostoru (tj. mediálně výraznou) za velmi
zásadní, nejen pro zlepšení informovanosti mužů i žen obecně, ale také kvůli lepší
transparentnosti. Výrazná shoda zazněla ve vyloučení zainteresovaných politických stran a
lobby velkých farmaceutických společností.
Z analytické části je patrné, že antikoncepce je genderovaná. Muži, se kterými jsem
rozhovory vedla, se převážně shodli na faktu, že nejsou do této problematiky dostatečně
zahrnuti. Argumentace, kterou svá tvrzení podporovali se točila kolem biologických
dispozic ženy, kterou shodně pojímali jako zodpovědnou za reprodukci obecně. Důraz
kladli na důsledky ochrany proti početí, které v podstatě vždy nese žena – opět na základě
biologického předpokladu plodit, což sloužilo i jako zpětné logické opodstatnění
skutečnosti, že to společensky není jejich starost.
Nikdo z dotazovaných mužů si neuvědomil následný rozpor ve svých postojích
v otázkách užívání mužské hormonální antikoncepce. Výpovědi, vztahující se k jejímu
potenciálnímu užívání se otáčely kolem negativních účinků a strachu o své zdraví, čímž
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nevědomě porušili nastavenou logiku o reprodukci jako ženském údělu. I tento fakt
podporuje mou myšlenku, že mužské distancování od kontroly reprodukce není ničím, co
by byť oni sami shledali jako „přirozené“ a logické, jako spíš je jim toto téma v rámci
genderované socializace zapovězeno.
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