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Resumé 
 

Tato absolventská práce je zaměřena na projevy homosexuality ve společnosti, z hlediska 

historických, sociálních, kulturních a medicínských aspektů. Zabývá se jednotlivými vývojovými fázemi 

gayů a leseb, zejména obdobím coming outu. Analýzou jednotlivých postojů k homosexualitě a 

porovnáním s vyspělými západními kulturami, si čtenář může učinit celistvý pohled na tuto 

problematiku. Samotná teoretická část je tématicky rozdělena do tří oddílů: první se zabývá 

homosexualitou a procesem zvaným coming out, druhá část se zabývá změnami postojů 

k homosexualitě z historického hlediska a třetí kapitola registrovaným partnerstvím. 

V praktické části se autor zabývá sociologickým výzkumem, který se týkal postojů většinové 

společnosti vůči gay a lesbické minoritě v České republice. Je zde použito srovnávání i s jinými 

obdobnými průzkumy. 

V přílohách je uveden adresář gay, lesbických a transgender organizací v České republice a na 

Slovensku, dále odkazy na odborníky, obrazové přílohy, vývoj přijímání zákona o registrovaném 

partnerství a seznam zemí, kde existují určité formy registrovaného partnerství a kde je homosexualita 

stále považována za trestný čin. 
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PŘEDMLUVA 
 
 Má homosexualita vůbec nějaký vývoj ve společnosti? To je otázka, která je stěžejní pro tuto 

práci. Homosexualita jako jev, homosexualita jako socio-kulturní složka společnosti, homosexualita jako 

odborný název pro odlišnou sexuální orientaci, homosexualita jako nástroj pro potírání nepohodlných 

lidí, homosexualita jako určitý životný styl nebo homosexualita v nestálém soupeření s heterosexualitou 

či náboženskou zaslepeností. To mohou být jen zlomky činitelů, kde homosexualita na pozadí lidských 

dějin hrála a stále hraje svou nepostradatelnou roli.  

 Dlouho jsem se rozhodoval, zda psát tuto práci. O homosexualitě toho bylo již řečeno a 

napsáno velmi mnoho. Nicméně názorové odvětví, které se týká této problematiky, prochází neustálými 

změnami, stále se přichází s různorodými a novými objevy a přístupy k homosexualitě. Ale i přesto se 

domnívám, že ucelených publikací o homosexualitě je v České republice stále minimum. Je sice pravda, 

že internetové servery, které se zabývají gay a lesbickým životem dokáží do jisté míry suplovat tuto 

absenci a svojí dostupností se tyto informace mohou neprodleně dostat ke čtenáři. Odpadají tak vysoké 

náklady s vydáváním a autoři nemusejí podléhat normám vydavatelů, píší to, co je zajímá, co je důležité 

a mohou aktuálně reagovat na potřeby čtenářů. 

 Cílem mojí práce není vyplnit mezeru. Snažil jsem se napsat co nejvíce ucelený pohled 

na homosexualitu, poukázat na diskrepance ve společnosti vůči homosexualitě, popsat 

pohled křesťanské, potažmo katolické víry. Zaměřil jsem se také na období coming out, na 

jeho jednotlivé fáze, jak ze strany gayů či lesbiček, tak ze strany rodičů. Mým cílem tedy není v 

teoretické části přinášet nové pohledy na homosexualitu. V praktické části jsem se zaměřil na 

postoje společnosti vůči gay a lesbické minoritě, registrovanému partnerství a názory 

společnosti na výchovu dětí gay a lesbickými páry.  

 Jsem si vědom, že poznatky a jednotlivá označení se stále vyvíjejí a mohou být za pár let 

považovány za staré. Také si uvědomuji, že tato práce není pouze kompilační a odbornou studií, ale 

snažil jsem se vyjadřovat i své vlastní názory na danou problematiku. Dále bych chtěl upozornit na to, 

že anglosaským autorkám jsem ponechal jejich jméno bez českého skloňování. 

 Praktickou část jsem zaměřil na postoje české společnosti, která od sametové revoluce 

zaznamenala velké změny. Abychom se dostali k opravdové a co největší akceptaci této minority, máme 

před sebou ještě dlouhou cestu. Pouhá tolerance nestačí. Většinová společnost by se měla naučit 

respektovat a snažit se pochopit tuto problematiku, netýkající se pouze gayů a lesbiček, ale celé 

společnosti. 
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1. ÚVOD 
  

 Homosexualita jako společenský fenomén existuje od nepaměti. Jako se měnilo kulturní, spole-

čenské a náboženské myšlení měnil se i náhled na odlišnou sexuální orientaci. Lidská sexualita je velmi 

složitá a odvíjí se od individuality každého člověka. Nelze na člověka pohlížet jen skrze sexuální stránku.  

 Co je homosexualita? Jak vzniká, jaký má dopad na společnost a jedince? Názorové odvětví, 

které se zabývá otázkami gayů a lesbiček je velmi široké a je těžké všechny tyto směry popsat. V této 

práci se zabývám hlavními názorovými proudy na homosexualitu, jak přijímají homosexuální jedinci svoji 

odlišnost, jaké má jiná sexuální orientace sociální dopady na jedince samotného. Pro pochopení 

militantních či extrémistických názorů na homosexuální spoluobčany je nutné si přiblížit genderovou 

problematiku a vývoj tzv. tradičních názorů na soužití dvou osob stejného pohlaví, učinit si historický i 

náboženský exkurz. Dále je nutné brát v úvahu socio-kulturní situaci v dané zemi. 

 V dnešní moderní společnosti je téma homosexuality stále aktuální, i když se zdá, že hlavní 

debata se odvíjí na poli politickém a eticko-náboženském. S předsudky a nepochopením se gayové a 

lesby setkávají stále. Přesto, že z různých sociologických výzkumů vyplývá, že homosexualitu odmítá 

stále menší procento společnosti. 

Člověk, který si uvědomí, že je gay nebo lesbička, prochází poté procesem sebepřijetí, srovnání 

se svou odlišností. Tomuto procesu se říká coming out. Coming outem procházejí i rodiče, kteří se musí 

postupně vyrovnávat s odlišností dcery nebo syna. Pokud bychom brali proces coming out doslova, tak 

tímto procesem musí projít i celá společnost. Vyrovnání se s odlišností spoluobčanů (ať už je jakákoli, 

zvláště, pokud ji důkladně nepochopíme) je složitý a dlouhodobý proces. Jeho rychlost a intenzita pak 

udává míru vyspělosti celé společnosti. Jak se chová majorita k minoritě. Pokud se i my (Česká 

republika) považujeme za vyspělý a moderní stát postavený na křesťanských, sociálních a 

demokratických základech, měli bychom umět tolerovat (respektive umět přijímat a chápat) 

spoluobčany, kteří jsou jinak sexuálně orientováni. 

 
 

2. ZÁKLADNÍ POJMY 
 

 S postupným vědeckým a kulturním rozvojem se měnil i celkový přístup k homosexualitě. Ať už 

se jedná o proces dekriminalizace, o vypuštění homosexuality z Mezinárodní rejstříku nemocí (MKN-10), 

tak o společenský postoj. I když se dílčí segmenty společnosti v přístupu ke gayům a lesbám změnily, 

stále musí tato minorita bojovat s nepochopením některých lidí, kteří neumí nebo nechtějí rozlišovat 

jednotlivé druhy chování a vnímání sexuality. Proto je nutné si na začátku vymezit hlavní pojmy, které s 

homosexualitou bezprostředně souvisejí: 
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Bisexualita – jedná se o přibližně vyváženou erotickou a citovou orientaci k oběma pohlavím. Pohledy 

na bisexualitu jsou značně rozdílné. Někteří odborníci ji považují za nemožnou a říkají, že jde spíše o 

latentní homosexualitu. Poukazují na to, že tento jedinec ještě neprošel coming outem. Jiní zas 

vycházejí z toho, že bisexuální je každý člověk v prenatálním období. 

Jak je uvedeno v Sexuologickém slovníku1 z roku 1994, bisexualita je podle současných 

poznatků ne zcela vyhraněná nebo spíše neakceptovaná homosexuální orientace. Jedinec vstupuje do 

heterosexuálních vztahů a přitom jsou pro něj homosexuální vztahy natolik přitažlivé, že se jich nemůže 

vzdát. Tato skrytá homosexualita se může vyskytovat i u jedinců, kteří vyhledávají tzv. „sex ve třech“ 

(triolismus). 

Pokud chápeme bisexualitu jako jednu z variant, dojdeme k názoru, že tito jedinci mohou mít 

daleko více problémů se svou „nevyhraněností“.  Myslím tím, že se ve vztahu, ať už je heterosexuální 

nebo homosexuální, bisexuální jedinci setkávají s daleko vyšším procentem společenského odmítání, 

protože partneři těchto osob se cítí daleko více ohroženi. 

 

Bostonské manželství – výraz používaný zejména v 19. století v Americe, který vyjadřuje trvalé 

soužití dvou žen v jedné domácnosti.   

 

Bulldyke – označení pro maskulinní lesbu, která se v chování, oblékání a vzhledem definuje jako 

„tvrdá“.2 

 

Butch-femme/bucht-fem – označení pro lesbické ženy, které zastávají v lesbických vztazích 

„maskulinní“ nebo „femininní“ genderovou roli a k tomu specifický styl oblékání. 

 

Coming out – výraz převzatý z angličtiny. Vyjadřuje proces sebepřijetí. Zakončením tohoto procesu 

bychom mohli pokládat oznámení své odlišnosti rodičům a blízkým osobám, hledání partnera, ale 

především se jedná o životní klid a spokojenost. Tento proces je zcela individuální, stejně tak i jeho 

průběh a délka, i když má určité stejnorodé znaky.3   

 

Cross-gender – může být překládán jako „převrácený gender“ nebo jako „překračování hranic 

genderu“, může být také používán jako označení pro transvestitu.4 

 

Egodystonní homosexualita – homosexuální orientace, s níž její nositel není zcela vyrovnán nebo ji 

vnitřně odmítá.5 

 

Egosyntonní homosexualita – homosexuální orientace, s níž je její nositel vyrovnán a ztotožňuje se 

s ní. Není považována za zdravotní poruchu.6 
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Gay – pojmenování pro homosexuálně orientovaného člověka. Tento výraz pochází z angličtiny, kde 

znamená veselý. V americké angličtině je chápáno i jako drzý až impertinentní. Ve vztahu k ženám 

může označení gay woman znamenat i pouliční ženskou prostituci.7  

Původně se výraz gay používal i jako skrytý kód pro osoby, pro které se užívalo adjektivum 

homosexuální.8 

Toto označení se může používat jak ve vztahu k ženě, tak i k muži. Většinou však pro 

homosexuálně orientované muže. Kromě vlastní homosexuální orientace předpokládá alespoň určité 

sebeuvědomění a ztotožnění se sexuální orientací.9 

 Dnes se častěji používá označení gay, jelikož označení homosexuál je pro takto orientované 

jedince značně stigmatizující. Název homosexuál se používal (u nás se stále užívá) k medicínskému 

označení pro jedince, který byl sexuálně deviantní. Po vyškrtnutí homosexuality z MKN-10 se přechází k 

označení gay/lesba. 

 

Gay komunita či subkultura – soubor specifických norem, hodnot, vzorů chování a životních stylů, 

který charakterizuje určitou skupinu v rámci dominantní kultury. Subkultura poskytuje prostor a čas, ve 

kterém se minorita setkává a může uskutečňovat sebe sama. Prostor gay subkultury můžeme rozdělit 

na veřejný (bary, kluby, organizace aj.) a na soukromý (vlastní domov).10  

 

Heterosexualita – převažující nebo výlučná erotická a citová náklonnost k osobám opačného pohlaví. 

 

Homosexualita – převažující nebo výlučná erotická a citová náklonnost k osobám stejného pohlaví.11 

Hodnocení homosexuality se v průběhu dějin často až diametrálně liší. Často se uvádí, že homosexualita 

je nepřirozená, jelikož se v přírodě nevyskytuje. Tento argument vyvracejí etologické studie, které 

potvrzují homosexualitu u savců, zvláště pak u vyšších, i u ptáků. Jedná se o vrozený jev. 

Pravděpodobně vzniká poruchou tzv. hypotalamického pohlaví na rozhraní 2. a 3. měsíce nitroděložního 

vývoje plodu.  

 Výskyt homosexuality se ve společnosti odhaduje na 3 – 5%.12 Tyto statistické údaje však 

mohou být zavádějící. Kinsey hovoří o výskytu homosexuality u mužů mezi 2 – 10%, nejčastěji o 4% a 

u žen o 1% celoživotní homosexuální orientace.13 Sociologové chápou homosexualitu nikoli jako 

sexuální úchylku, ale v obecné rovině jako sociální deviaci.14 

  

Homosexuální identifikace – je vnitřní ztotožnění s homosexuálním cítěním.15 

 

Homosexuální orientace (preference) – převažující nebo výlučná citová náklonnost k osobám 

stejného pohlaví. „Sexuální orientace nemusí mít vždy za následek odpovídající sexuální chování.“ 16  
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Homosexuální chování -  jedná se o sexuální akt, prováděný s osobou stejného pohlaví, při čemž 

toto chování nemusí bezprostředně souviset s homosexuální orientací těchto jedinců. Může se jednat 

například o náhražkové sexuální chování ve věznicích, dětských a diagnostických ústavech, táborech 

apod. V širším slova smyslu se jedná o jakékoli sexuální aktivity (s osobou stejného pohlaví) které 

nemusí směřovat k pohlavnímu styku. V užším slova smyslu se jedná o pohlavní styk s osobou stejného 

pohlaví.17 K takovému chování se člověk uchyluje tehdy, pokud nemá možnost jiného sexuálního 

objektu k uspokojení svých sexuálních potřeb. Když se tato situace změní a člověk může znovu 

navazovat předešlé sexuální a erotické vztahy s osobami opačného pohlaví, většinou se k nim vrací. 

 Homosexuálně se může člověk chovat i ze sociálních důvodů.18 Jedná-li se například o 

homosexuální prostituci nebo natáčení erotických či pornografických filmů. Dále se může jednat i o 

vynucený sexuální akt. 

 

Internalizovaná  homofobie – jedná se o jev, který vzniká jako rozpor mezi společenskými, zejména 

rodičovskými předpoklady vývoje jedince v daných sociálních mezích (genderové očekávání) a mezi tím, 

co cítí a prožívá: vnitřní konflikt s postupným uvědomováním vlastní odlišné sexuální orientace.19 

 

Inverze – „termín spjatý s počátky odborné taxonomie sexuálních dysfunkcí ve druhé polovině 19. 

století, kdy lékařská literatura začala rozlišovat mezi různými formami nereprodukční sexuality. Tento 

proces vedl k definici homosexuality jako specifického druhu sexuální zvrácenosti: takzvaní inverti 

údajně vykazovali „ducha“ jednoho pohlaví, avšak anatomickou stavbu druhého. Sexuální přitažlivost se 

přitom chápala na základě binární komplementarity mužského a ženského fenoménu, tj. lesbická a gay 

touha po jedincích stejného pohlaví podle této teorie vycházela ze situace, kdy mužský element hledá 

svůj ženský protiklad a naopak.“ 20  

 

Levandulová hrozba (lavender menace) – původně se jednalo o metaforu přítomnosti leseb ve 

feministických hnutí v Americe. Jednalo se o pejorativní označení. Poprvé tento termín použila Betty 

Friedman v roce 1970 na kongresu americké Národní organizace žen. Nakonec se feministky dohodly a 

přijmuly boj za lesbismus za jeden ze svých cílů.21 

 

Lesba/lesbička/lesbismus – označení pro homosexuálně orientovanou ženu. Některé lesby považují 

označení „lesbička“ za urážlivé, jelikož tato zdrobnělina zlehčuje lesbickou orientaci. Respektive toto 

označení mohou chápat jako něco méně významného, méně stálého a neměnného. Některé lesbičky 

zas považují, za hanlivé označení lesba. Tento název je odvozen od řeckého ostrova Lesbos. V 6. století 

př.n.l. žila na tomto ostrově básnířka Sapfó. Podle dochovaných historických památek byl na tomto 

ostrově prováděn kult ženské homosexuality. 
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Historikové se zatím neshodli, zda básnířka Sapfó byla homosexuální, jelikož jsou známy i její vztahy s 

muži a její láska k neznámému námořníkovi, kvůli kterému si nakonec Sapfó vzala život. Další 

neznámou zůstává, zda šlo v jejích básních pouze o vyznávání ženského kultu nebo šlo o sexuální a 

erotické vyznání k ženám (její básnická tématika je triolistická).22 

Fanel (2000)23 však uvádí, že Sapfó byla sice vdaná, ale na ostrov Lesbos se dostala jako vdova 

a založila zde tzv. múzický penzionát „Múseion“ (respektive vyšší dívčí školu). Překladatel její poezie F. 

Stiebitz říká o jejím manželství, …že nezanechalo hlubších stop v její bytosti.24 Ženy se v tomto 

penzionátu vzdělávaly a to zvláště v oblasti hudby, zpěvu a tance.  

 

Queer – doslovný význam: podivný, podivínský, zvláštní. Dnes se užívá pro označení homosexuálů tj. 

teplý. V osmdesátých letech 20. stol. se hnutí gayů a AIDS aktivistů rozhodlo přijmout toto označení za 

své. Chápe se jako označení jedinečnosti a konceptuální nezachytitelnosti svého postavení.25 Díky tomu 

se rozvinula tzv. queer theory. Jedná se o filozofické myšlení, které usiluje o rozbor a přijetí pojmu 

queerness. V českém jazyce by se toto slovo dalo přeložit jako  „kritické teploušství“.26 

 

Sexuální norma – „…sexuologie je liberální – jako normální definuje takové sexuální chování, které 

akceptují oba partneři, žádnému z nich nepůsobí fyzické nebo psychické utrpení a nebudí veřejné 

pohoršení.“ 27 Tzv. ideální norma neexistuje, jelikož na lidskou sexualitu pohlížíme z různých úhlů 

pohledu (například sociálních, kulturních, náboženských a morálních). 

 

Transsexualita – úplná porucha pohlavní identity, projevující se odmítáním vlastního tělesného 

pohlaví, úplným ztotožněním se s pohlavím opačným a touhou tento stav změnit.28 Může být zakončena 

úplnou tělesnou přeměnou pohlaví. V České republice je přeměna hrazena z fondu veřejného 

zdravotního pojištění, ale pouze za předpokladu zjištění opravdové transsexuality, důkladného 

psychologického a sexuologického vyšetření. Samotná diagnostika transsexualismu je velmi složitá a 

vyžaduje dlouhodobé sledování. Dále následuje hormonální léčba a operace. S přeměnou je spojena i 

změna jména (na ženské/mužské) v matrice narození, občanského průkazu atd.29 Po této přeměně 

většinou nastává pocit ztotožnění se svým tělem, pocit klidu a spokojenosti. Transsexualita se nemůže 

zaměňovat s homosexualitou a transvetismem.  

 

Transsexualita „male to female“ (MtF) – znamená transsexualitu biologických mužů, kteří se cítí a 

jednají jako ženy. 

 

Transsexualita „female to male“ (FtM) – znamená transsexualitu biologických žen, které se cítí a 

jednají jako muži. 
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Transgender – souhrnný termín pro všechny osoby, které nějakým způsobem překračují a nabourávají 

hranice mezi tradičními představami mužství a ženství. Řadí se sem například transsexuálové, 

transvestité, cross-dressers, hermafrodité aj.30 V obecné rovině, lze tento výraz považovat i za označení 

gayů a leseb. Výraz trans lidé či osoby je převzat z anglické výrazu „transgendered people“.  

 

Travestie – není diagnóza sexuální deviace či úchylky, nejedná se o jinou sexuální orientaci či poruchu 

sexuální identity. Je to jakýsi kulturní fenomén, kdy se muži na jevišti předvádějí v ženských šatech a 

imitují či karikují kulturní hvězdy.31 

 

Uranismus – jedná se o jeden z názvů pro mužskou homosexualitu. Je inspirován řeckým bohem 

Uranem, který zplodil dceru bez pomoci ženy.32 

 

3. HOMOSEXUALITA 
 
3.1 ÚVOD 
 

 Co je vlastně homosexualita? V úvodu jsme si stručně vysvětlili,  co  homosexualita znamená z 

odborného hlediska, ale ta přece není jen souhrnem určitých definic. Skrývá v sobě mnoho hledisek, se 

kterými se gay či lesbička musí ve svém životě vyrovnávat. Život homosexuálního jedince v sobě 

neobsahuje pouze negativa a neblahou stigmatizaci společnosti, ale otvírá člověku zcela nový svět i 

zkušenosti.  

 Dnes chápeme homosexualitu jako citovou, sexuální a erotickou náklonnost vůči osobám 

stejného pohlaví. S vývojem společnosti se měnily i názory na homosexualitu. Často se v minulosti 

argumentovalo, že homosexualita je zvráceností a proti přirozenému řádu přírody (tyto názory se 

bohužel ozývají i dnes). Proto bych se rád v první části zabýval tím, jak homosexualita vlastně vzniká. I 

když na toto téma není v dnešní době jednotný názor. Jinými slovy: dnešní odborníci se zatím neshodli 

na tom, jak homosexualita přesně vzniká, spíše uvádějí určité předpoklady vzniku, které ale nelze 

aplikovat na všechny případy homosexuality. Jedná se tedy o souhrn určitých znaků vzniku 

homosexuality, jak biologických, genetických, tak i endokrinologických vlivů. 

Bohužel se v dnešní době objevují i názory týkající se homosexuality, které s odborným 

zkoumáním nemají nic společného. Například Dobson (2003)33 se domnívá, že homosexualita je 

psychickou poruchou. I když přiznává, že homosexualita byla vyškrtnuta z Mezinárodní klasifikace 

nemocí a z Americkém seznamu DSM – III. Od roku 1973 nepovažuje homosexualitu za nemoc 

Americká psychiatrická asociace, v  roce 1992 byla vyřazena ze seznamu sexuálních nemocí na 

mezinárodní úrovni Světovou zdravotnickou organizací WHO. Poukazuje ale na to, že toto vyřazení se 

opírá o velké lobby amerických gayů a lesbiček. Dále uvádí, že homosexualita je do určité, ale 

zanedbatelné míry, geneticky podmíněná. Podle jeho názoru vzniká většinou přílišnou mateřskou péčí. 

Ze syna se pak stává zženštilec,34 kterým se jedinec utváří díky matce a absencí výchovy otce. 



      15  

Kdyby u jedince byl vůdčím atributem ve výchově mužský prvek, tj. otec, homosexualita by se u jedince 

nerozvinula. Dobson doporučuje tzv. opravnou/reparační terapii. Jelikož jejich psychické problémy 

pramení z Dobsonovsky pokřivené Freudovy teorie, kde „...zženštilí chlapci touží po otcově lásce, 

pozornosti a uznání.“ 35  

Tyto názory vycházejí ze sociologických výzkumů ze 70. let 20. století, které se zabývaly 

vznikem homosexuality. Z výzkumů vyšlo, že většina gayů negativně popisovala otce nebo uváděla jeho 

absenci ve výchově. Tuto teorii podpořil i fakt, že sourozenci gayů uváděli pravý opak tj. popisovali otce 

veskrze pozitivně.  

Weiss (2005)36 k tomu dále uvádí, že tyto výzkumy jsou dnes přežité a jejich výsledky jsou 

vyvráceny. Negativní popis otce ze strany gayů byl způsoben tím, že rodiče většinou poznají, že jejich 

dítě se vyvíjí trochu jinak nežli ostatní, otcové často vynakládají větší tlak a chtějí ze svých synů 

vychovat „pravé chlapy“. 

Dobson dále uvádí, že podle jeho studie bylo zjištěno, že gayové a zvláště lesby se chtějí stávat 

vedoucími ve skautských organizacích (v těchto amerických organizacích je přes 30% homosexuálů). 

Gayové a lesbičky prý v těchto organizacích nechtějí pracovat, aby sexuálně zneužívali děti, ale proto, 

aby je „přeučili a naočkovali“ homosexualitou. Podle mého názoru je toto tvrzení velmi omezené. 

Bohužel tyto knihy a jim podobné stále vycházejí a podporují negativní náhled na gaye a lesby. Pokud si 

tuto knihu a ji podobné přečtou rodiče, kteří hledají odpovědi na to, jak se mají zachovat, když zjistili, 

že jejich dítě je homosexuální, může to v nich vyvolat pocit, že homosexualita není stálá a neměnná 

determinace sexuality, ale dá se změnit – přeučit. Tento přístup pak de facto prohlubuje propast mezi 

rodiči a dětmi mladých gayů a lesbiček. Může zhoršovat celý proces coming outu a následného přijetí 

sebe sama. 

Další knihou, která se negativně vymezuje vůči homosexualitě, je publikace Daniela Angeho 

Homosexuální...37 Tato publikace je určena mladým věřícím gayům a lesbičkám. Svým charakterem a 

podbízivým stylem je dle mého názoru nebezpečná. Nebezpečí vidím v nezanedbatelné okolnosti, že 

autor cíleně snižuje sexuální orientaci, jako „módní výstřelek“ dnešní mládeže, zaměňuje sexuální 

chování se sexuální orientací, homosexualitu dává na roveň transsexualitě a transvestitismu. Tyto lživé 

definice prokládá sekvencemi, které hovoří o tom, že homosexuálního jedince je nutné respektovat a 

neodsuzovat.  

Obdobným autorem je i Henri Joyeux, který mimo jiné považuje homosexualitu za projev 

zkaženosti duše, nemravné a nehygienické chování, které se dá opravnou terapií vyléčit. Samozřejmě 

nezapomíná podotknout, že ke gayům a lesbičkám se musíme chovat s respektem, neposmívat se jim a 

pomoci jim v jejich slzavém údolí. O vzniku homosexuality se autor zmiňuje jako o zranění, kterému je 

nutné preventivně zabránit. Prevencí se zde rozumí osvěta zejména pro dospívající mládež: „...která 

musí být varována před každým nebezpečným nebo úchylným sexuálním chováním, které ohrožuje 

osobní rovnováhu.“ 38 
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Tyto publikace jsou svým způsobem nebezpečné. Zde se totiž nejedná jen o vyjádření názoru 

jedince, ale o vynášení soudů vůči celé gay a lesbické komunitě, popírání možnosti odlišnosti v sexuální 

orientaci a sociálních či kulturních práv těchto osob. Takové publikace nelze jakýmkoli způsobem 

podporovat! Nechci se zde přiklánět na stranu militantních gayů a lesbiček, jde zde pouze o to, že 

homosexuální orientace není zvoleným způsobem života. Zde nejde jen o erotickou složku osobnosti, 

ale homosexualitu musíme chápat jako celistvou součást jednice. Pokud budeme podporovat názory 

Dobsona nebo Joyeuxe a jím podobným, tak zde veřejně upíráme možnost člověka svobodně prožívat 

svůj život v té nejčistší formě. 

 Na druhé straně je velmi důležité sledovat vývoj názorů a postojů i na poli této pseudo-odborné 

literatury. Proč tedy na tyto publikace upozorňuji? Z několika důvodů: a) je důležité porovnávat a 

mapovat jednotlivé názory na jakoukoli problematiku, i když s nimi člověk nemusí souhlasit, b) 

nezanedbatelným aspektem takovýchto publikací je účinek na jejich čtenáře, c) když se zabýváme 

předsudky vůči jakékoli minoritě, nesmíme opomínat zkoumat a upozorňovat na tyto zdánlivě neškodné 

publikace, jelikož právě z těchto názorů vyrůstá podhoubí xenofobních či homofobních myšlenek. 

 
3.2 BIOLOGICKÉ VLIVY 

 

 Obecně jsou pohlavní identita a sexuální orientace i preference uloženy v hypotalamu, ten je 

součástí hypotalamo-hypofyzárního komplexu v mozku, kde se řídí naše pocity a vnímání a také regulují 

hormony.39 

V nejnovějších výzkumech se pak uvádí, že homosexualita je jen jednou z vývojových variací 

hypotalamu.40 Nejedná se tedy o poruchu či úchylku, ale o variantu k heterosexuální orientaci. Pokud 

tedy homosexualitu chápeme jako konstituční dispozici, mluvíme o ní jako o něčem, co si člověk 

nevybral, co se nemohl naučit, ale s čím se narodil. I když se ztotožníme s tímto vědeckým 

předpokladem, neměli bychom tímto biologickým aspektem homosexualitu „omlouvat“. Jinými slovy: 

gay či lesba je plnohodnotným členem společnosti a gayem či lesbou se nestal nějakou nešťastnou 

náhodou.  

 
3.3 GENETICKÉ VLIVY 

 

Pokud hledáme příčiny vzniku homosexuality v genetických predispozicích, není zcela od věci  

zamyslet se, zda jsou tyto poznatky pro nás důležité. Jde o to, abychom si byli schopni uvědomit 

důsledky hledání odpovědí o vzniku homosexuality. Dnešní vědecký výzkum jde kupředu velmi rychle. 

Proto je důležité zabývat se i etickými aspekty například spekulacemi týkající se manipulace s lidským 

genomem. Gayové a lesby se v průběhu lidské historie stali nesčetněkrát objekty společenských 

restrikcí a tak je nabíledni otázka: pokud bychom uměli přesně identifikovat tzv. gen homosexuality, 

nestal by se pak tento gen terčem útoku? Jedná se spíše o etické otázky týkající se manipulace s 

lidským genetickým potenciálem. 
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V roce 1993 provedl Hammer genetickou analýzu chromozómu X u homosexuálních mužů. Z 

výsledků jeho výzkumů vyšlo, že tito muži mají v úseku q28 dlouhého raménka totožnou sekvenci - 

nukleotidu, která byla označena za pravděpodobný „gen homosexuality“.41 Tato teorie vychází z 

předpokladu, že homosexualita se přenáší skrze chromozóm X. Předpokladem je, že ne všichni gayové a 

lesby se narodili tímto způsobem. Je tu tedy značně velká proměnná, která tuto tezi zplošťuje. Navíc je 

tato teorie kritizována z malého počtu základního vzorku zkoumaných osob a nevyjadřuje se ke vzniku 

ženské homosexuality. Na druhou stranu americký psycholog z univerzity v Bostonu Richard Pilard a 

psycholog ze Severozápadní univerzity Michael Bailey společně zkoumali výskyt homosexuality u dvojčat 

a z jejich výsledku vyšlo, že z 52% jednovaječných a z 22% dvojvaječných sourozenců se stali gayové a 

lesby. Podle této studie můžeme usuzovat, že homosexualita je do určité míry geneticky podmíněná.42 

 

3.4 ENDOKRINOLOGICKÉ VÝZKUMY  
 

K determinaci sexuální orientace dochází mezi druhým a třetím měsícem prenatálního vývoje.43 

Uvádí se, že nejkritičtějším obdobím determinace je 8. – 9. týden vývoje plodu.44 Předpokládá se, že k 

ovlivnění stačí jeden jediný týden vývoje plodu.45  

Endokrinologickými výzkumy se zabývala mnoho vědců například fyziolog Steinach, který 

předpokládal, že u homosexuálních mužů došlo ke křížení pohlavních žláz (u mužů se uplatnily ženské a 

žen mužské pohlavní žlázy). Nejvíce byla endokrinologie zneužita za 2. světové války nacisty, kteří se 

homosexualitu snažili vymýtit podáváním vysokých dávek testosteronu. Nicméně výsledky dokazovaly, 

že homosexualitu nijak neovlivňuje výskyt pohlavního hormonu v těle člověka.46  

Asi před třiceti lety byly zahájeny v oblasti endokrinologie výzkumy německým endokrinologem 

Dörnerem, který se domníval, že homosexualita vzniká deficitem mužských hormonů (androgenů) a to v 

období nitroděložního života. Dörner také propagoval hypotézu, že centrum sexuální identity se nachází 

v hypotalamu. Změny ve vývoji hypotalamických center mohou být pak zapříčiněny deficitem enzymů, 

které se podílejí na tvorbě pohlavních hormonů. Podobně odlišným poměrem intrauterinních androgenů 

a estrogenů vysvětluje Dörner i vznik ženské homosexuality.47 Jádro kritiky těchto výzkumů poukazuje 

na skutečnost, že většina pokusů byla prováděna na zvířatech a tyto výsledky nejsou zcela slučitelné 

s měřítky použitelnými pro člověka. 

 



      18  

3.5 MORFOLOGICKÝ VÝZKUM 
 

Gaye a lesby bychom mohli rozdělit do určitých skupin. Toto „škatulkování“ z hlediska sociálního 

a etického není zcela v pořádku. Zde ho uvádím jen v souvislosti s morfologickým vývojem, účelem tedy 

není hodnocení jednotlivých osob z hlediska individuálních kvalit.  

Někteří gayové se mohou chovat více femininně a některé lesbičky zase více maskulinně. Tyto 

osoby pak společnost hodnotí jako bytosti s duší opačného pohlaví. Takové teorie jsou samozřejmě 

zcela mylné. I když se takový člověk nechová zcela „přirozeně“ (odpovídajíce genderovým stereotypům) 

cítí se jako plnohodnotný muž či žena. Bohužel společnost tyto lidi většinou hůře přijímá a tak se 

setkávají s daleko větší diskriminací než lidé, kteří vypadají a projevují se „normálně“.  

Výzkum stavby lidského těla v závislosti s homosexuální orientací se zabýval vědec Weil, ten 

zjistil odlišnosti v antropometrickém ukazateli poměru šířky ramen a boků.48 Weilovy výsledky v 

odlišnostech gayů a leseb s heterosexuály vyvrátil až sexuolog Kurt Freund, jenž prováděl obdobný 

výzkum v odlišnostech maskulinních a femininních homosexuálů s heterosexuály a zjistil, že tu žádné 

relevantní rozdíly ve stavbě těla nejsou. Jediný rozdíl byl zjištěn pouze ve velikosti přirození. Z výzkumu 

totiž vyšlo, že gayové mají v průměru větší přirození. Tento údaj byl později kritizován a posouzen jako 

metodická chyba.49  

K dalším poznatkům lze přiřadit například, že homosexuální muži mají v průměru častěji horší 

prostorovou představivost, jsou méně agresivní a levorucí než heterosexuální muži. Tyto vlastnosti byly 

spojovány s rozdíly ve struktuře mozku (například bylo zjištěno, že INAH3, což je struktura hypotalamu, 

je dvakrát větší než u heterosexuálních mužů).50 Oprávněnou kritikou těchto výzkumů je, že byly 

prováděny na zemřelých gayích na AIDS. Jelikož tato nemoc ve svém finálním fázi značně poškozuje 

mozek, jsou výsledky z této studie publikované ve Zprávě státní akademie věd USA v březnu 1998 

značně rozpačité.  

Podle mého názoru nejsou tyto testy a jejich výsledky důležité. Měli bychom spíše hledat, co 

nás spojuje, než to, zda má někdo širší ramena nebo boky. Myslím si, že tyto vědecké výzkumy naopak 

podporují společnost v upevňování či budování předsudků vůči gayům a lesbám. Pokud nějaký gay 

vypadá femininně, neznamená přece, že je podřadnější muž. Nebo když se lesbička chová více 

„chlapsky“, než se od ní očekává, nedělá z ní o nic horší ženu, než tu, která je například v domácnosti. 
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4. PROFILACE SEXUALITY 
 

 Vývoj heterosexuálního a homosexuálního jedince v sobě skýtá určité odlišnosti. Nejmarkant-

nější rozdíly nalezneme v psychické profilaci lidské osobnosti. Pohlavní identifikace a komplementace se 

obecně u člověka utváří mezi 12. – 18. měsícem.51 Člověk si tehdy začíná uvědomovat svou pohlavnost 

a pod vlivem výchovy, která je ve většině případů zcela hetero-sociální. Rodiče a nejen ti, předpokládají 

určité vzorce chování, ve kterých se člověk bude pohybovat a vyvíjet. Do těchto předpokladů patří i to, 

že jedinec v období dospívání začne chodit s jedinci opačného pohlaví, pak se ožení/vdá a vychová děti. 

Těmto předpokladům pak můžeme zastřešeně říkat genderové stereotypy.  Předsudky, kterými „trpí“ 

společnost, se týkají nejen rozdílů v pohlaví, ale i projevů sexuální identity.  

Rozpory, kterými mladý gay či lesba, skutečně trpí, vycházejí právě z těchto předpokladů a z 

nich vycházejících nesouladů. V tom co cítí, jak prožívá svoji odlišnost a důsledky, které z této odlišnosti 

vyplývají. Při profilování sexuální identity dochází například často k tzv. sexuálním hrátkám v 

předškolním i pubertálním věku. Jedná se zejména o vzájemné prohlížení si pohlavních orgánů, 

osahávání a v pubertě i o vzájemnou masturbaci. Tyto aktivity, i když bývají provázeny často erekcí, 

nejsou prioritně motivovány sexuálním uspokojením. „Nicméně tyto hry s vrstevníky často stejného 

pohlaví nemusí v budoucnu souviset se sexuální orientací.“52 

Nejčastěji se dospívající kluk či dívka setkávají s nejistotou se svou sexuální orientací v období 

puberty, i když hodně gayů popisuje, že již v brzkém předškolním věku věděli, že jsou homosexuální. V 

pubertálním období často dochází k onanii. Tu doprovázejí sexuální a erotické představy, pokud se 

týkají většinou osob stejného pohlaví, svědčí to s největší pravděpodobností o budoucím 

homosexuálním vývoji.53 

Vývoj každého člověka je zcela individuální, i když bychom mohli najít určité pre-homosexuální 

indicie, které ale nelze aplikovat na všechny gaye a lesby. K těmto znakům musíme přistupovat velmi 

zdrženlivě a dbát na to, aby se z určitých signatur nestaly genderové předsudky. Jedná se například o 

to, že: gay se chová zženštile, obléká se do ženských šatů, mluví fistulí, neumí se prát a hrát fotbal či 

jiné obdobné hry, zatímco lesba je značně maskulinní, manuálně zručná, obléká se spíše do mužských 

šatů apod. Je sice pravda, že určité procento gayů a leseb se projevuje tímto způsobem, ale je zde 

přinejmenším stejné procento jedinců, kteří se projevují „běžným“ způsobem.  

 

Věk , kdy došlo k rozpoznání homosexuální orientace u mužů (podle Günthera, 1988):54 

 

 
do 12-ti let 11% 
12 – 16 let 59% 
16 – 18 let 15% 
18 – 24 let 12% 
24 a více 3% 
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5. COMING OUT 
 
5.1  ÚVOD 

 

K tomuto procesu je nutné dodat, že jeho vývoj je zcela individuální. Jeho délka a intenzita je 

určována především tím, jak rychle dokáží správně akceptovat nejbližší lidé (zpravidla rodiče) samotnou 

homosexualitu daného jedince. Primárně tedy nejde pouze o přijetí vlastní homosexuality, ale hlavně 

jde o sociální přijetí nejbližších, společnosti a očekávání okolí. Tím myslím genderové očekávání 

společnosti, která u chlapce či u dívky předpokládá určité druhy společenských vzorců chování, se 

kterými se daný jedinec ztotožní a bude podle nich i jednat.  Takový mladý gay či lesba je pod silným 

tlakem okolí, které očekává, že se bude vyvíjet a chovat určitým průměrným, tedy přijatelně normálním 

způsobem.  

  Je to také období, které člověku skýtá nové zkušenosti, poznává nové oblasti svého života, 

člověk se znovu „učí žít“ a to často ve společnosti, která ho více či méně ovlivňuje jak negativně, tak i 

pozitivně. Ve společnosti, která se jej učí přijímat takového, jakého ho dříve neznala.  

 V této části se zabývám určitými signifikantními znaky tohoto období. Proto, abychom mohli 

pochopit tento stav, je nezbytné pokusit se vcítit do situace všech zúčastněných. Nelze odsuzovat ani 

negativní projevy, i když jako primární vodítko musíme mít před očima život dítěte – jedince a to bez 

ohledu na jeho orientaci. Pravá láska si přece neklade podmínky, aby milovala. Mít druhého rád 

takového, jaký je, je nejtěžší. 

 
5.2 FÁZE COMING OUTU 
 

Není pochyb o tom, že coming out je vysoce zátěžovou situací pro jedince i pro jeho celou 

rodinu, přátelé i známé. I když reakce mohou být velmi rozdílné, od vcelku bezproblémové akceptace až 

po úplné odvrhnutí potomka, kamaráda či přítele. Člověk, který neprojde coming outem do konce (tj. k 

plnému přijetí své odlišnosti, identifikace se svou orientací) nebo žije v prostředí, které je silně 

homofobní, může u něj docházet k depresím až celkovému psychickému a fyzickému rozkladu 

osobnosti, ale i k tzv. bilančním sebevraždám, které jsou často pro okolí velkým překvapením.  

Dospívající gayové a lesbičky mají dvakrát až třikrát větší sklon k suicidnímu chování, 30% 

sebevražd v adolescentním věku uskuteční právě gayové či lesbičky, kteří prožívají počáteční fáze 

coming outu.55 Průběh uvědomování a postupného přijímání své sexuality by se dal rozdělit do určitých 

fází a stádií vývoje. (dělení podle: Lytchëva 2002)56 
 

I. Předemoční stadium: Toto stadium se objevuje v před pubertálním věku. V tomto období se 

člověk ještě neztotožňuje se svou odlišnou orientací, jde o fázi, kde jedinec svou sexualitu považuje za 

přirozenou a nad odlišnostmi zatím nepřemýšlí. Touhy či fantazie, které mohou mít i sexuální charakter 

nejsou většinou pohlavně vyhraněné.  
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II. Stadium pochybností: V tomto období ( pubertální období ) již jedinec přemýšlí o své sexualitě 

jako o odlišnosti. Jinak řečeno: ví, že je něco jinak než u ostatních, ale neví, jak si s touto odlišností 

poradit. V tomto období si začíná mladý gay či lesbička spojovat svou jinou sexuální orientaci se 

sociálním kontextem, začíná si uvědomovat, jaké problémy mu jeho odlišnost přináší. 

 

III. Stadium přijetí sebe sama: Délka je odvislá od zcela individuálních vlastností daného člověka. 

Jakým způsobem člověk prožívá toto období, závisí na toleranci jeho sociálního okolí. Pokud jej přijme, 

pak lépe a snáz překonává své konflikty, které jsou často spojeny i s krizí identity. V tomto období může 

docházet i k rozvinutí úzkostných stavů až depresí. Pokud se takový jedinec nedostane do péče 

odborníků může se pokusit i o sebevraždu. U gayů a leseb je daleko vyšší procento pokusů o 

sebevraždu, právě v období dospívání. Sebevražedné chování může mít častý charakter demonstrativní 

sebevraždy.57 

 

Riziko sebevražedného činu se může zvyšovat, pokud:                                                            

1.  příliš záhy jedinec otevřeně objeví svou homosexualitu. 

2.  je podroben násilí či šikaně ve spojitosti se svojí odlišnou sexualitou. 

3.  se pokouší řešit své problémy narkotiky či alkoholem. 

4. rodina zaujme odmítavé stanovisko, které může být zakončeno až „vyobcováním“ z rodinného 

společenství. 

5.  se tyto jednotlivé body navzájem kříží. 

 

IV. Stadium vlastní identifikace: Toto období se vyskytuje u většiny homosexuálů až v období 

dospělosti a je spojené s celkovým přijetím vlastní homosexuality. Jedinec přijímá svoji odlišnou 

sexuální orientaci za vlastní, jak s negativními, tak i s pozitivními aspekty. Tato fáze je také obdobím, ve 

kterém gayové a lesby navazují opravdové partnerské svazky. 

 

 Coming out se nemusí nastartovat jen v období rané puberty či dospívání, ale může se 

objevovat i ve středním věku. Takový člověk si nemusí být v období puberty jist svou sexuální orientací. 

Cítí, že je něco jinak a v nepořádku. Tento stav nejistoty se snaží kompenzovat například 

heterosexuálními vztahy. Může se stát, že se ožení či vdá, založí rodinu  a má děti. Na druhou stranu si 

musíme uvědomit, jaké silné dilema musí takový člověk prožívat. Mám to říci svému partnerovi, nebo 

mám lhát? Bohužel tento stav snadno vyřešit nelze. Oba partneři se s touto situací musí smířit. Důležité 

je si uvědomit, že člověkem s jinou orientací se jedinec rodí a nestává se jím ze dne na den.  

 
 

 

 
 

Zdroj: Bláha,M. 200558 

Úvahy o sebevraždě v souvislosti s homosex. orientací 
MLADŠÍ 20 LET 48% 
20 – 29 LET 46% 
30-40 LET 35% 
STARŠÍ 40 LET 35% 
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5.3 OTÁZKY, KTERÉ BY MĚLY PŘEDCHÁZET PŘED OZNÁMENÍM RODIČŮM 
 

Pokud se dospívající jedinec rozhoduje, zda se svým rodičům svěřit se svou odlišnou orientací, 

měl by si jí být jist. V období dospívání je časté, že adolescenti o své sexualitě přemýšlejí a někdy si s ní 

nejsou zcela jisti. Pokud takový jedinec trpí depresivními stavy nebo bojuje s pocity viny, měl by 

s přiznáním počkat. Jak vysvětluji v následují kapitole, může se takový jedinec ze strany rodičů setkat 

s mnoha otázkami a nepochopením. Proto je důležité, aby se vyzbrojil trpělivostí a byl schopen dialogu. 

Je třeba počítat s jakoukoli reakcí a je proto důležité, aby byl relativně v dobrém psychickém stavu. 

Jedním ze základních kamenů, na kterých může mladý gay či lesbička v tomto období stavět, je 

podpora přátel. Je dobré, aby se nejdříve svěřil svým dobrým přátelům. Pokud ho přátelé pozitivně 

přijmou, může v nich jedinec cítit emocionální podporu a mohou mu pomoci při jeho přiznání rodičům. 

Dodávání pocitu vlastní důstojnosti z řad přátel je jedna z největších pomocí. 

Rodiče mohou mít velmi zkreslené informace o homosexualitě a životě gay a lesbické minority. 

Proto je tak důležitá informovanost. V dnešní době internetu není problém potřebné informace získat. 

Existují servery, které podávají vcelku fundované informace o homosexualitě, coming outu a 

problémech spojené s odlišnou orientací.  

Asi nejdůležitějším aspektem je správný okamžik takového oznámení. Mělo by přijít v období, 

kdy jsou rodiče relativně v dobrém psychickém stavu, nejsou vyčerpáni z práce apod. Dobré 

emocionální mikroklima je nepostradatelné. 

Proces přijetí potomka, který se „přizná“ k tomu, že je gay či lesba může být velmi zdlouhavý 

(většinou trvá od půl roku do dvou let). Proto je důležité, aby se člověk vyzbrojil trpělivostí. 

Samozřejmě existují i rodiče, kteří svého potomka nepřijmou. Pokud se gay či lesba domnívá, že budou 

takto reagovat, je dobré udělat přiznání až poté, co bude finančně nezávislý na svých rodičích a bude 

schopen se o sebe postarat. 

 
5.4 REAKCE RODIČŮ  

 

 Reakce na to, když člověk oznámí, že je gay či lesba mohou být různé. Určité společné znaky 

v reakcích, nejčastěji u rodinných příslušníků, však můžeme najít. Mohli bychom je rozdělit do několika 

základních skupin. Pokud se rodiče chovají odmítavě či negativně nebo přestávají komunikovat, je 

dobré jim nechat čas, aby si vše mohli v klidu uvědomit a srovnat se s novou situací. Případně mohou 

navštívit odborníka (sexuologa, psychologa či psychiatra), který jim vysvětlí a zodpoví jejich otázky. 

Také mohou pomoci tzv. svépomocné skupiny rodičů gayů a lesbiček. Podobná skupina například 

vznikla v Centru křesťanské pomoci v Praze.59 
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1. Čistě pozitivní reakce:  

Taková reakce je nejlepší. Bohužel není tak obvyklá. Rodiče, kteří se příznivě postaví k nové 

situaci, musejí být značně nekonformní, nemohou tak snadno podléhat názorům svého okolí. Na druhou 

stranu jsou schopni se odpoutat od vlastních představ o budoucnosti potomka. Sice si uvědomují, že 

život jejich dítěte nebude tak snadný jako u heterosexuálů, ale své dítě neodvrhují a přijímají ho takové 

jaké doopravdy je. Rodiče, kteří jsou schopni takové reakce,  mají s dítětem otevřený a důvěrný vztah. 

 

2. Pozitivně – latentní reakce:  

Je vcelku častou reakcí. Rodiče sice své dítě neodvrhují. Homosexualitu nechápou jako při-

rozenou variantu života, stejně jako i jednotlivé aspekty gay a lesbického života. Tento ne-dostatek není 

většinou jejich chybou. Patrně se s otevřeným gayem či lesbou v životě nesetkali, o tuto problematiku 

se nikdy blíže nezajímali. Latence spočívá v tom, že rodiče ustrnuli v této fázi pouhého přijetí. Nejsou 

schopni s potomkem plánovat budoucnost a plně ho akceptovat. Jejich vztah není tak otevřený. Pokud 

se dítě pomalu nenásilně snaží rodiče informovat o svém životě  a o tom, co cítí, mohou se jejich 

postoje pomalu měnit až k plné akceptaci. 

 

3. Negace:  

Takto reagují rodiče, kteří jsou značně konformní. Sice o homosexualitě svého syna či dcery 

vědí, ale dělají, jako by vůbec neexistovala. O partnerovi či partnerce, pokud o něm vědí, hovoří pouze 

jako o „kamarádovi“. O sexu či odlišné orientaci se v rodině nemluví. Vztahy jsou mezi členy 

rezervované až neosobní.  

 

4. Odvrhnutí:  

Bohužel se objevuje i tato reakce. Tito rodiče své dítě vyhostí z kruhu rodiny. Přiznání o jiné 

orientaci berou jako velkou zradu celé rodiny, která by pak musela strpět posměch či nepochopení 

okolí. Tato reakce vychází principiálně z nepochopení jakékoli odlišnosti a z velké neinformovanosti. U 

této reakce často nelze s rodiči o svém zaměření diskutovat ani je přesvědčovat rozumnými argumenty. 

Pokud tato reakce či chování ze strany rodičů přetrvává, může to eskalovat až k úplnému zpřetrhání 

rodinných vazeb a vyloučení potomka z rodiny. 
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5.5 FÁZE PROCESU PŘIJÍMÁNÍ RODIČŮ  
  

 Jednotlivé etapy, kterými se v této kapitole chci věnovat, se samozřejmě mohou částečně 

překrývat s reakcemi rodičů (viz. kap. 5.4). Myslím si, že i přesto je důležité upozornit na tři základní 

fáze, kterými procházejí i rodiče, kteří svého potomka přijmou čistě pozitivně. 

 

 Šok: 

Tato etapa či fáze je tou nejčastější. Rodiče často vůbec netuší nebo si nepřiznávají, že jejich 

dítě je v této oblasti „jiné“. Trvání této etapy se dá těžko odhadnout, ale většina rodičů vcelku rychle 

z této fáze přechází k nějakému řešení. Tento posun je dle mého názoru velmi důležitý, i když řešení, 

kterými se rodiče zabývají, bývají nekonstruktivní a postavené na předsudcích. Rodičům se často zdá, 

že se jejich dítě změnilo. Argument, že do té doby, než jsem vám o své homosexualitě řekl, jste mě 

milovali, ale já jsem se nezměnil, je zcela na místě. Někdy se stává, že nakonec rodiče přiznají, že o jiné 

orientaci věděli nebo ji tušili. 

 

 Odmítání: 

Odmítání je do určité míry obranný mechanismus, který pomáhá rodičům vyrovnat se s touto 

situací. Je třeba dopřát rodičům čas, než se s homosexualitou vyrovnají. Mohou se také objevovat  silné 

emocionální projevy, například pláč, až hysterický pláč, výkřiky spojené s nadávkami nebo pravý opak – 

úplné uzavření se do sebe. Ve fázi odmítání nejsou rodiče přístupní k podávání věcných informací a 

k přesvědčování. O potomkově homosexualitě nechtějí nic vědět. Na určitý čas se stává homosexualita 

v rodině tabu. Tento ochranný mechanismus pak může vytvářet dojem, že homosexualita v rodině 

neexistuje. Při skončení této fáze je důležité, aby se „ledy prolomily“ a začalo se o této situaci otevřeně 

hovořit. 

 

 Pocit viny: 

Pocit viny je velmi častým projevem na obou stranách.  Rodiče se domnívají, že někde ve 

výchově udělali chybu, že svým jednáním vyvolali či vyprovokovali potomkovu homosexualitu. Na 

druhou stranu může gay či lesba pociťovat provinění za samotné odhalení své odlišnosti a následné 

problémy v rodině, které svým přiznáním způsobil. Svou odlišnou orientaci pak může chápat jako 

prokletí. 

 

 Akceptace: 

Po zmizení pocitů viny a nepochopení často přichází akceptace. Rodiče už přijali homosexualitu 

jako fakt a neměnnou skutečnost. Své dítě se snaží pochopit a dokáží i akceptovat jeho partnerské 

vztahy  jako přirozenou součást života.  
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Často si uvědomují, že společnost je značně homofobní a snaží se s tím něco dělat, například 

otevřeně se přiznávat k odlišnosti svého potomka, aktivně se zapojují do gay a lesbického života a jejich 

organizací.  
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Akceptace je nejdůležitějším prvkem v tomto procesu. Bez ní se vztahy v rodině nezlepší a dítě i rodič 

se časem vzájemně odcizují. U této fáze je důležité zdůraznit, že nenastává tak často. Když už se rodiče 

srovnají s jinakostí, akceptují svého potomka i s jeho budoucím partnerstvím, nechtějí s tímto vycházet 

na veřejnost. 

 

5.6 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY RODIČŮ OHLEDNĚ HOMOSEXUALITY 
 

 Když se rodiče dozvědí o odlišné orientaci svého potomka, kladou si různé otázky. Často si 

zpočátku nedokáží jasně představit jeho budoucnost a trpí předsudky. Tyto otázky se nejčastěji objevují 

mezi 1. až 3. fází procesu přijímání rodičů (viz. kapitola 5.5). Dělení otázek podle Procházky (2005):60 

 

 Pochybnosti o správnosti sdělení:  

Jak to můžeš vědět? Jak si můžeš být jistý, v tak mladém věku? Už si zkoušel spát s osobou 

jiného pohlaví? Třeba to tak není. I já jsem měla v tvém věku silný a důvěrný vztah se svou 

kamarádkou a také nejsem lesbička. 

 

 Možnost léčby a změny: 

Zkusil jsi jít k doktorovi? Třeba se to dá vyléčit! Znala jsem jednoho takového muže, ale ten se 

oženil a měl děti. Co to zkusit potlačit a žít jako ostatní? 

 

 Strach z reakce okolí a citové vydírání: 

Co tomu řeknou ostatní? Babičku to zabije, víš že je nemocná! Co řeknou sousedi? To si domů 

budeš vodit kluky? Jak to řeknu ostatním v rodině? Pokud se jedná o věřící nebo silně nábožensky 

založenou rodinu, může být takové citové vydírání ještě silnější. 

  

 Plodnost a děti: 

Uvědomuješ si, že to znamená, že nebudeš mít děti? Jak jsi se s tím smířil? Je ti jedno, že náš 

rod vymře? Tolik jsme se těšili na vnoučata! 

 

 Pocity viny: 

Asi jsme s otcem někde udělali chybu, jinak by jsi takový nebyl. Vždycky jsme pro tebe udělali 

první poslední a ty ses nám takhle odvděčil. Teď už jenom schází, abys začal brát drogy  a krást. 

 

 Obavy z budoucnosti: 

Vztahy mezi dvěma muži (ženami) nemají budoucnost. Jak budete spolu žít? Jak budeš někoho 

hledat? Co když chytneš AIDS?  
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Otázky, které vyvstávají v souvislosti s homosexualitou často pramení z nevědomosti. Už od 

malička jsme vychovávání, že máma mele maso a táta pracuje. Lidé si často nedokáží představit, jak 

spolu dva muži či ženy dokáží žít. Uvažují pouze v daných genderových rolích a trpí předsudky i ohledně 

toho, kdo bude v domácnosti zastávat ženu a kdo muže. Pravdou sice je, že někteří gayové více 

inklinují k submisivnější roli a jiní k dominantnější. Ale i v heterosexuálních svazcích žena vždy 

nezastává pouze ženské práce a ne vždy je submisivní. Předsudky ohledně partnerství dvou mužů či žen 

jsou v naší společnosti stále silné.  
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6. GAY HISTORIE 
 
6.1 ÚVOD 

 

 Gayové a lesbičky se v naší historii objevují stále, na co zde chci upozornit je to, že jejich 

význam, četnost a osobitost v lidské historii je nepopiratelná a přesto na ně zapomínáme nebo záměrně 

zamlčujeme fakt, že ta či ona osoba byla či je homosexuální. Je zřejmé, že posuzovat člověka pouze z 

hlediska jeho orientace je omezené, ale stejné je to i s jejím zamlčováním. Mapovat jak se na 

homosexualitu dívali naši předkové, její vývoj v lidské společnosti, je důležité proto, abychom mohli 

historické souvislosti lépe reflektovat, správně chápat a poučit se. I přesto je velmi obtížné se v těchto 

starověkých kulturách orientovat a reprodukovat nám poznané historické odkazy. Uvědomuji si, že se 

ocitám na tenkém ledě a pokud činím závěry, jedná se zejména o mou interpretaci a to, jak jsem 

porozuměl pramenům, ze kterých jsem čerpal. Také si uvědomuji, že rozdělení gay a lesbické historie 

může vyznívat trochu násilně a možná i zbytečně. Přesto se domnívám, že rozdělení je zde zcela na 

místě. Stejně tak, jako byla odlišná úloha můžu a žen v lidských dějinách, stejně je tomu i v gay a 

lesbickém vývoji na pozadí lidského vývoje.  

 Dnes se gay a lesbičtí aktivisté usilovně snaží spojit gay a lesbickou komunitu v jeden celek. 

Vždyť v jednotě je přeci síla a také větší opora. Tyto snahy můžeme spatřovat i v úrovni pojmenování 

komunity. Na počátku 90. let 20 let se vžil ve společnosti pojem gay – který se zpočátku v zejména 

v Americe užíval i pro označení lesbiček. Později toto označení zůstalo jen homosexuálním mužům. 

Dnes se gay, lesbičtí a transgender aktivisté snaží o vžití zastřešujícího pojmu – queer. Snahy o 

sjednocení těchto komunit velmi oceňuji a vidím ho jako velmi pozitivní krok ku předu. Přesto jsem se 

v této práci uchýlil k rozdělení vývoje těchto komunit, nikoli z důvodů rozdělování jednotlivých skupin 

queer komunity, ale z důvodu poukázání na jednotlivé významné události, které zasahovali jednotlivé 

členy queer komunity odlišně. 

 
6.2 STAROVĚK A GAYOVÉ 

 

 O tom, jak starověké společnosti chápaly homosexualitu, se dnes můžeme spíše dohadovat či 

spekulovat a to zejména na odborně historické úrovni. Můžeme stavět na písemných pramenech, 

památkách či malbách v chrámech apod. O raně pospolitých či kmenových společnostech, kde čerpat z 

těchto pramenů není zcela možné, je to s úvahami ještě těžší. I přesto se našly malby v pravěkých 

jeskyních, které znázorňovaly kopulační pohyby mezi dvěma muži. Lze z toho usuzovat, že se jednalo o 

ritualizované chování, které mělo magický podtext a tudíž měl tento akt dopomoci k úspěchu při lovu 

zvěře. Prakticky ve většině kmenových společenstev, kde se homosexualita objevovala, byla přijímána 

pozitivně, jelikož gay sex či zpodobňování takového aktu bylo spojeno s náboženstvím či magickými 

obřady. O gay životě, vnímání homosexuality jako jiného vzorce chování a cítění, zde hovořit 

nemůžeme. 
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 V první významné kultuře, kde homosexualita nebyla spojena pouze s ritualizovaným chováním, 

byl Egypt. I zde se homosexuální chování objevuje ve spojitosti s náboženstvím, například v příběhu o 

bohu pouště Sutecha, který se pokusil znásilnit boha nebe Hora. Přesto nebylo takové chování mimo 

ritualizované obřady trestáno či omezováno, i když nebylo bráno jako běžný projev chování.61 

 Zvrat v chápání homosexuality jako něčeho nečistého či špatného se stále více objevuje s 

postupnou centralizací společnosti. Jedním z prvních zákoníků, který se k homosexualitě staví zády, je 

Chamurabiho zákoník, kde se praví, že: pokud bude muž obcovat s jiným mužem a takové chování se 

mu dokáže a bude usvědčen, bude uspán a proměněn v eunucha.62 
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6.3 STAROVĚKÉ ŘECKO 
 

 O starověkém Řecku a homosexualitě se toto již napsalo mnoho a postoje ke gayům a lesbám 

jsou v dnešní společnosti dosti známé. Přesto jsem si neodpustil alespoň zmínit některé nejdůležitější 

názorové směry. Nejdůležitějším aspektem této doby je, že byla k těmto osobám více než tolerantní. 

Odkazy na homosexualitu nacházíme prakticky ve všech nejdůležitějších literárních památkách. S 

rozvojem filozofie nacházíme i první úvahy o tom, jak vznikl člověk a jeho sexualita. Asi nejznámějším 

takovým spisem je Platonův (427-347 př.n.l.) spis Symposíon (Hostina). Gay či lesbickou lásku zde 

vysvětluje jako přirozenou touhu původního člověka, který byl na počátku složen jakoby ze dvou mužů 

a jelikož se svou obratností a silou blížil Bohům, Zeus se rozhodl, že jej rozdělí na dvě části.63 Takové 

bytosti se podle Platóna vyskytovaly ještě ve dvou formách a to z žen a ženo-mužů. Dále dovysvětluje 

tak, že ženské bytosti po tomto rozdělení hledají svojí druhou polovinu, což je žena a ženo-muž se pak 

chová jako heterosexuál. V této filozofii je tedy homosexualita přirovnávána k pravým, celým mužům. 

 Dnes mnohem hůře chápeme postoj k sexu s mladými hochy. Pederastie je složenina dvou slov: 

pais což znamená hoch a erastés je milovník.64 V této době byla velmi rozšířená. Když učitel měl 

pohlavní styk se svým žákem, bylo toto chování zcela společensky přijímáno. Dnešní význam pederastie 

je trochu jiný. V Řecku se nejednalo jen o pedofilní chování, ale nejen o sexuální styk. Učitel zde 

představoval nejen zprostředkovatele vzdělání, ale i vůdce, prostředníka lásky a moudrosti mezi staršími 

a mladšími generacemi. Jednalo se i o poručnictví jinocha a jeho sociální ochranu.65 Od jinocha se pak 

vyžadovala poslušnost, vytrvalost a nebojácnost. Pokud hoch svého poručníka svým chováním ponížil, 

byl tvrdě potrestán.  

 Pederastie byla například v Athénách Solónem  začátkem šestého století před naším letopočtem 

a láska mezi muži zařazena mezi ušlechtilé ctnosti.66 Homosexualita a pederastie byla rozvinuta 

prakticky po celém Řecku, i když jednotlivé městské státy se k nim stavěly trochu odlišně. Dalšími 

důkazy podporující kladný vztah k homosexualitě v tomto období potvrzují například příběh o Diovi, 

který se zamiloval do nejkrásnějšího chlapce Ganyméda a tak ho unesl k sobě na Olymp, učinil ho 

nesmrtelným a  měl ho za svého souložníka, dále pak příběh boha Apollóna a Hyakintha, Achillea a 

Patrokla. Dalším dokladem je i prohlášení Xenofonta, který považoval zvláštní oddíl v Thébách,  složený 

pouze z mužských milenců, za neporazitelný. Pravdou však je, že tento cca 300 členný oddíl byl 

nakonec při boji s Makedonci poražen (338 př.n.l.), ale nikdo se nevzdal ani neutekl. Pokud všichni 

zemřeli, útěk z bojiště či projev slabosti při boji byly považovány strašnější nežli smrt.67 Zkrátka a dobře 

vztahy mezi muži se považovaly za více než jen pouhé sociální příbuzenské svazky. 

 Podle Galána (2003)68 to s homosexualitou v tomto období nebylo zas tak jednoduché. 

Pederastická instituce v sobě skýtala mnohé „nedokonalosti“ a spory. Například se mnozí učitelé a 

zákoníci dohadovali o tom, kdy je ideální věkové rozpětí pro sexuální styk mezi učitelem (erastés) a 

žákem (eromenos). Obecně se tento věk vymezoval mezi 12. až 18. rokem života tj. obdobím 

zakončeném dospělostí. Pokud docházelo k sexuálním kontaktům s mladistvým mladším dvanácti let, 

mohl být takový prohřešek potrestán až smrtí.69  
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Dalším problémem byla pasivita eromenoa při souloži, jež byla od něj společensky vyžadována a to 

právě do věku dospělosti, po osmnáctém roce byl žákovi zakázán vstup do gymnázia a to do 25. roku 

života. V tomto období se totiž chlapec považoval za ne zcela pohlavně zralého člověka. Po dovršení 

dvaceti pěti let, byl muž společensky dozrálý a jeho sexuální aktivity se měly orientovat již na aktivní 

sexuální roli. U dospělých mužů se také rozdělovala aktivní a pasivní sexuální role. Společensky bylo 

pozitivně hodnoceno aktivní chování, zatímco pasivní role se odsuzovala. Tento model se přejal i ve 

starém Římě, čemuž svědčí i časté nápisy na budovách či epigramy.70 

 Pederastická instituce největšího rozkvětu dosáhla v rozmezí 6. do počátku 5. století př. Kr.71 Po 

tomto období tato instituce společensky upadala a pomalu se přecházelo k jinému modelu výchovy. 

Pederastie se pak ještě objevovala ve vojenských státech, kde se udržoval kult vojenské výchovy 

spojené právě s pederastickou. S příchodem křesťanství již o homosexualitě či pederastickém modelu 

výchovy hovořit nelze. Nicméně odkazy na homosexuální chování, lásky či pederastický kult nalézáme 

ve většině literárních dochovaných dílech.  

 

6.4 STŘETY AMERICKÉHO A EVROPSKÉHO POJETÍ HOMOSEXUALITY 
 

6.4.1 Úvod 

 

 Čím blíže se snažíme proniknout k základům dnešního chápání gendru, partnerství osob 

stejného pohlaví musíme nalézt určitý konsensus mezi tím, jak se na homosexualitu dívají jednotliví 

odborníci, kteří se zabývají gay či lesbickou historií a běžní historikové. Je nutné se oprostit od dnešního 

pojetí fenoménu homosexuality. Jak podotýká Rupp (2001): „Většina historiků na konci 20. století 

nechápe historii jako jeden „pravdivý“ příběh. Jde spíše o příběh podaný tak, jak ho můžeme nejlépe 

reprodukovat na základě pramenů, které máme k dispozici a prostřednictvím našich představ a hodnot, 

jež vyznáváme a čerpáme z našeho žití v určité společnosti a historickém období.“ 72  

 Srovnávání americké a evropské kultury je pak dle mého mínění důležité a to nejen proto, že 

jsou zde markantní rozdíly v pohledu na lidskou sexualitu a to zejména v socio-kulturním kontextu, ale 

také abychom mohli lépe pochopit, z čeho dnešní „tradiční“ postoje Američanů a Evropanů vycházejí. 

Bohužel se v této práci nemohu tímto tématem zabývat do hloubky.  

 

6.4.2 Střety původních a evropských kultur 

  

 Když jsem se zamýšlel nad tím, který byl asi největší názorový střet evropských „přistěhovalců“ 

na Americké půdě, byla to konfrontace se zcela odlišným pojetím role muže a ženy, sexualitou obecně a 

rozdílem v náboženské etice. I když samotná diference v náboženství nebyla pro Evropany takovým 

„šokem“, jako bylo právě odlišné chápání genderu. Tradiční vnímání pohlaví jako dvou jediných a 

neměnných ekvivalentů byl u původního amerického obyvatelstva neznámý. To vše lze doložit 

nesčetnými důkazy, které nám zanechali noví osadníci. U Indiánů byl totiž zcela běžným jevem cross-

dressing, partnerství osob stejného pohlaví či transsexualita.  
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Většina těchto kmenových kultur tyto odlišnosti v lidské, niterné a zcela individuální identifikaci 

tolerovala, respektovala a dokonce vyvyšovala. Tento střet dvou zcela odlišných systémů byl pro 

křesťany zcela nepřípustný.73 Praktiky jednotlivých kmenů byly tvrdě odsouzeny a častokrát se stávaly 

podkladem pro brutální zacházení, postupné vyvražďování, války a zabírání půdy. Jinými slovy: 

argumenty přistěhovalců, které poukazovaly na mravní úpadek, hříšné a sodomitské chování Indiánů 

nemohly být ponechány bez potrestání. Na druhou stranu je samozřejmé, že otevřenost k „jinakosti“ 

Severských Indiánů nelze zevšeobecňovat. Přesto jsou důkazy o této otevřenosti tak časté, že je nelze 

ignorovat. Rituály, zvyky a chování původních obyvatelů se přistěhovalcům zdály tak odlišné, že v nich 

viděli něco nadpřirozeného a ďábelského a tyto rituály popisovali jako něco odpudivého, nemravného, 

ďábelského a pekelného.  

 Zajímavým rysem v odlišném chápání genderových předsudků (které v sobě například 

zahrnovaly přijetí opačné pohlavní role či oblečení, navázání partnerského svazku s osobou stejného 

pohlaví) bylo to, že ho ostatní tyto svazky neidentifikovaly jako soužití osob stejného pohlaví, různého 

pohlaví, ale jako zcela specifického a rovnocenného.  

   

 6.5 STŘEDOVĚK A NOVOVĚK 
 
 Postavení gayů a lesbiček nebylo ve středověku nikterak uspokojující. Odkazy na homosexualitu 

můžeme objevovat v mnoha literárních památkách, v dobových kronikách či v soudních spisech. 

Například Jan Zlatoústý (344/354 – 407 n.l.) popisuje homosexuální chování, které spatřuje prakticky ve 

všech sociálních vrstvách. Obdobně se vyjadřuje o homosexualitě i sv. Augustin (354-430 n.l.), který 

dokonce popisuje svoji lásku k mladému jinochovi, kterého vyučoval. „…Když jsem v prvních letech 

počal vyučovat ve svém rodném městě, uzavřel jsem přátelství s jinochem téhož věku a kvetoucího 

mládí, jenž mně byl nesmírně milý a pro stejný obor studia… Se mnou již ten jinoch bloudil v duchu a 

má duše nemohla bez něho být.“ 74 Z těchto velmi osobních výpovědí můžeme usuzovat, že církevní 

představitelé u raných křesťanů nemuseli homosexualitu vnímat tak vyhroceně, jak ji vnímají dnešní 

církevní hodnostáři a dogmatici. Nicméně i tito představitelé křesťanského vyznání odsuzovali 

homosexuální styk. Proč? Odsuzování tělesných rozkoší, ať už homosexuálních nebo heterosexuálních, 

se opíralo o stále se rozmáhající hédonismus (rozkošnictví, prostituce).75 

 Zajímavým aspektem středověku je honba na gaye, která nebyla započata skrze církevní 

zákony, ale skrze zákony světské. Například císař Justinián (533 n.l.) vytvořil zákoník, ve kterém 

homosexualitu postavil mimo zákon. Historik Boswel v těchto zákonech spatřuje motivaci, která se opírá 

spíše o získání větší moci a zbavení se protivníků. Možnost obvinit prakticky každého z homosexuality 

umožňovala „pohodlné“ legální odstranění nepřátel. Tresty za homosexuální či lesbický styk byly různé. 

V rámci církevního práva se například jednalo o 160 až 360 dní pokání. Podle světského práva se mohl 

uložit jako trest vykastrování, vězení i smrt. Značný zvrat v chápání homosexuality popsal až Tomáš 

Akvintský (1225-1274), který homosexualitu označil jako nepřirozenou a odsoudil ji jako jeden 

z nejtěžších hříchů. Přesto připouští, že pro někoho může být homosexuální cit přirozený.76 
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Velký milník v postoji státu vůči homosexualitě spatřuji až s příchodem Josefa II., který roku 

1787 vydal zákon o snížení trestu za homosexuální styk. O změnu v chápání homosexuality se velmi 

zasadil německý lékař M. Hirschfeld (1896-1897), který se snažil o to, aby homosexuální styk nebyl 

trestný. Také zavedl nový pojem pro homosexualitu – třetí pohlaví.77  

 

 6.6 DVACÁTÉ STOLETÍ 
 
 Od počátků dvacátého století se na homosexualitu začíná pohlížet z odborného hlediska. Také 

se začíná více přikládat důraz na individualitu každého člověka, na svobodnější chování a také 

vyjadřování své sexuality. Tento zlom v postojích společnosti můžeme spatřovat například 

v předválečném Německu. Bohužel tento příznivý vývoj byl přerušen nástupem totalitního fašistického 

systému. Již od roku 1934 začaly vznikat tzv. „růžové seznamy“, kde se vedla evidence homosexuálů. 

Za průběhu druhé světové války bylo na základě § 175 odsouzeno přes 50 000 gayů a z toho 10 000 

skončilo v koncentračním táboře. 78 Podle jiných odhadů se počet zatčených gayů pohybuje mezi 350 

tisíci až 800 tisíci.79 

 V České republice se v době první republiky homosexualita evidovala také. Oprávněnost vedení 

těchto kartoték se opírala o nesmyslnou argumentaci, že tyto rejstříky jsou pouze pro statistickou 

potřebu a povedou ke změnění § 129 trestního zákona, který homosexualitu považoval za trestní čin 

(smilstvo proti přírodě).80 Samozřejmě tyto seznamy k žádným změnám nevedly, spíše se staly 

podkladem pro nesčetné vydírání osob, které byly v seznamech uvedeny. Ke zrušení tohoto paragrafu 

došlo až v roce 1961. Přesto nebylo na homosexualitu z hlediska práva pohlíženo stejně jako na 

heterosexualitu.  Existoval totiž § 244 trestního zákona, který považoval za trestní čin styk osoby starší 

18 let s osobou neplnoletou. Gay a lesbická komunita se v tomto období nemohla vůbec rozvíjet, jelikož 

bylo zakázáno zakládat gay či lesbické spolky, veřejně otiskovat seznamovací inzeráty a svobodně 

projevit svou sexualitu na veřejnosti. Tento zákon byl zrušen až v roce 1990. 

  

6.7 VÝVOJ Z HLEDISKA SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 
6.7.1 Úvod 

 
Tuto kapitolu jsem zde zařadil záměrně. Myslím si totiž, že vliv sdělovacích prostředků na 

člověka je velmi silný a nelze jej ignorovat. Dále se domnívám, že změny postojů společnosti vůči gay a 

lesbické minoritě se opírají zvláště o změně způsobu, jakým televize a rozhlas prezentují gay a lesbickou 

minoritu. Jedním z nejdůležitějších kroků v tomto století u nás vidím, že veřejnoprávní televize i rozhlas 

dal možnost gayům a lesbám prezentovat se. Samozřejmě jen do určité míry. Místo toho, aby gay a 

lesbická minorita měla alespoň jeden stálý a pravidelný pořad v běžnou denní hodinu, byla odkázána na 

stále přesunovaný pořad LeGaTo, který byl nakonec na sklonku roku 2005, bez udání důvodu, zrušen. 

V rámci Českého rozhlasu alespoň existuje pořad Bona Dea, který je stále určen gay a lesbické minoritě. 

Samozřejmě se v této kapitole zabývám jen malou částí prezentace gayů a leseb. Nezastupitelnou úlohu 

mají v naší historii např. v oblasti výtvarného umění, literatury, filozofie a mnoho dalších. 
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6.7.2 Vývoj gay a lesbické filmografie u nás 

 

  Chtěl bych upozornit na to, že tuto kapitolu nepíši jako odbornou studii o gay a lesbické 

filmografii, pokud ji tak můžeme vůbec v našich zeměpisných šířkách nazvat. Česká filmografie se touto 

tématikou prakticky nezaobírá. Homosexualita je odsouvána většinou do pozadí hlavní zápletky filmu 

(Nuda v Brně) nebo je vykreslována pouze ve spojitosti s prostitucí či drogami (Mandragora) či 

karikována (Kameňák). Film, který je na pomezí, je snímek Šeptej z roku 1996. Snímky, kde se gay či 

lesba pouze mihnou na pár minut je vcelku dost (Pramen života, Byl jednou jeden polda, Cesta z města 

aj.), ale snímek, který by se opravdu zabýval gay či lesbickým životem prakticky neexistuje. 

Homosexualita není patrně dost přitažlivá pro české režiséry a producenty. 

Nejlepším příkladem, který mluví za všechny je kanadský komediální snímek „Mambo Italiano“. 

Tento  film  získal mnoho ovací a cen nejen na gay a lesbických festivalech. Dokonce se tento snímek 

začal promítat na filmových plátnech běžných kinosálů. Když tento film přešel do distribuce na VHS a 

DVD u nás, byl přejmenován a na přebalu se distributor pro jistotu o homosexualitě vůbec nezmiňuje, 

přestože zde hraje ústřední roli. Ostatní snímky s gay a lesbickou tématikou se do české filmové 

distribuce buď vůbec nedostanou nebo jdou rovnou do půjčoven. Lze z tohoto přístupu distributorů 

něco usuzovat? Dle mého názoru ano! Patrně zde hraje velkou roli obava, že tržby budou při zmínce o 

homosexualitě velmi nízké. Český občan se přeci nechce dívat na dva gaye či lesby?! Zatímco anglický, 

francouzský či německý ano. Nicméně „trháky“ jako například Philadelphie, Láska je láska či Vše o mé 

matce a Špatná výchova hovoří spíše o opaku.      

 

6.7.3 Vývoj homosexuálního hrdiny ve filmu 

  

 Z počátku dvacátého století a s rozvojem mluveného filmu se o homosexuálním hrdinovi mluvit 

vůbec nedá.81 Později se začaly ve filmu uplatňovat jistá morální pravidla o tom, co se může ve filmu 

zobrazovat a co ne. Jedním z takovýchto kodexů byl Haysův kodex, který se velmi dobře ujal v tehdejší 

puritánské Americe. Mezi zvrácené a cenzurované objekty ve filmu patřilo: nahé tělo, znázornění 

pohlavního styku, sexuální kontakt mezi osobami různých ras a mezi vyložené perverze byl zařazen 

homosexuální styk či znázornění styku se zvířaty.82 Zde například vidím jasnou paralelu mezi tím, co se 

odehrávalo na stříbrném plátně a tím, jak společnost chápala homosexualitu.  

 Tato filmová přikázání platila až do 60. let, kdy se společnost trochu otevřela vůči projevům 

lidské sexuality. Nicméně tato pravidla platí až dodnes a určují třeba i to, do jaké míry může být 

znázorněn ztopořený mužský úd apod.  

 Pokud filmoví režiséři zpodobňovali homosexualitu, museli ji zašifrovat a i když v některých 

snímcích nešlo o homosexualitu jako takovou, přišli na řadu cenzoři, kteří jakékoli náznaky takového 

chování vystříhali. Snad nejvíce směšně vypadal zásah u filmu Spartakus z roku 1960. Vystříhat gay 
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motivy z antického eposu je zkrátka nemožné, k této době patřily, ale američtí cenzoři se rozhodli, že 

změní historii.  
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I proslulý Alfred Hitchock musel gay partnerství dvou vrahů z filmu Provaz (1948) tak zašifrovat, že 

tento vztah nebylo skoro možné identifikovat, i když byl jednou z hlavních zápletek celého filmu. 

 Po tomto období tvrdé cenzury se ovzduší homofobie k lepšímu neposunulo, spíše naopak. 

Začaly vznikat určité zavedené vzorce, ve kterých se mohla homosexualita zobrazovat. S těmito klišé 

musejí gayové a lesby bojovat dodnes. Jedná se o znázorňování lesbického sexu jako 

melodramatického, něžného přátelství dvou žen či představování gayů jako komediální karikatury, 

transvestity, vrahy nebo osoby, které jsou natolik trýzněni svou odlišností, že skončí sebevraždou apod. 

Nejtypičtějším snímkem, kde je homosexualita znázorněna jako perverzní úchylka, spojená s vrahy, 

masochisty a úplatnými sadistickými policisty, je film s Al Pacinem v hlavní roli, Na lovu (1980). Tento 

snímek byl naštěstí podroben kritice nejen gay aktivisty, ale i „normální“ veřejností.  

 Po fázi vrahů a sexuálních deviantů se z gayů stávaly asexuální hrdinové. Ve filmech či seriálech 

(Dynastie, Dámská jízda) se objevovali v menších nebo i v centrálních obsazeních, ale svým 

charakterem se moc nepřibližovali „normálnímu“ člověku. Mezi takovéto poslední hrdiny bychom mohli 

zařadit Andyho (Tom Hanks) v kasovním trháku Philadelphie. Na tento snímek poukazuji z jiného 

důvodu, protože upozorňuje nenásilnou a citlivou formou (bez negativní stigmatizace) na hrozbu 

HIV/AIDS, která se netýká jen gay minority. 

 V devadesátých letech a na přelomu tisíciletí se zejména v zahraničních filmech objevují gayové 

a lesby se všemi svými negativními i pozitivními stránkami. Kdybychom je srovnali s heterosexuálními 

dvojicemi ve filmech, tak zde jistý rozdíl vidím. Když dojde na erotickou stránku věci, je ještě stále vidět 

určitou strnulost a obavu ze znázorňování gay sexu.  

 Pokud se jedná o heterosexuální páry, tato absence se zde nevyskytuje. Například nedávný 

velkofilm Alexander Veliký se stal objetí nesčetných kritik z důvodu, že zde byl ukazován milostný vztah 

Alexandra a Hefaistóna, i když došlo jen k pár polibkům a vyznání lásky. Když se tento snímek měl 

vysílat v Řecku, strhla se veliká vlna odporu a dokonce i žalob na režiséra filmu, který prý přítomností 

homosexuality zdiskreditoval Alexandrovu památku. Nicméně filmů nebo seriálů, které pojednávaly o 

gay či lesbickém životě v přijatelné poloze (Lepší už to nebude, Kdyby zdi mohli mluvit II, Zkrocená 

hora, Svatba naruby, Svatební hostina, Odpočívej v pokoji, Queer as folk, Láska je láska, Můj růžový 

život aj.) bylo natočeno mnoho. Druhá stránka věci je následná distribuce, finance a samozřejmě 

kvalita. 

 Přehlídku filmů s gay a lesbickou tématikou může divák jednou za rok shlédnout na gay a 

lesbickém filmovém a soutěžním festivalu „MeziPatra“, který se koná každoročně v listopadu a to v 

Praze i v Brně nebo v rámci „Febio Festu“ existuje přehlídka takto tématicky laděných filmů v sekci „Jiný 

břeh“. Domnívám se, že 21. století se stane stoletím, kde se konečně otevřou dveře filmům, které se 

zabývají opravdovým životem gayů a leseb. 
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6.7 ZÁVĚR – NOVÁ BUDOUCNOST 
 

Společenské postoje se během staletí vůči homosexualitě velmi měnily. Od společenské 

akceptace za dob starověkého Řecka až po totalitní systémy ve dvacátém století, které i přes vědecké 

poznání homosexualitu vyřadily mimo společnost. Největší změny zaznamenala homosexualita právě ve 

dvacátém století. Například se vzrůstající akceptací společnosti vznikala i stále větší snaha gay komunity 

nějakým způsobem se identifikovat, vytvořit si místo ve společnosti. V roce 1978 u příležitosti Gay and 

lesbian freedom parade (Gay a lesbický den svobody) vytvořil umělec Gilbert Baker duhovou vlajku, 

která vznikla jako odpověď na potřebu symbolu, který by zahrnoval celou gay a lesbickou komunitu. 

Další významnou akcí gay a lesbické komunity je Gay pride (pochod – přehlídka gayů). Gay pride vznikl 

jako vzpomínková akce za brutální a bezdůvodný zásah newyorkské police v gay baru roku 1969, 28. 

června. Gay pochod se koná vždy poslední červnový víkend ve většině západních kultur a v USA.  

Z tohoto hlediska lze považovat gay budoucnost za pozitivní. Stále více evropských kultur 

přijímá zákonnou formu registrovaného partnerství či dokonce adopce dětí gay a lesbickými páry. 

Vědecká obec již nepovažuje homosexualitu za sexuální deviaci, společnost se stále více otvírá i 

sexuálním menšinám. Přesto si myslím, že budoucnost gay komunity není zatím tak růžová, jak se může 

zdát.  

Bohužel je zde stále velké procento osob, které homosexualitu odsuzují nebo veřejně 

manifestují svůj odpor k homosexualitě jako takové (externalizovaná homofobie). Dalším aspektem je 

například to, že gay život se v České republice stále odehrává většinou v klubech či v uzavřených 

společnostech. Navíc se zde stále objevuje hrozba HIV a AIDS. Dnes už se naštěstí pomalu odbourává 

předsudek společnosti, že HIV/AIDS je nemoc homosexuálů. Přesto se ve společnosti stále objevují 

postoje, že nemoc AIDS se týká zejména gay komunity. 

Myslím si, že v průběhu několika desítek let se situace gayů a leseb ve společnosti upraví 

natolik, že se homosexuálové stanou doopravdy plnohodnotnými členy společnosti, kteří budou mít 

stejná práva i povinnosti jako každý jiný člověk. 
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7. LESBICKÁ HISTORIE 
 
7.1 ÚVOD 

 

 Dle mého názoru není dobré plně spojovat mužskou a ženskou sexualitu, jelikož není odlišná 

pouze z biologického hlediska, ale i z historického vývoje, jak se na samotnou sexualitu u žen a u mužů 

pohlíželo obecně, lékařsky a sociálně. Pokud se týče homosexuality, je zde rozdílnost ještě silnější. Není 

tedy od věci zkusit si udělat malý exkurz do historie lesbismu potažmo feminismu, který s ním byl často 

spojován. 

 
7.2 LESBISMUS V 13. AŽ 16.  STOLETÍ 

 

 O lesbickém milostném styku se hovoří jako o něčem nestálém, nahodilém či experimentálním. 

„Dokonce ani lékařské příručky z 18. století, které se zabývají sexuální problematikou, ve výčtu úchylek 

obvykle lesbismus neuvádějí.“ 83 Důsledky takového chování jsou přirovnávány k samohaně 

(masturbaci) a tudíž ji nepřikládaly tak velkou důležitost, i když samohana byla projevem „úchylné“ 

osobnosti. Lesbické příběhy jsou v literatuře na tehdejší dobu často zmiňovány. Objevují se jak v próze, 

tak i v poezii. 

 Pro pochopení takového „tolerantního“ přístupu je nutné si uvědomit, že tehdejší společnost 

byla založena veskrze na patriarchátu, na mužském pojetí světa. Fadermanová (2002)84 o tehdejším 

myšlení hovoří jako o falocentrickém. Jinými slovy si muži natolik věřili, že lesbické projevy považovali 

za něco neplnohodnotného a méněcenného. Za sexualitu, které nemuseli přikládat zvláštní význam, 

jelikož je svou podstatou nijak neohrožovala. Pokud bylo lesbické milování předváděno pro potěchu 

mužů, tak ji přijímali o to více. Zatímco mužská homosexualita na tom byla hůře. Obdobný pohled na 

ženskou homosexualitu můžeme sledovat i v našem století. 

Jako podtrhnutí nestálosti lesbických vztahů se často užíval příklad básnířky Sapfó a jejího 

milence Faóna. Za daleko větší hrozbu se pokládal transvestitismus jak ženský, tak i mužský. Svědčí o 

tom nesčetné literární příklady (například William Harrison – Popis Anglie, z druhé poloviny 16. století). 

Nicméně se od 13. století až do 16. století objevuje homosexualita v církevních i státních zákonících 

jako sodomie, která se trestala až upálením. Právě k takovým trestům u žen docházelo zejména pokud 

se jednalo o přistižení „in flagranti“ spojené právě s transvestitismem.  

 

7.3 RENESANCE A 18.STOLETÍ 
 

 V renesanci se setkáváme s přijetím Aristotelovského, Platónského pojetí mužského 

„nadpřátelství“. O takovém „nadpřátelstvím“ se můžeme dočíst například u Montaigna, Castigliona, 

Kodalla, Paintera aj. O ženských svazcích se tehdy mluvilo méně, ale nejtypičtějším autorem je 

například Thomas Lodge (Rosalinda).85 Vyznáním lásky dvou hlavních hrdinek se značně podobá 

biblickému příběhu Rút a Naomi.  
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V tomto období zejména v Anglii a Francii byla homosexualita a tzv. nadpřátelství mužů víceméně 

tolerováno, i když bylo silně spojeno s vyšší třídou (šlechtou či královským dvorem) a byla přijímána 

jako určitý projev dekadence a zkaženosti vyšších tříd. Přesto zde v chápání lesbických vztahů přetrvává 

analogie. Jinými slovy povaha ženské homosexuality je slabá, neprojevuje se tak silnou intenzitou a 

proto je netřeba se ji více obávat.86 

 I když byla homosexuální láska do jisté míry tolerována, nemůžeme v žádném případě hovořit o 

její akceptaci. Jednalo se spíše o toleranci homosexuálního chování. Musíme si  uvědomit, že o 

homosexuální orientaci tak, jak ji známe dnes, se začalo hovořit až na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století. 

 V literatuře se v tomto období setkáváme s tzv. romantickým přátelstvím, které si vyznávaly 

ženy především v korespondenci či osobních denících. Jelikož tehdejší ženy neměly možnost vydávat 

svoji prózu či poezii, dochovaly se pouze tyto literární památky.  

 Pokud lesbismus chápeme nejen v rovině sexuální, ale i v citové, o ženské homosexualitě lze 

hovořit i v tomto období. Možná se může tento podnět zdát zbytečný, ale při zkoumání lesbismu a to 

zejména historickém, je nutné si vytvořit rámec sexuality, ve kterém je pak možné při zkoumání ženské 

homosexuality dál operovat. Není pochyb o tom, že pokud bychom toto „přátelství“ přetransformovali 

do 20. století, nebylo by možné vynechat sexuální stránku a hovořit o lesbismu. Musíme ale pochopit 

tehdejší způsob myšlení. Jinými slovy v 18. století hovoříme o romantickém přátelství žen a ve 20. 

století přinejmenším o lesbickém přátelství či vztahu. 

 
7.4 STOLETÍ DEVATENÁCTÉ 

 

 V devatenáctém století se pohled na ženy značně změnil. Od humanistického pojetí člověka se 

přešlo k čistě asexuálnímu výkladu lidské osobnosti. Ženské touhy, city a sexuální vnímání bylo 

společensky odmítány a potlačovány. Represe vůči projevům homosexuality se zvyšovaly. Tehdejší 

myšlení považovalo za nemyslitelné, že by žena mohla toužit po druhém člověku bez mužské 

přítomnosti či iniciativy. 

 Lesbismus byl poprvé definován až v 19. století v Německu jako zdravotní problematika. I když 

stále panoval názor, že: „...slušné ženy nemají žádné sexuální touhy, a nemohou spolu proto navazovat 

žádné sexuální vztahy.“ 87 Toto myšlení samozřejmě souviselo i s celkovým postavením žen ve 

společnosti. Muži na ženy pohlíželi jako na „jiné“. Pozvolna se přecházelo k názoru, že jen muž je 

schopen „správně“ myslet a ženám byly přisuzovány citové projevy nižšího řádu: měly být plně 

podřízeny mužům, zaměstnávat se měly zejména domácími pracemi, manželovi (pánovi) měla žena 

radit pouze tehdy, pokud ji manžel sám vyzve apod. Tyto názory na postavení ženy můžeme znovu 

objevovat v mnohých literárních dílech. S nárůstem feminismu se zrodil i antifeminismu. Je zajímavé, že 

v antifeministických hnutích často vystupovaly hlavně ženy. Dále vznikaly silné pochybnosti o tom, zda 

je správné nechat ženy studovat k vyššímu vzdělání. Když se začala vyvracet pochybnost o tom, že 

žena nemá dostatek schopností dostudovat, vznikla další pochybnost. Týkala se hlavně problému, že 

vzdělané ženy se méně vdávaly a přestaly tak rodit společnosti děti.  
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Například v  běžných amerických rodinách bylo zvykem mít přinejmenším tři děti. Někteří lékaři88 

dokonce zjistili, že ženám vzdělání poškozuje zdraví. Například choroby mozku, jelikož při výuce je 

v mozku zapotřebí více krve, přičemž tato krev je nezbytně důležitá při menstruačním cyklu ženy. Tento 

proces pak ženu vysiluje a ničí její plodnost. Dnes se tyto názory zdají zcela nepřijatelné! 

Častým argumentem bylo, že feminismus a rovnost v pohlaví je proti přírodě a přirozenému 

řádu věcí, které jsou od Boha a tomu se přece slušný křesťan nemůže protivit, vždyť už v Bibli se říká, 

že žena byla stvořena z muže a pro něho. Když jsem se snažil pochopit tuto kritiku, velmi mi to 

připomnělo názory dnešních křesťanských demokratů, kteří se takto ohrazují proti přijetí registrovaného 

partnerství či soužití gayů a lesbiček. 

 Teprve v polovině 19. století se začala prosazovat feministická hnutí. Důvody a intenzita těchto 

hnutí se často geograficky lišily. Například v Americe došlo po Občanské válce k velkému úbytku 

mužské populace. Společnými aspekty pro ostatní země byly například vzrůst střední třídy, ženy se už 

nemusely tak často „nedobrovolně“ vdávat pod tlakem rodiny, zakládaly se ženské spolky, otevřela se 

cesta žen k vyššímu vzdělání apod. To vše dopomohlo více prosazovat ženskou otázku, což vedlo 

k formulaci základních tezí ženského bytí a práv. Začala se prohlubovat propast mezi muži a ženami. 

S rozvojem industrializace se i feminismus více rozšiřoval a už ho nešlo ignorovat. Po roce 1848 se 

intenzita těchto organizací upevňovala stále více. V tomto roce se například feministky ve Francii 

pokusily prosadit ženské volební právo, které však získaly až po roce 1945. 

V Nové Anglii se pak ujal i výraz Bostonské manželství, které vyjadřovalo dlouhodobý vztah 

dvou žen zcela nezávislých na mužích. Obvykle se jednalo o feministky věnující se kultuře, zlepšování 

sociálních podmínek, často se hovořilo o tzv. splynutí duší, které v sobě zahrnovalo nejen filozofické a 

etické ideály, ale i sexuální stránku.89  

  

7.5 STOLETÍ DVACÁTÉ 
  

 Je zajímavé, že dvacáté století bylo daleko více prudérnější než století devatenácté. Na konci 

devatenáctého století bylo „romantické přátelství“ mezi ženami rozšířeno prakticky na všech kolejích 

vysokých škol zejména v Americe a Anglii. S příchodem Freuda se však postoje zcela změnily. Zatímco 

v „romantickém přátelství“ se reálná sexualita prakticky neobjevovala, tak po příchodu psychoanalýzy a 

Freudových teorií o lidské sexualitě se většině citových projevů nepřiměřeně přisuzovala sexuální 

stránka, která pojem „romantické přátelství“ nadobro zdevalvovala.  

 Dalším typickým znakem dvacátého století je touha po poznání s následnou kategorizací. Tyto 

snahy vedly i ke kategorizaci lidské sexuality jako jedné ze základních složek lidské osobnosti, místo aby 

tyto poznatky vedly k větší liberalizaci postojů ve společnosti vůči sexu. Láska jako romantický cit se 

přilnul k sexu a naopak, staly se neoddělitelnou součástí. Pokud tedy kdokoli cítil k osobě stejného 

pohlaví lásku, i když se jednalo o asexuální projevy, byla této lásce přiřčena i láska sexuální. Z 

„romantického přátelství“ se  tedy stal výlučně lesbický projev zahrnující genitální složku.  
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Je zajímavé, že podobný model se přejal i dnes, i když trochu opačně. Myslím tím, že dnešní 

společnost (zejména česká) je shovívavější k projevům přátelství dvou žen nežli dvou mužů. Pokud se 

dvě ženy drží za ruce, sedí jedna druhé na klíně (například v tramvaji), objímají-li se či políbí na 

rozloučenou, společnost v tom nevidí nic zvláštního či apriori sexuálního. Pokud to samé udělají dva 

muži, jsou bez výhrad označeni za homosexuální a jejich projevy přátelství jsou brány za sexuální, tudíž 

na veřejnosti přinejmenším méně přijatelné. 

 Nicméně s masovým zpopularizováním Freudových teorií věděl prakticky každý, že 

homosexualita vzniká traumatem v dětství a je nutné ji léčit. A tak se inverti často stávali středem 

zprofanovaných polemik populárních časopisů či diskusí, které s lékařským pojetím neměly nic 

společného. Zatímco v odborných kruzích docházelo k opravdové polemice například s názorovou frakcí 

žáků Krafft – Ebinga, který hlásal, že homosexualita může být vrozenou „chorobou“. Takovými žáky byli 

například Magnus Hirschfeld, Ellis Haveloc či Iwan Bloch. 

 Dalším negativním aspektem Freudovy teorie byla finanční stránka. Nechci dnes podrobně 

hodnotit čestnost tehdejších (nebo dnešních) psychoanalytiků, ale nelze opomenout, že samotná léčba 

přinášela (a přináší) nezanedbatelný finanční kapitál.  

 Důležitou událostí v historii lesbického života bylo vydání knihy Studna osamění. Dodnes 

některými označována jako Lesbická bible. Autorka Hall Radclyffe se v této knize snažila o takové 

popsání ženské homosexuality, které by bylo přijatelné pro tehdejší hetero společnost.90 Důležitým 

rysem je, že homosexualitu popisuje jako vrozenou dispozici, nicméně feministické názory v této knize 

opomíjí. Ženy jsou popisovány většinou jako hloupé, zlomyslné či slabé.  

 Neopomenutelným mezníkem je první světová válka. Díky absenci mužů, kteří byli nasazeni do 

války, zaujímaly ženy stále více tradiční mužská povolání. V roce 1917, kdy Spojené státy vyhlásily 

válečný stav, přihlásilo se nesčetné množství žen do vojenské služby, jež byla spojována s masivní 

podpisovou peticí za volební právo žen. Již ten samý rok přijaly tři státy Ameriky zákon o volebním 

právu pro ženy. Po skončení této války tak učinily všechny státy USA, dále pak Anglie a i tehdejší 

Československá republika. Přesto všechno se feministky stále oprávněně domáhaly svých práv. Mužská 

populace se začínala stále více cítit „ohrožena“ celou tou „nesmyslnou“ ženskou otázkou a emancipací.  

 V beletrii, sdělovacích prostředcích, ve školách a jiných zařízeních bylo vynakládáno značné úsilí 

na vyvolávání pocitů viny ženám, které se osamostatnily či zaujaly mužská povolání nebo snad 

provozovaly lesbickou lásku. Tlak společnosti se stupňoval a pomalu začínala společnost chápat 

feminismus ve spojitosti s sexuálními úchylkami potažmo s lesbismem. Ženy, které se angažovaly 

ve feministických hnutích, byly označovány za „mužoženy“ či „mužatky“ toužící jen po zvrácených 

sexuálních tužbách a po rozvratu tradiční „správné“ společnosti dle Božího řádu. Je jasné, že lesbičky 

zaujímaly silné jádro feministických hnutí, ale přesto je nutné odlišit „tradiční“ feminismus od snahy 

zrovnoprávnit lesbickou minoritu. Tyto aspekty samozřejmě pociťovaly samotné feministky a tak 

postupně docházelo i ke střetům v samotných feministických hnutích.  
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Postoje společnosti k lesbismu se stával častým námětem různých literárních děl. Na počátku 

dvacátého století byl literární lesbismus v módě, i když byl zdrojem určité dekadence a dozvuku 

devatenáctého století. Díky tomu byl lesbismus spojován s uměleckými kruhy. Tento postoj přetrvával 

do 20. až 30. let, kdy byla popularita lesbismu největší.  

 
7.6 ZÁVĚR – NOVÝ VĚK 

 

 Po druhé světové válce a po vlně Mccarthismu91 začala vznikat nová seskupení, časopisy či 

spolky gay nebo lesbických osob. Tyto organizace nebyly nijak revoluční a často podléhaly konvenčnímu 

pojetí tehdejší homosexuality. Velké změny se udály až v šedesátých letech, kdy začala sexuální 

revoluce. Mravy se uvolňovaly, genderové aspekty se začaly stírat apod. Nejen celá společnost, ale i 

gayové a lesby získávaly větší sebejistotu a začaly propagovat své názory více veřejně. Nové organizace 

hájící menšinová práva se začaly více orientovat na práva černochů v Jižní Americe, ale spojitost 

s organizacemi, které hájily práva sexuálních menšin se často ve svých bojích spojovaly a bojovaly za 

společný cíl tj. právo menšin na svobodný život, možnost rozhodovat o svém vlastním životě a hlavně 

mít stejná práva jako většinová společnost. Záměrně zde píši o Americe, jelikož zde se odehrávaly 

největší názorové boje za práva menšin. Tím vznikl u nás „deficit rovnoprávnosti“, který byl potlačen 

komunistickým totalitním systémem. Chybí zde generace osob, které se nebojí jít za svým cílem, chybí 

zde boj za uznání menšin, chybí zde vývoj celé společnosti, která by postupně měnila své názory na 

menšiny, právě díky těmto aspektům. Je sice zřejmé, že postoje společnosti vykazují značně pozitivnější 

tendence vůči homosexualitě, ale dle mého názoru se jedná spíše o toleranci, nežli o akceptaci. 

 Výrazná změna nastala na počátku 70. let dvacátého století, kdy začaly vznikat „opravdové“ 

lesbické časopisy a nakladatelství, která vykreslovala lesbickou lásku v pozitivním světle. Lesbická 

partnerská láska se vykreslovala ne jako sexuální nebo sociální úchylka, ale jako varianta vztahu k 

heterosexuálnímu partnerství. Vliv feministických a z něho odvozených lesbických hnutích, značně 

posiloval. Také vznikla tzv. nová formace lesbických žen, která se značně odlišovala od lesbických žen v 

30. - 50. let. Nová hnutí lesbiček již nevykazovala vliv indoktrinace, pocity spojené s odsunutím na okraj 

společnosti a sociální izolaci.92  Vznikla tak nová základna lesbiček, která si více věřila a byla více 

průbojnější. Také vznikal extrémní lesbický feminismus, který se snažil oprostit od všech stigmatizujících 

označení a snažil se o to, aby žena jako taková byla brána za plnohodnotnou. Nicméně vyjadřovala silné 

pochybnosti o roli muže ve společnosti a říkala o něm, že je vlastně pouze násilnický, agresivní, necitlivý 

a autoritářský. Zatímco žena je jeho pravým opakem. S tímto názorem nemohu souhlasit. A to již ze 

samé jeho podstaty. Jestliže se ženy jako utiskované a považované za méněcenné bytosti dokázaly 

vzepřít zvůli mužů, nemohou se přeci chovat stejně jako jejich někdejší utlačovatelé. Přijde mi 

nepřijatelné, aby se pak sami staly „utlačovateli“, kteří si o sobě myslí, že jsou hodnotnější nežli ostatní. 

Myslím si, že by si všechna pohlaví měla uvědomit, že jsou si  v něčem podobná a v něčem naopak 

odlišná. Některé diferenciace mohou být dány biologickými složkami, jiné zas dané výchovou a 

sociálním či kulturním prostředím. Od tohoto počátečního uvědomění bychom měli přejít k akceptaci a 

pracovat na tom, abychom mohli žít vedle sebe, aniž bychom jeden druhého utlačovali. 
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8. TRANSGENDER PROBLEMATIKA 
 
8.1 ÚVOD 

 

 Tuto kapitolu bych rád věnoval problematice trans osob, cross-dressing, female to male a male 

to female aj. Na první pohled to může vypadat, že toto téma bezprostředně s gay a lesbickou 

problematikou nesouvisí, ale opak je pravdou. Pojítko zde spatřuji nejen s podobným historickým 

vývojem společnosti, ale také v tom, že gay či lesba se navíc může identifikovat s odlišným pohlavím 

nežli mu/ji bylo fyzicky předurčeno. Navíc obecná problematika transgender se týká osob, které se 

vymykají a nabourávají obecné představy společnosti o projevech jednotlivých pohlaví. Na druhou 

stranu si musíme jasně vymezit, kde se tématicky tyto oblasti shodují a kde se naopak diametrálně liší. 

Označení translidé používám v kontextu s překladem tohoto slova T. Spencerovou v knize Pohlavní 

štvanci autorky Leslie Feinberg, která vychází z anglického názvu transgendered people. 

 Například podle Leslie Feinberg (2000),93 která vnímá trans, gay a lesbickou či bisexuální 

komunitu jako dvě množiny, které se vzájemně a částečně překrývají. Dále poukazuje na to, že každý 

gay či lesba nemusí být  zákonitě transgender. Spojnicí mezi gay, lesbickou, bisexuální a trans 

komunitou vidí například i v tom, že homofobie a i tzv. transfobie spolu úzce souvisí, vnímání 

společnosti často spojuje problematiku translidí, gayů a leseb. Boj gay, lesbických a transgender 

organizací i jedinců dosáhne odpovídajících výsledků pouze společným bojem za uznání základních práv 

a svobod ve společnosti. Obecně se Feinberg domnívá, že historie trans lidí ať už z hlediska kulturního, 

časového, sociálního či geografického stojí na stejném základě. Tudíž utváření identity, projevy 

sexuality a vnímání sociálního okolí bylo napříč všemi kulturami stejné. Rupp (2001)94 ji pak oponuje, 

jelikož se domnívá, že nelze slučovat jednotlivá údobí historie či geografické umístění trans komunity. 

Utváření identity spolu s postavením ve společnosti je dle jejího názoru zcela odlišná a bez uvědomění 

si celého kulturního kontextu nelze na historii trans komunity pohlížet stejně.    

 

8.2 TRANSGENDER HISTORIE  
 

 Zmínky o transsexuálech může spatřovat prakticky napříč všemi kulturami, v celém historickém 

kontextu lidské historie. Například u severoamerických Indiánů byly tyto osoby spolu s gayi či lesbami 

považováni za zcela normální a v některých kmenech se jim dostávalo velké úcty či různých privilegií. 

Doklady o tomto přístupu nalézáme nejen v různých věcných archeologických dokladech, ale i ve 

spisech španělských a francouzských kolonizátorů, kteří vesměs tyto společenské postoje odsuzovali 

(například jako berdache95). Jejich negativní postoje  byly často potvrzeny genocidou těchto osob, 

jelikož byly považovány za hermafrodity či homosexuály. Tradiční uctívání dvojího pohlaví se v těchto 

kulturách prakticky neobjevovalo. Indiánské pojetí pohlaví jako o výběru jedince na základě toho, o čem 

sní a jak chápe sám sebe, se mi zdá nejen jako pokrokový názor, ale jako humánní, tolerantní – zkrátka 

a jednoduše lidský.  
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I dnes se nám zdá prakticky nemožné a nepochopitelné hovořit o více pohlavích nežli jen o 

dvou možných ekvivalentech: muž a žena. Vždyť to nelze vyjádřit ani v českém jazyce. Abychom toto 

téma chápali co nejvíce objektivně, musíme se od takovýchto předsudků oprostit a chápat člověka jako 

celek a ne jako souhrn určitých někým a něčím daných pouček a zákonitostí.  

 Další významnou historickou událostí je příběh Johanky z Arku. Příběh ženy vystupující v 

mužské zbroji a oblečení je dnes již notoricky známý, ale obzor, který se často přehlíží, je právě 

transgender problematika. Johanka nejen, že vedla francouzskou armádu v mužském brnění, což dříve 

prakticky ani jinak nešlo, ale jeden z důvodů (ne-li ten hlavní), díky kterému byla nakonec upálena, byl 

fakt, že se nechtěla vzdát mužského oblečení i v civilním, nevojenském životě. Nejen díky tomu byla 

přezdívána jako hommasse96 tj. mužatka. Během jejího věznění církev nakonec upustila od obvinění z 

čarodějnictví, jelikož měla málo důkazů a své argumenty proti Johance začala opírat pouze o její 

mužské oblečení, které odporuje nejen přirozenému řádu, ale i Bibli a Bohu. Johanka byla upálena 30. 

května 1431 a to hlavně proto, že se nechtěla vzdát své identity a mužského oblečení. Je zajímavé, že 

Johanka pocházela z kraje, kde nevládl patriarchát, ale matriarchát, což se také nelíbilo katolické církvi. 

 Jiná žena, která vystupovala ve svém životě jako muž, byla Catalina de Erausová, pocházela z 

Baskicka a v 16. století vedla tažení do Jižní Ameriky, kde pod papežskou vlajkou vyvraždila tisíce 

domorodců. Díky tomu si vymohla podporu papeže a svůj budoucí život vedla jako muž.  

 Abychom mohli pochopit, kde se stal zlom v chápání pouze dvojího pohlaví jako jediných 

protipólů lidského bytí, museli bychom přejít až k prvobytně pospolitým společnostem, kde vládl 

matriarchát. Jak vychází nejen z etnologických, ale i z antropologických studií,97 ve společnostech, kde 

vládly ženy bylo uznáváno právo člověka identifikovat se nejen v rozmezí muž a žena, ale v oblasti 

transsexuality, transgender vnímání intersexuality apod. Tyto dimenze sexuality se stávaly v těchto 

kulturách základem pro legendy o stvoření světa či transcendentních obyčejů.  

 Zdá se tedy, že s přechodem mužů k vládě a s příchodem křesťanství se změnil i pohled na 

lidskou sexualitu. Jelikož do určité míry nadvláda mužů stále přetrvává, zůstávají tu i společenské 

předsudky vůči jinakosti nejen v oblasti sexuální. Tuto teorii podporuje i fakt, že s příchodem 

kolonialistů do Ameriky byli šamani (berdache, berdaši) násilně potlačeni a jejich instituci přejaly ženy. 

(viz. kapitola 6.4.2) Šamani „dvojího ducha“ byli usmrcováni zejména proto, že se Španělé obávali styků 

se stejným pohlavím.  

Posvátné postavení translidí můžeme spatřovat i v jiných kulturách například v Asii, Indonésii, 

Koreji, Číně a Vietnamu. V těchto zemích zastávali translidé významné náboženské postavení, byli 

uctíváni a jejich projevy spojené s transsexualitou byly společensky tolerovány. 

 Je důležité také podotknout, že na dnešní chápání sexuality neměl vliv jen přechod z 

matriarchátu na patriarchát, ale i transformace pospolitých společností do státních útvarů, postupné 

dělení společnosti na třídy, mocenské převzetí do rukou mužů. To mělo za následek transformaci 

ekonomiky a de facto změnu předávání majetku. Jinými slovy: bylo nutné určit, za jakých podmínek se 

bude majetek dědit a předávat.  
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Toto privilegium měla pouze mužská populace, zde se tedy už nemohl nechávat prostor pro svobodné 

určení vlastní sexuality. Člověk mohl být buď muž nebo žena, role byla jasně vymezena. Pokud se 

někdo vymykal a nemohl být společností „zařazen“, nezbývalo mu nic jiného, než být konformní nebo se 

vzepřít a dostat se tak na okraj společnosti. S těmito „výdobytky“ společnosti musí gay, lesbická i 

transgender komunita bojovat doposud.  

 Největších persekucí se translidé setkávali ve středověku s nárůstem moci katolické víry, která 

například v dekretu Konstantinopolském (v roce 691 n.l.) postavila cross-dressing, female to male, male 

to female a transsexualismus takzvaně mimo zákon. Doslovně se v něm hovoří: „...Rozhodli jsme se, že 

žádný muž nesmí nosit šaty ženy ani žena šaty muže.“ 98 Takto se církev nerozhodla proto, že by si 

myslela, že toto chování je proti přírodě, ale proto, že takto se chovali muži a ženy ve společenstvích, 

kde se vyznávaly staré pohanské kulty. Těchto zvyků se církev obávala, jelikož nabourávaly církevní 

zvyklosti a podporovaly v lidech pohanské zvyklosti. 

 Dalším důležitým důvodem, proč církev potlačovala projevy translidí, byl ekonomický aspekt. 

S proměnou svobodných rolníků v nevolníky, sílící mocí šlechty spolu s církví, bylo nutné určit jasná 

pravidla. Bylo nutné znovu si přetvořit Písmo svaté k obrazu svému respektive k obrazu vládnoucích 

bohatých tříd. Jedním z nejdůležitějších výkladů Písma bylo, že šlechta a její pravomoc vlastnit půdu 

spolu s nevolníky je právem od Boha. Je to tedy přirozený chod událostí, kterému je nutné se podvolit. 

Proto bylo důležité se zbavit všech pohanských kultů, kterým patřil i cross-dressing a chápání 

transsexualismu jako něco magického či božského. Tím byl transgender postaven na roveň 

čarodějnictví. Je příznačné, že aby církev uspokojila stále přežívající pohanské zvyklosti, kanonizovala 

přes  25 žen, které žily jako muži.99  

Když bychom se opět vrátili k příběhu Johanky z Arku, nalezneme jasnou paralelu. Johanka a 

její mužský šat byl totiž chudým lidem zbožně uctíván obdobně, jak bylo v pohanských tradicích 

zvykem. Zastávala tedy Johanka u chudiny stejnou úlohu jako u „pohanského“ trans-světce? Mělo její 

upálení představovat trest všem podobným translidem? Měl tento akt všechny female to male zastrašit 

a zničit jejich postavení? Chtěla se jí šlechta zbavit, protože byla ženského pohlaví a vedla Francii 

k vítězství nad Angličany? Otázek je více než odpovědí. Dnes se již pravé důvody nedozvíme a tak 

můžeme spíše tak trochu fabulovat, ale jisté je, že úzká propojenost s pohanskými zvyklostmi spjatými 

s translidmi, zde je.  

I přes veškeré snahy potlačit zbytky pohanského náboženství, tolerovala církev tzv. svátek 

bláznů, kde bylo povoleno mužům a ženám převlékat se do šatů opačného pohlaví. Svátek, který měl 

silné kořeny v pohanských zvycích. Nicméně i tento svátek byl nakonec zakázán. Persekuce proti 

osobám, „vybočujícím“ církevnímu učení neustaly ani v období 16. až 18. století. Ukončení útlaku se 

translidé nedočkali ani v 19.století, i když jejich spolky se rozrostly prakticky po celém světě. Sice se na 

pohanské kulty v této době už zapomnělo, tresty smrti se již neudělovaly, ale s rozvojem medicíny došlo 

k diagnostice těchto osob jako sexuálně deviantních a úchylných. 
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8.3 ZÁVĚR 
 

 Zlom v chápání transsexuality nastal až v druhé polovině dvacátého století, kdy došlo 

k transformaci i na poli lékařském. Jasné ukotvení práv trans osob bylo přijato v roce 1995 OSN 

v Mezinárodním zákonem o právech pohlaví. Tento zákon sice není závazný a právně vynutitelný stejně 

jako jiné obdobné Mezinárodní úmluvy o lidských právech. V tomto dokumentu se hovoří o právu 

svobodně definovat vlastní sexualitu, svobodně ji vyjadřovat, mít stejná práva, podílet se na chodu 

společnosti, právo ovládat a měnit své tělo, nestávat se objektem psychiatrických diagnóz, právo na 

svobodné sexuální vyjádření a vstupovat do partnerských vztahů, právo mít a vychovávat děti. Pro 

běžnou heterosexuální populaci jsou tato práva tak běžná, že je si možná ani neuvědomuje, jak se žije 

osobám, kterým jsou tato práva a priori upírána.  

 V české republice žije odhadem přes 30 tisíc osob, které se mohou považovat za transgendry a 

přinejmenším přes 10 % těchto osob touží po změně pohlaví.100 Změna pohlaví je v ČR sice bezplatná, 

ale cesta k ní je zdlouhavá a mnohdy pro transsexuály ponižující až potupná.  

 Jak jsem již uvedl zařazení do určité škatulky je pro dnešní odbornou veřejnost důležité. Cítíte 

se jako muž nebo žena? Ale pro transgendry to není pokaždé tak lehké, mnohdy se cítí někde 

uprostřed, někde mezi. Navíc donedávna bylo nutné, aby se transsexuál po dokončení své přeměny 

vzdal svých rodičovských práv, pokud měl například z předešlého manželství děti. I dnes stále translidé 

bojují s předsudky společnosti a pokud se navíc identifikují jako gay či lesba, je jejich sociální situace 

ještě horší.  Nejčastějšími problémy se pak stává zaměstnání, které po změně pohlaví většinou musí 

transsexuálové opustit. Není pochyb, že transsexuálové jsou sociálně nejslabší skupinou celé 

transgender komunity. 
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9. HOMOSEXUALITA  A  VÍRA 
 
9.1 ÚVOD 

 
 Víra, respektive náboženství ať už katolické, muslimské či jiné, vedou s homosexualitou 

nepřetržitý „boj“. Tento názorový a teologický boj je veden na dvou frontách, jak na straně gayů a 

leseb, kteří se hlásí o uznání svých práv, tak na straně představitelů jednotlivých vyznání. Tento souboj 

argumentů je veden skrze debaty o tom, co je správné respektive co je v souladu s božím záměrem. 

Jednotlivé apely se opírají  o konkrétní události nebo výroky z Bible či Koránu a jejich následnou 

interpretaci. Bohužel jsou tyto extrakty z Písma většinou nesprávně pochopeny. Nezáleží jen na 

samotném výkladu jednotlivých pasáží, ale jde i o způsob překladu těchto textů. 

 Ve státech, kde společnost nestojí na demokratických základech, se odehrává tento souboj 

bohužel na jiné úrovni. Zde není možný dialog. Jedná se především o některé muslimské země, kde se 

víra respektive Korán stává kodifikovanou normou pro celý právní systém. Není zde tudíž pochyb, že 

gayové a lesby (a nejen oni) se stávají terčem persekucí ze strany státu. Některé persekuce mohou 

končit až usmrcením (ukamenováním, bičováním či svalením zdi, aj.) „provinilce“. Poslední případ byl 

popsán v 70. letech  20. století v Íránu, kde došlo k ukamenování 6 gayů, za údajné provozování 

homosexuálního styku. Avšak mezinárodní agentury zabývající hájením lidských práv se domnívají, že 

k těmto trestům docházelo i v devadesátých letech 20. století a objevují se i zmínky poukazující na 

jednotlivé případy v současnosti naposledy v roce 2005.101 S politickými změnami, které se uskutečnily 

na sklonku 20. století, s transformací politického režimu a postupnou změnou společnosti k demokracii, 

se snad takovéto zločiny „v zájmu náboženství“ vyskytovat nebudou. Je smutné, že i v 21. století 

nejsme schopni uznávat a respektovat práva menšin, zvláště pak jinak sexuálně orientovaných minorit. 

Lidstvo prošlo za svoji historii nesčetnými válkami, ve kterých jsme určovali, kdo je hodnotnější a kdo 

není, koho nechat žít a koho usmrtit. Ať už se jednalo o náboženské války, spory o území či světové 

války ve 20. století. Pravděpodobně takové jednání k lidskému rodu patří. Je s podivem, že i ty státy, 

které se považují za vyspělé a demokratické, nejsou schopny ustoupit od hodnocení svých spoluobčanů. 

Jinými slovy tyto státy nejsou schopny uznat některá práva menšinám a upřednostňují většinu (jak 

v právním, tak i sociálním kontextu).  
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9.2 CÍRKEV A JEJÍ ZÁSAHY DO PRÁV GAYŮ A LESEB 
 

 Církev jako instituce, se uchylovala a stále uchyluje k tomu, jak správně reprodukovat Boží 

záměr, význam biblických textů a tak de facto určuje jejich politickou, sociální i kulturní významnost pro 

společnost. Katolické církvi  jsou zvláště vytýkány strnulost a silný konzervatizmus. Dnes už církev 

chápe, že odklon Evropanů od náboženství je z větší části způsoben právě její silnou homogenitou, 

uzavřeností vůči otázkám, které se týkají sexu, antikoncepce, homosexuality a přimknutí ke 

středověkému pojetím Boha. Samozřejmě na stále zvyšující se trend odklonu lidí od víry mají význam i 

jiné faktory sociálního charakteru, velký a rychlý rozvoj vědeckého poznání, odklon od „tradičních“ 

hodnot aj. 

Pokud se objektivně podíváme na Bibli jako na soubor textů starých tisíce let, je dnes velmi 

příznačné, že ve společnosti existují lidé, které této knize bezmezně věří. Nechci tu nijak kritizovat či 

odsuzovat víru v Písmo či v Boha. Chci pouze poukázat na diskrepance z hlediska autenticity 

jednotlivých protikladů a výkladu Písma.  

 Vraťme se opět k biblickému pojetí homosexuality. Jak jsem již uvedl, Bible ani katolická církev 

neumí adekvátně reagovat na změny ve společnosti a co se týká gayů a leseb, už vůbec ne. K tomu 

nebyla ani sepsána. Abychom správně pochopili její jednotlivé knihy, musíme si umět představit, v jaké 

době, pro jakou cílovou skupinu obyvatelstva vznikaly, jakou řečí promlouvaly a co přesně chtěly sdělit 

svým prvotním posluchačům a pozdějším čtenářům. Dnes se už najde málokdo, kdo by věřil, že Bůh 

stvořil Zemi za šest dní, že člověk se zrodil z Adama a Evy, že epilepsie je posedlost ďáblem atd. 

Bohužel otázky týkající se gayů  a leseb zůstávají stejné, i když jsou určité náznaky, které mohou 

přispět ke změně těchto postojů. 

 
9.3 BIBLICKÉ VÝPOVĚDI A SVĚDECTVÍ O GAYÍCH A LESBÁCH 

 

 Jednou z centrálních výpovědí o tom, jak je homosexualita „špatná“ je příběh o Sodomě a 

Pavlovy výroky z listu Římanům. Jak říká teolog J. Brod (2002) „…následování Ježíše Krista nemá být 

mechanickým napodobováním vnějších rysů jeho života, člověk má tedy řešit mravní nesnáze tvůrčím 

způsobem.“ 102 Biblickou zvěst je nutno v každé době nově tlumočit. Bohužel tento přístup vyžaduje 

větší úsilí a tzv. mravní boj každého věřícího člověka. Pro většinu lidí je pak snadnější se více 

nezamýšlet nad významovou stránkou Písma a je snadnější přijmout výklad Bible od náboženských 

autorit jako neměnný fakt. 

 Když srovnáváme originální řecký a hebrejský překlad Písma s různými novými překlady, 

dojdeme k určitým závažným rozporům, které nelze zcela ignorovat. V nových překladech se často 

setkáváme s odsuzováním stejnopohlavních styků (záměrně používám styků, jelikož se v Bibli nikde 

výslovně nehovoří o stejnopohlavní lásce či partnerství), zatímco v originálních textech jsou odkazy na 

homosexualitu často nejasné a dvojsmyslné. Většinou se přesně neví, zda Bible odsuzuje chrámovou 

prostituci nebo zda jde o odsouzení homosexuálních pohlavních styků. Samotná slova jako 

homosexualita/homosexuální/homosexuál se v Bibli nevyskytují.  
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Důvody mohou být mnohé, například: tehdejší společnost nerozuměla sexuální orientaci, nechápala 

stejnopohlavní svazky, pro Židy znamenala homosexualita jiný životní styl, respektive jiné náboženství. 

Ekvivalenty pro tato označení se proto v hebrejštině vůbec nenalézají. Homosexualitu, kterou tehdejší 

Židé znali, představovala chrámová mužská prostituce u okolních přírodních národů jakými byly 

například Kanaán, Babylón aj. Dále se někdy užívalo homosexuální znásilnění u poražených národů. 

Hlavní představitel (král, vůdce) byl takto znásilněn, aby byl dokonán akt porážky.103 Homosexuálního i 

heterosexuálního znásilnění se také užívalo jako aktu nepřátelství, úplného nepohostinství, mocenské 

manipulace a odmítnutí prvotní zásady pohostinství. 

 
9.4 LOTŮV PŘÍBĚH 

 

Tento příběh popisuje, jak dva andělé přišli varovat Lota, jelikož Bůh byl rozmrzelý nad 

zkažeností Sodomy a chtěl toto město zničit. Když se dozvěděli o této návštěvě obyvatelé Sodomy, 

shromáždili se před Lotovým domem a chtěli „poznat“ Lotovi návštěvníky. Slovo „poznat“ je 

v hebrejském jazyce „yada“ a objevuje 943 krát ve Starém zákoně. Pouze ve 12 případech poukazuje 

na sexuální aktivity.104 Z kontextu je jasné, že obyvatelé města měli nepřátelskou náladu. Zda chtěli 

Lotovy návštěvníky homosexuálně znásilnit, napadnout či pouze poznat není přesto zcela zřejmé. Co 

udělal Lot? Ten nechtěl své návštěvníky vydat a nabídl jim místo nich své dvě dcery, které byly panny. 

Dav je ale nepřijal. Proč Bůh město zničil, není zcela jasné. Bylo to proto, že obyvatelé ubližovali 

cizincům, znásilňovali návštěvníky města, provozovali homosexuální praktiky, nebo pro jejich 

všeobecnou bezbožnost? Vysvětlení můžeme nalézt i v jiných textech: například Ezechiel (16,48-50) 

„…Bůh zničil hříšníky Sodomy, protože byli pyšní, měly přebytky jídla, zatímco chudí a potřební trpěli, a 

že uctívali mnoho model…páchali ohavnost.“ Dalším odkazem může být i Matouš (10,14-15) „…hříchem 

obyvatel Sodomy bylo nepřátelství vůči cizincům.“ Lukáš to popisuje obdobně, zatímco Juda (7) píše, že 

hřích Sodomy byl sexuálního původu, ale jestli šlo o heterosexuální nebo homosexuální smilstvo, není 

v textu jasné.   

 

9.5 LEVITICUS A JEHO ZÁKONY 
 

 V Leviticu (18,22) se hovoří o homosexuálním styku, i když se jednotlivé překlady liší. Zde 

předložím několik druhů překladů tohoto textu. Někomu se může zdát, že jsou všechny překlady 

prakticky stejné, ale jejich odlišnost je vcelku zásadní. Některé překlady odsuzují homosexualitu, jiné 

zas pouze homosexuální chování.  

 Ekumenický překlad říká: Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. Revised 

Standard Version píše: Nemáš ležet s mužem jako se ženou, je to ohavnost. New Living 

Translation: Nepraktikuj homosexualitu, je to hřích. New International Version: Nelež s mužem 

jako leháváš s ženou, protože je to velký hřích. King James Version: Nemůžete ležet s mužským 

druhem stejně jako se ženským druhem: je to ohavnost.105   
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 Ať už s homosexualitou souhlasíte nebo ne, v Leviticu se dále hovoří i o zákonech, které 

porušujeme prakticky všichni. Měli bychom se tedy zamyslet nad tím, jestli je správné jedny zákony 

přehlížet a druhé vyzdvihovat, jak se nám to hodí lidově řečeno „do krámu“. Je to snad opravdová Boží 

vůle?  

 Jako první se v Leviticu píše o tom, že je povoleno otroctví, dále: pokud dítě proklelo své rodiče, 

má být zabito. Osoby, které se účastní cizoložství, by měly být taktéž usmrceny. Člověk má dodržovat 

všech sedm hlavních svátků. Při vzetí Božího jména nadarmo, také trest smrti. Zákon zásadně zakazuje: 

heterosexuální styk během doby, kdy má žena menstruaci, sklízet úrodu v okrajích pole, jíst ovoce 

z mladého stromu, nosit oblečení, které je vyrobeno z více druhů vláken, křížit dobytek, nechat se 

tetovat, holit nebo stříhat si vlasy do kola atd.106 

V Leviticu se také hovoří, jaký trest by měl postihnout osoby, které provozují pohlavní styk 

s osobou stejného pohlaví. Je zajímavé, že v trestu se jednotlivé překlady v zásadě neliší. Ekumenický 

překlad praví: Pokud se člověk dopustí takovéto ohavnosti, musí zemřít  a jeho krev padne na ně. (Lv, 

20,13) 

 

 9.6 PROSTITUCE V DEUTERONOMIU 
 

 V tomto oddíle se odsuzuje obecně prostituce, jak mužská tak i ženská. I když se jednotlivé 

překlady zásadně liší v pojetí prostituce. King James Version, Ekumenický překlad a Revised Standard 

Version překládají hebrejské slovo „qadesh“ jako sodomii.107 Zatímco toto slovo znamená svatý. Jinými 

slovy tyto překlady hovoří o sodomii, která v sobě skrývá i homosexuální prostituci. Zatímco správně by 

se mělo jednat jen o odsouzení posvátné „svaté“ či kultovní prostituce, která byla provozována 

v chrámech. 

 
9.7 SOUDCI A NÁVRAT K LOTOVI 

 

 V knihách Soudců (19) se vracíme zpět k příběhu o Lotovi. Sice se zde nehovoří o Sodomě, ale 

o městě Gibeah. Celý příběh je přenesen do jiného času i místa, ale většina teologů se shoduje na tom, 

že jde o převyprávění příběhu o Sodomě. Příběh vypráví o jednom levitovi, který přišel navštívit město 

Gibeah se svým otrokem a konkubínou (ženinou). Přivítal ho tam jeden farmář. Když chtěl levita u 

farmáře přenocovat, přišli místní a žádali farmáře o vydání jeho hosta. Ten nesouhlasil. Znovu se zde 

hovoří o tom, že ho dav chtěl „poznat“. Aby se dav uklidnil, je mu nabídnuta místo levity farmářova 

dcera a levitova konkubína. Dav zpočátku odmítá, ale nakonec přijme levitovu konkubínu. Celou noc ji 

znásilňuje, až žena zemře. Levita ji pak rozřeže na dvanáct kusů a rozešle dvanácti židovským kmenům. 

Díky tomu vznikne válka mezi Gibeahem a Izraelity. Myslím si, že je teď jasné, že nešlo o 

homosexualitu, ale spíše o akt nepřátelství vůči cizincům. Důvody, proč církev považovala donedávna 

homosexualitu za sodomii, byly postaveny na mylných základech.  
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9.8 KONTROVERZNÍ PAVEL 
 

 EP: list Římanům 1,26 – 27: Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily 

přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku se ženami a vzplanuli žádostí 

jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu 

za svou zcestnost. 

 Pavel zde kritizuje homosexuální styk, který odporuje lidské přirozenosti a božím záměrům. 

Většina konzervativních katolíků se opírá právě o tento výrok, který se sice tváří více než jednoznačně 

proti gayů a lesbám. Ale i tento text není tak jednoznačný, jak vypadá. Například interpretace: …muž 

s…jiným mužem je značně zavádějící. Toto označení totiž v řečtině znamenalo pederastii. Totiž 

společensky tehdy přijímaný jev, kdy dospělý muž měl styk s mladými chlapci. Jakou praktiku pak Pavel 

zavrhuje, dnes nevíme a záleží pouze na stylu výkladu. Dále si musíme představit, v jaké době byl asi 

tento text napsán. Je to dopis římským křesťanům. Křesťanům, kteří žili v diametrálně odlišném 

prostředí, které se neslučovalo s židovským. Není tedy jasné, zda pouze neodsuzuje tehdejší životní 

styl. Také se často uvádí, že kdyby Pavel mohl mít poznatky o homosexualitě jako o vrozené neměnné 

sexualitě, kterou daný jedinec nemůže změnit, pak by patrně pouze odsuzoval homosexuální chování, 

které nevychází z přirozenosti člověka. 

 Pokud čteme originální text Bible dostáváme se ke dvěma slovům, která mají zásadní význam 

pro překlad textů týkajících se homosexuality. Jsou to slova malakoi a arsenkoitai. Jedna překladová 

verze uvádí, že tyto výrazy označují ty, kteří nebudou mít účast na Božím království.108 Jiná preferuje 

významovou rozdílnost. U slova arsenkoitai se může jednat o masturbaci nebo i homosexualitu či 

homosexuální prostituci. Přesný význam pojmu malakoi se doposud nepodařilo úspěšně přeložit.109 

Když na tyto slova pak narazíme i v 1. Timoteově (1,9 – 10) jsou tato slova někde překládána jako 

sexuální perverze či homosexualita. Tůma (1996) však poukazuje na to, že Pavel se sám počítá mezi ty, 

kterým není přisouzena spoluúčast na Božím královstvím: „…Já k nim patřím na prvním místě – avšak 

došel jsem slitování.“ 110 Jak je vidět, interpretace biblických textů je velmi obtížná a často nepřesná. 

 

9.9 SVĚDECTVÍ O GAY A LESBICKÝCH SVAZCÍCH V BIBLI 
 

Někteří překladatelé upozorňují i na významné osobnosti Bible, které mohly mít homosexuální 

partnerství. Jedná se například o Ruth a Naomi, Davida a Jónatana (2S 1,26  …Stýská se mi po tobě, 

můj bratře Jonatáne, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen.), 

Davida a Ashpenaziho. Někteří liberálové dokonce poukazují na neobvyklý vztah Ježíše a Jana. Ať už 

byly tyto svazky jakékoli, jedno je jasné: Bible je přeci jen kniha, kterou stvořili pouze lidé a 

spoluutvářejí ji i dnes. Bible nemá stoprocentní historickou výpovědní hodnotu.  
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Podle mého názoru se musíme stavět k Bibli skepticky, ale neodsuzovat ji. Musíme se snažit 

chápat kontext, ve kterém byla napsána. Bible sama o sobě nemůže určovat míru opravdovosti víry 

jakéhokoli člověka. Vztah s Bohem se odehrává na osobní úrovni a nelze jej žádnými normami 

paušalizovat. 

 

9.10 POSTOJE KATOLICKÉ CÍRKVE 
 

Postoje katolické církve k homosexualitě jsou značně rozporuplné a mohou působit až zmateně. 

Na jedné straně nabádá katolický katechismus k akceptaci této minority a na druhou stranu je 

diskriminuje v projevech jejich chování. Myslím si, že nelze přijímat člověka pouze z jedné stránky jeho 

osobnosti a tu druhou přehlížet. Jak jsem již popsal argumenty, které církev podkládá výkladem 

z Písma, nejsou jasné. Bohužel církev zastává konzervativní hlediska a změna názorů na tu či onu 

problematiku je velmi zdlouhavým proces. Možná i proto se od katolické církve mnoho lidí odvrací. 

Církev nedokáže adekvátně a rychle reagovat na hekticky vyvíjející se společnost. 

 

Co nám tedy říká katolický katechismus?   

 Článek 2357: „Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní 

přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám téhož pohlaví. Během staletí  a v různých kulturách se 

projevuje velmi rozmanitými způsoby.“ 111 K této části bych neměl prakticky žádné výhrady.  

 „Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní 

spoušť, vždy prohlašovala, že „homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené“. Odporují přirozenému 

zákonu.“112 Zde bohužel už souhlasit nemohu. Jak jsem již uvedl v předešlých kapitolách, není 

interpretace Písma jednoznačná. Dalším termínem, který je do značné míry zavádějící, je „homosexuální 

vztahy“. Bible totiž nikde nepředstavuje homosexuální vztahy. Vztah je určitým sociálním a 

společenským spojením dvou či více osob. Může být sice i chápán jako krátkodobý, ale kdybychom vzali 

katolickou argumentaci doslova, tak Bible pouze odsuzuje homosexuální styk respektive chování. Nikoli 

vztah dvou osob natož partnerů. 

 „Odlučují pohlavní úkon od předávání života.“ 113 To je sice pravda, ale kolik je dnes 

heterosexuálních partnerů, kteří se chovají stejně (antikoncepce, kondomy, plánování rodičovství, sex 

pro potěšení, apod.). Dále bychom mohli argumentovat i tím, že pokud by jeden z manželů byl 

neplodný, neměl by pak v této logice věci, se zdržet jakýchkoli sexuálních aktů, jelikož by zákonitě 

nesměřovaly k plození?  

 „Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se.“ 114 Tento předsudek byl 

nesčetněkrát vyvrácen, ale katolická církev pravděpodobně nezná genderovou problematikou a stále se 

opírá o předsudky, kde žena je stvořena pro výchovu dětí a muž pro zabezpečení rodiny.  

 Dále žena je pasivní a submisivní, zatímco muž je aktivní a dominantní. Církev tak vytváří 

nepravdivý úzus o tom, co je správná žena či muž. Předsudek, že se dva muži či dvě ženy nemohou 

doplňovat, je už úplně nesmyslný. 
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Článek 2358: „Nezanedbatelný počet mužů a žen má vrozené homosexuální sklony. Ti si svůj 

stav nevolí; pro většinu z nich je to zkouška.“ 115 Tomuto výroku nelze nic vytknout. Opravdu být gay či 

lesba je pro člověka zkouška. Je sice v některých aspektech hůře zvládána, ale pro heterosexuálního 

člověka stejně jako pro gaye či lesbu je život jakousi zkouškou, jak obstojí, jak zvládne určité situace, 

jak se začlení do společnosti atd. 

 „Proto mají být přijímáni s úctou,…“ 116 Úctu si zaslouží každý člověk, nejen gay či lesba. Na 

druhou stranu je dobře, že Katolická církev pamatuje i na gaye a lesby. O tom, zda je doopravdy přijímá 

s úctou, bychom mohli minimálně polemizovat. 

 „…soucitem a jemnocitem.“ 117 Toto slovní spojení je podle mého názoru přinejmenším 

nesprávné či nevhodné. Vyjadřuje totiž jakýsi nesoulad. Jinými slovy poukazuje na to, že gay či lesba je 

„silně“ postižen/a určitou poruchou, která si nezaslouží nic jiného než soucit. Myslím si, že gayové a 

lesby potřebují hlavně respekt, ať se jedná o ústavní práva, sociální  a etická. Ale určitě ne, soucit a 

jemnocit. 

 „Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace.“ 118 Myslím si, 

že to právě církev nečiní. Diskriminace je cílené upřednostňování určitých nároků  a práv na úkor 

druhých, kteří jsou určitým způsobem oslabeni se hájit. Církev diskriminuje gaye a lesby, o tom není 

pochyb, když jim nedává stejná práva i povinnosti jako heterosexuálům. 

 Na konci tohoto paragrafu je upozornění, že gayové a lesby jsou povolání naplnit Boží vůli, i 

když to bude obnášet určité těžkosti. 

 Článek 2359: „Homosexuální osoby jsou povolány k čistotě. Skrze ctnost sebeovládání, jež 

vychovává k vnitřně svobodě, často skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost 

mohou a mají se postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti.“ 119 Bohužel ani tento 

článek není přijatelný. Obecně nelze oddělovat lidskou sexualitu od člověka samého. Vždyť askeze je 

dobrovolná volba i v samotné církvi. Najít vnitřní svobodu skrze sebeovládání, respektive skrze příkazy a 

zákazy určité instituce, je nesmyslný a pokřivený názor, pokud nevychází z upřímné touhy a víry.  

 Co je to křesťanská dokonalost? Z těchto výroků lze usuzovat, že křesťanské dokonalosti člověk 

docílí zdržením se jakýchkoli sexuálních projevů, pokud jsou homosexuální či nevedou k plození dětí. 

Samozřejmě, že tento termín (křesťanská dokonalost) nelze tak jednoduše z teologického hlediska 

odsoudit a má v katechismu svůj význam, ale v tomto kontextu vyznívá minimálně podivně. 

 
9.11 REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ 
 

Jak se katolická víra staví k registrovanému partnerství? Při projednávání v Poslanecké 

sněmovně ČR v roce 2005 zaslalo vedení katolické církve všem biskupům dopis, který vyjadřoval postoj 

katolického vyznání k partnerským svazkům stejného pohlaví. Tento dopis se pak četl ve většině 

katolických kostelů. Sice se už nepodepisovaly žádné petice proti přijetí tohoto zákona, ale přesto nelze 

s tímto dopisem souhlasit.120 
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Rozhovor s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cirklem (2005), který je při České biskupské 

konferenci mimo jiné zodpovědný za péči o rodinu. Na otázku: Jaké je vlastně stanovisko katolické 

církve k homosexualitě  a k homosexuálům, odpověděl brněnský biskup takto: 

„Katechismus katolické církve zamítá jakýkoliv náznak diskriminace těchto lidí. Což se ve vědomí 

veřejnosti prezentuje zcela opačně… Je však nutné rozlišovat homosexuální sklon a homosexuální 

chování. Církev nikdy nebyla proti těm, kteří se narodí jako homosexuálové, ale neakceptovala 

homosexuální chování. Církev uznává svobodu každého člověka v jeho rozhodování a respektuje 

svobodnou vůli každého jednotlivce, jak se chce chovat, ale neznamená to, že takové chování může 

podporovat. Je potřeba jasně říct, že homosexualita je určitá struktura osobnosti, která není schopna 

tíhnout k objevování myšlení a života druhé poloviny lidstva. S těmito lidmi církev hluboce soucítí, ale 

není možné přehlédnout, že se jedná o určitý deficit.“ 121 

 

Na otázku jaký má názor na registrované partnerství odpověděl: 

„Každý zákon je vždycky určitou směrnicí, jak se má člověk chovat. A jestliže mnoho mladých 

lidí, kteří zatím nemají ustálenou svou sexuální orientaci, se dozví o možnosti registrovaného partnerství 

(a mají třeba zatím ostych k opačnému pohlaví apod.) mohou být touto možností v určitém smyslu 

směrováni a deformováni. A další pro mě podstatnou věcí je to, že manželství mezi mužem a ženou je 

něčím, čemu musí být věnována naprosto jedinečná péče.“ 122  

Na tuto argumentaci, bychom si měli udělat každý svůj vlastní názor, ale podle mne jsou tyto 

názory jen argumentem proto, že představitelé církve toho o homosexualitě mnoho neví a jejich 

poznatky se opírají o předsudky a nepochopení. Znovu pak musím připomenout, že nelze někoho plně 

akceptovat a na druhé straně odsuzovat chování, které toho druhého naplňuje, v čem spatřuje smysl 

života a tím je i beze sporu gay či lesbické partnerství se svou sexualitou a intimitou.  

Ze tohoto vyjádření je zřejmé, že katolická církev, ještě není schopna spojit dogma a socio-

kulturní rozvoj moderní společnosti.  

 

9.12 ZÁVĚR 
 

 V předešlých odstavcích jsem se snažil upozornit na některé nesrovnalosti, které se týkají gayů 

a leseb. I když s některými názory z různých důvodů můžeme souhlasit či nesouhlasit, nelze pro toto 

odsuzovat katolickou víru jako celek. Přeci jenom bychom měli nechat svobodně se rozhodnout každého 

člověka ve volbě víry. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Samozřejmě nemůžeme tolerovat, když se 

církevní dogmata stávají součástí i života lidí, kteří jsou nevěřící či vyznávají jinou víru. Jinými slovy, 

ústavou České republiky je zaručena náboženská svoboda vyznání, ale nesmí se stávat základnou pro 

jednotlivé zákony. Když jsem sledoval vývoj přijímání zákona o  registrovaném partnerství, k podpoře 

svých argumentů proti tomuto zákonu často používali poslanci výňatky z Písma nebo odkazovali na 

přirozenou morálku a přirozený řád věcí ve společnosti. Jak se ukázalo tito politici se nesnažili 

porozumět Písmu a pouze vytrhávali jednotlivé pasáže z Bible, aniž by se snažili pochopit kontext.  
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 Při zkoumání jednotlivých pasáží jsem se setkal i s jinými výklady Písma, které odkazují na jiné 

významově odlišné překladové možnosti. Každý směr, vyznání a kultura pohlíží na homosexualitu 

odlišně. Není zcela možné všechny tyto směry popsat a vysvětlit. Záleží tedy na každém jedinci, jak se 

s touto problematikou vyrovná.  
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10. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ 
 
10.1 ÚVOD 

 

 V této části se pokusím poukázat na pro a proti k veřejné i odborné diskusi ohledně zákona o 

registrovaném partnerství. Chtěl bych se zamyslet nad některými názory, které se ve společnosti v této 

souvislosti objevují. Tento zákon bude to mít za následek změny skoro ve všech zákonech České  

republiky (někde se jedná pouze o dílčí pozměnění), dále se bude muset změnit i přístup lidí (například 

na úřadech, v nemocnicích, na policii apod.).  

Ať už jsou názory na registrované partnerství a gaye či lesby většinové společnosti jakékoli, 

přijetí  registrovaného partnerství je pro gaye a lesby nezbytné a to už ze samotného ústavního 

principu. Gayové a lesby mají právo mít stejná práva a povinnosti jako každý jiný občan České 

republiky.  Konec konců platí stejné daně a poplatky jako většinová společnost a nelze jim upírat jejich 

ústavní, sociální a hlavně lidská práva na důstojný život. 

 
10.2 ZÁKON O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ OSOB STEJNÉHO POHLAVÍ 

 

 Zákon o registrovaném partnerství upravuje vznik i zánik partnerského svazku, vymezuje jaké 

jsou podmínky pro vstoupení do tohoto svazku a také v sobě obsahuje novelizaci osmnácti zákonů, ve 

kterých se provádějí následné změny související se vznikem tohoto institutu. Podmínky pro vstup do 

partnerství jsou prakticky stejné jako jsou pro vstup do manželství. Místo, kde se partnerství bude 

uzavírat, určuje matriční úřad, před kterým bude prohlášení o vstupu do partnerství učiněno. Místa 

jednotlivých matričních úřadů budou stanoveny vyhláškou a v každém kraji bude jeden matriční úřad, 

který bude rozhodovat i o návrhu o změně místa uzavírání partnerství. 

 Oba partneři budou mít stejná práva i povinnosti a budou mít možnost se zastupovat v běžných 

záležitostech. Partneři budou mít také vzájemnou vyživovací povinnost, která je i eventuelně možná po 

zrušení partnerského soužití. 

 Vstup do partnerství nemá za následek omezení či zrušení rodičovských práv. Partnerství také 

nezavdává záminku pro nesvěření dítěte do péče pocházejícího z předchozího heterosexuálního vztahu, 

přičemž jeho partner nezíská status osvojitele, ale bude ve vztahu nevlastního rodiče. Osvojování dítěte 

partnery po dobu trvání partnerství zakázáno. 

 
10.3 ZMĚNY PODMIŇUJÍCÍ PŘIJETÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ 

 
  Včetně vydání zákona o registrovaném partnerství ve sbírce zákonu je nutné změnit i dílčí 

zákony. Registrované partnerství zasahuje svým charakterem prakticky do většiny zákonů České 

republiky. Změny jsou buď malého charakteru, kde se přidá slůvko partner/ka a nebo většího, kde 

vznikají celé nové odstavce či paragrafy.  
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Změny v zákonech se tedy týkají: 

 trestního zákona – a to zejména u změny, kde se partner/ka považuje za osobu blízkou.  

 trestní řádu – v možnosti odepření výpovědi, jako u osoby blízké.  

 zákona o rodině – kde jsou vymezeny podmínky vzniku partnerského svazku, které budou 

prakticky stejné jako jsou u vzniku manželství a následně u jeho zrušení či změny týkajících se 

majetkoprávních vztahů. Také je zde uvedena výhradní neslučitelnost mezi manželstvím a 

partnerstvím.  

 občanského soudního řádu – procesní podmínky při zrušení nebo neexistenci právního vztahu 

z různých důvodů, které jsou dané zákonem. Dále při zrušení, neplatnosti nebo neexistenci 

partnerství. 

 občanského zákoníku – mezi osoby blízké byl doplněn partner/ka, kterému po smrti partnera/ky 

přísluší majetkové vyrovnání v rámci první dědické skupiny (posloupnost do dalších dědických 

skupin je jako mezi manželi). Zajímavé na této změně je to, že partner/ka bude muset zaplatit 

dědickou daň, která přísluší třetí dědické skupině. Uzavřením partnerstvím nevzniká právo na 

společný nájem bytu, jehož nájemcem je jeden z partnerů. Mezi osoby, které se stávají nájemci 

po smrti jednoho z partnerů byl doplněn druhý partner/ka, pokud žil v den smrti ve společné 

domácnosti a nemá vlastní byt. 

 zákoníku práce – stejně jako u manželů nemůže vzniknout pracovněprávní vztah mezi manžely, 

nemůže vzniknout ani mezi partnery. Za osamělé osoby se nepovažují ti, kteří žijí 

s partnerem/kou.  

 zákona o životním minimu a zákona o státní sociální podpoře – partner/ka se bude počítat mezi 

společně posuzované osoby. Za osamělé rodiče se pro účely státní sociální podpory nepovažuje 

rodič, který žije s partnerem. 

 zákona  o soudních poplatcích – změny ve výši soudních poplatků v rámci řízení o zrušení či 

neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství. 

 zákona o péči o zdraví lidu – do okruhu osob, které je lékař povinen vhodným způsobem poučit, 

byl doplněn i partner/ka. 

 další detailnější srovnání a povinností manželů a registrovaných partnerů bude přiložen v příloze 

této práce (příloha č.2). 

 

 Jak je patrno tento zákon zasahuje do většiny zákonů a tak by chtě nechtě zasahoval do života 

všech občanů. Což, nevidím jako negativum, ale považuji to za obecné zlepšení pohledu na gay a 

lesbické páry. Zrovnoprávnění povede i k větší akceptaci okolí. Přesto je nutné podotknout, že tento 

přijatý zákon je pouze velkým kompromisem. Mnoho zásadních návrhů nebylo Poslaneckou sněmovnou 

schváleno.  
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Například narok na jednorázové odškodnění a úmrtné při úmrtí partnera/ky podle  zákoníku práce, 

nárok na vdovský či vdovecký důchod, ošetření svazku z hlediska zákona o daních z příjmu, přechod 

práv ze stavebního spoření, společné jmění, společný nájem bytu zohlednění svazku při udělování 

povolení k pobytu cizincům, osvojení (adopce) dítěte, výplata mzdy partnerovi/ce jen na základě 

zmocnění. 

 

10.4 ARGUMENTACE REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ 
 

Registrované partnerství můžeme chápat jako institut, který má zajistit právní jistotu pro soužití 

dvojic stejného pohlaví. Zákon má upravovat uzavírání partnerství, podmínky pro jeho zrušení nebo 

zánik, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči 

institucím a vůči státu.123 Zákon o registrovaném partnerství má dát stejnopohlavním párům právní 

jistotu v právním řádu České republiky.  

Když se projednávalo schvalování registrovaného partnerství, vyvstaly ať už ve sněmovně nebo 

v tisku různé otázky a dohady, které je dobré si na začátku objasnit. Je vůbec zákon o registrovaném 

partnerství pro gaye a lesby důležitý? Nezbytný není jen z obecného hlediska uznání práv určité 

minoritě, ale tento zákon řeší důležité právní a sociální otázky gayů a leseb. Častou námitkou z řad 

občanských demokratů je to, že občanským zákoníkem respektive různými druhy smluv lze právně 

ošetřit soužití osob stejného pohlaví (nejen stejného) a tudíž není registrované partnerství zapotřebí. 

Realita je ale taková, že smluvně lze ošetřit pouze dílčí části.124 Navíc sepsání takových smluv je velmi 

drahé a jejich cena by se vyšplhala až na několik desítek tisíc korun a nevyhnutelnou skutečností je i to, 

že většinu těchto smluv by člověk musel stále nosit při sobě a jimi se prokazovat. Proto jsou tyto 

námitky nepřípustné a ukazují pouze na to, že jsou naši zákonodárci neznalí zákona?  

Nejčastější problémy vznikají při kontaktu s úřady, zdravotnickými zařízeními, pohřebními 

ústavy, poštou, policií, soudy, pojišťovnami, zaměstnavateli, bytovými odbory atd. Jiným způsobem, 

různými smlouvami, nelze především zajistit to, aby partnerská soužití dvojic téhož pohlaví byla státem 

a jeho právním řádem respektována. 

 Častou námitkou pro nepřijetí zákona o registrovaném partnerství je, že samotný zákon 

upravuje i adopci dětí těmito páry. Tato námitka také není na místě. O adopci gay a lesbických párů se 

v zákoně nehovoří. Na druhou stranu z nejnovějších průzkumů, převážně z USA, se ukazuje, že 

neexistuje prakticky žádné negativní ovlivnění samotnou výchovou homosexuálních párů. Jediné, co je 

s touto problematikou na místě, je otázka, jak budou ošetřena rodičovská práva (například při rozvodu 

nebo úmrtí jednoho z rodičů apod.). Navíc zájem o adopci ze strany gayů a leseb není tak markantní. 

Námitky, které se ozývaly hlavně z řad  křesťanských demokratů se týkaly problému, jaký bude mít 

dopad svazek gayů a leseb na dnešní „tradiční rodinu“.125 Tento aspekt jsem zařadil i do dotazníkového 

šetření (podrobnější informace jsou uvedeny v praktické části práce). Lidovečtí poslanci bohužel nemají 

žádné odborné nebo statisticky doložitelné informace, které by podpíraly jejich mylné domněnky. Jak 

dokazuje náš dotazník, tak i mnoho dalších průzkumů, potvrzuje se stále zvyšující, který neblahý vliv na 

„tradiční“ rodinu popírá.   
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 Co se týče negativního dopadu na ostatní spoluobčany, nerozumím už vůbec lidoveckým 

argumentacím. Mnohé trvalé vztahy dvojic gayů a lesbiček mohou být spíše příkladem pro 

heterosexuální partnerství. Myslím si, že dnešní rodina je ohrožována jinými faktory, než tím, že dva  

muži nebo dvě ženy žijí v jedné domácnosti. Do jisté míry kopíruje registrované partnerství zákony o 

rodině, ale vždyť jde o svazek dvou lidí, kteří se svobodně rozhodli spolu žít. V tomto ohledu není 

rozdílu mezi heterosexuálními a homosexuálními páry. 

Jak na gaye a lesbičky pohlíží ústava České republiky? "Základní práva a svobody se zaručují 

všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu 

nebo jiného postavení." 126 

Je neoddiskutovatelné, že gayové a lesbičky kvůli své odlišné sexuální a citové orientaci jsou v 

dosažitelnosti práva pro své soužití, které je obdobné soužití manželskému, v jiném postavení. Toto 

postavení je diskriminuje v dosažitelnosti práva. Mezi základní práva, která jsou gayům a lesbám 

upírána: „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost…“ 127 

„….každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného 

života.“ 128 

Náš právní řád soukromý partnerský život gayů a lesbiček prostě neuznával, čímž de jure 

neoprávněně zasahoval do jejich soukromí.   

„Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani 

na náboženské vyznání.“ 129 Myslím si, že na tuto důležitou větu z naší ústavy mnoho poslanců 

zapomnělo. Zákon o registrovaném partnerství vychází právě z tradice monogamních vztahů založených 

na vzájemné lásce a úctě, které vycházejí z křesťanské tradice a křesťanských (ale i jiných) hodnot. 

 

10.5 PŘEHLED PŘEDKLÁDÁNÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ 
 

1) 1992 – 1993: vláda připravovala zákon o rodinně – právní novelu občanského zákoníku, ale 

paragrafy týkající se registrovaného partnerství  byly odmítnuty. 

 

2) 1995: zákon o registrovaném partnerství  předložily poslankyně ODS Anna Röschová a Milena 

Kolářová (upravoval jen dědictví a společné užívání bytu), ale k projednávání po několika odkladech 

vůbec nedošlo kvůli volbám. 

 

3) 1998: Poslanecká sněmovna zamítla v prvním čtení první ucelený poslanecký návrh zákona o rodině 

a oproti manželství vyjímal jen společnou výchovu dětí a adopci. Vláda se k zákonu postavila odmítavě. 
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4) 1999: na návrh lidovce Cyrila Svobody zamítla sněmovna poslanecký návrh zákona o partnerském 

soužití osob téhož pohlaví. Předkladatelé: Zuzka Rujbrová (KSČM), Jan Zahradil (ODS), Jitka Kupčová 

(ČSSD) Monika Horáková (US) a další. Návrh v průběhu roku několikrát přežil hlasování o zamítnutí 

a dvakrát byl vrácen do výborů. Ke schválení ho poslancům doporučila i vláda premiéra Miloše Zemana. 

 

5) září  2001: zemanův sociálnědemokratický kabinet schválil svůj první návrh na uzákonění soužití 

osob stejného pohlaví. Přípravu iniciovala rada vlády pro lidská práva poté, co sněmovna registrované 

partnerství už dvakrát odmítla. Návrh předložil ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. 

 

6) říjen 2001:  Poslanecká sněmovna hned v prvním čtení těsnou většinou vrátila vládě návrh zákona 

o partnerském soužití osob stejného pohlaví k dopracování. Vrácení podpořili všichni lidovci, téměř celá 

ODS a někteří unionisté. Díky volbám v roce 2002 už ovšem k přepracování vládou nedošlo. 

 

7) únor 2004: koaliční vláda premiéra Vladimíra Špidly (ČSSD) podruhé (poprvé v lednu) stáhla z 

 programu návrh zákona o registrovaném partnerství. Norma tehdy prý neměla šanci projít. Premiér 

Špidla ji doporučil navrhnout jako poslaneckou iniciativu. 

 

8) červen  2004: Poslanecká sněmovna  začala projednávat návrh zákona o registrovaném partnerství  

, který jí v dubnu r. 2004 předložila skupina poslanců složená ze čtyř parlamentních stran. Na přípravě 

se podíleli i zástupci Gay a lesbické ligy.  

 

9) listopad 2004: návrh zákona prošel druhým čtením. 

 

10) únor 2005: Poslanecká sněmovna opět neschválila návrh, který by registrované partnerství 

umožnil. Hlasování bylo stejně jako v minulých letech stejně těsné, návrh neprošel o jeden hlas. 

 

11) 8.12. 2005: znovu byl předložen návrh zákona, který byl více či méně kompromisem všech stran. 

Návrh zákona prošel druhým čtením. 

 

12) 16.12. 2005: bylo registrované partnerství schváleno PS ČR, v poměru 86 hlasů pro a 54 hlasů 

proti přijetí tohoto zákona. Přijetí zákona bylo i podpořeno intervencí Gay a lesbické ligy, která 

upozornila premiéra Paroubka (ČSSD), že přijetí tohoto zákona mají jako jeden z cílů v předvolebním 

programu strany. Premiér pak svým straníkům toto připomněl a důrazně upozornil poslance své strany, 

aby hlasovali pro přijetí registrovaného partnerství. Nebylo výjimkou, že i při tomto hlasování byli proti 

poslanci KDU-ČSL a značný počet poslanců ODS.  

 

13) 2.1. 2006: Poslanecká sněmovna České republiky postoupila návrh zákona senátu. 
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14) 26.1. 2006: Byl zákon v senátu poměrem 45 hlasů pro a 14 hlasů proti přijat a následně předán 

prezidentovi ČR Václavu Klausovi. Ten se vyjádřil, že již za doby, kdy byl poslanec s tímto zákonem 

nesouhlasil, ale nevyjádřil se jasně, zda zákon odmítne podepsat či vyčká lhůty 15 dnů od doručení 

senátem.  

  

15) 16.2. 2006: svolal prezident republiky zvláštní tiskovou konferenci, kde vydal prohlášení,130 ve 

kterém objasňoval důvody proč nemůže podepsat Zákon o registrovaném partnerství. Zákon byl tedy 

vetován a poslán zpět do Poslanecké sněmovny. 

 

16) 15. března 2006: večer přehlasovala prezidentské veto zákona o registrovaném partnerství. 

Zákon získal přesně 101 potřebných hlasů pro přijetí tohoto zákona. Pro přijetí hlasovali téměř všichni 

poslanci ČSSD (66 ze 70), mírná většina poslanců KSČM (26 ze 41), všichni přítomní poslanci US-DEU (7 

z 10) a dva poslanci z ODS. Zákon by měl začít platit v červnu až v červenci roku 2006. 

 

Následující graf zachycuje vývoj postojů k registrovanému partnerství v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR. Za příznivce zákona jsou zde považováni ti, kteří hlasovali proti zamítnutí či vrácení 

a pro schválení. Hodnoty vyjadřují procento odpůrců a příznivců z počtu poslankyň a poslanců, 

přítomných při hlasování. 

 

 
  Zdroj: [online]<http://www.partnerstvi.cz/rp-informace/rp-historie.phtml/>[staženo: 2-4-2006] 
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11. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ VE SVĚTĚ  
 

11.1 ÚVOD 
 

 Existují země, kde gay a lesbické páry mohou adoptovat děti a společnost v tomto nespatřuje 

veliký problém. Jsou také země, které přijali obdobnou formu registrovaného partnerství, jakou jsme  

přijmuli i my. Samozřejmě, že všechny katastrofické scénáře o rozpadu společnosti, tradičních hodnot a 

rodiny, které nám předkládají někteří „křesťanští“ poslanci nebo duchovní se nevyplnily.  

Rodina jako samostatný subjekt společnosti nikdy nebyla, není a nebude registrovaným 

partnerstvím ohrožena. Také mravní výchova dětí gay a lesbických rodičů/pěstounů/opatrovníků není a 

nebyla a nebude ohrožena. Nad výchovou dětí bychom se měli zamýšlet spíše z jiného pohledu a to 

například: na co se dívají v televizi, jak tráví volný čas, s kým se stýkají apod. 

 

11.2 REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ A MANŽELSTVÍ V OSTATNÍCH STÁTECH SVĚTA131 
 
V současné době existují různé podoby právních norem, které upravují soužití stejnopohlavních 

párů, v 16 zemích Evropy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Německo Nizozemí Norsko 

Portugalsko Švédsko Švýcarsko, Španělsko a stát Massatchusetts ve Spojených státech amerických a 

také Jihoafrická republika. Kromě toho dvojice lesbických žen a gay mužů mohou zaregistrovat svá 

partnerství, i když bez výraznějších právních důsledků v hlavním městě Velké Británie, Londýně. V 

Maďarsku mohou gayové využít institutu obdobný našemu vztahu "druh-družka". Právní důsledky však 

nejsou příliš valné, proto ani využíván není. 

 

 Austrálie (2002), Belgie (2006), Británie (2005), Island (1996), Nizozemí (2001), 

Španělsko (2005), Švédsko (1994), aj. 

 

Nejliberálnější a nejpokrokovější zákon mají Holanďané a Švédové. V Nizozemí je partnerství 

stejnopohlavních párů postaveno absolutně na úroveň manželství, včetně vztahu k dětem. K tomuto 

pojetí se v roce 2005 přidalo i Španělsko, které chtělo dát stejná práva jak gayům, tak i lesbičkám. Je 

zajímavé, že tato země je silně katolická a přesto v parlamentu poslanci odsouhlasili registrované 

partnerství  i adopci, bohužel tento záměr ztroskotal na nepřízni senátu a tento návrh nebyl přijat. Toto 

nepřijetí znovu přehlasovala Poslanecká sněmovna a zákon byl nakonec přijat. Ke státům, kde je možno 

v rámci partnerství adoptovat děti jsou: Dánsko, Belgie, Jihoafrická republika, Kanada, Massatchusetts 

(USA), v některých státech Austrálie a Švédsko. Švédsko má navíc výjimku, kde partnerství, které je 

totožné jako manželství, mohou gay a lesbické páry uzavírat i v rámci církve a od roku 2005 je 

umožněno i umělé oplodnění v rámci lesbického manželství. 
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 Argentina (2003), Connecticut USA (2004), Česká republika (2006), Dánsko (1989), 

Finsko (2001), Grónsko (1996), Norsko (1993), Německo (2001), Nový Zéland 

(2004), Slovinsko (2005), Švýcarsko (2005), Vermont USA (2004) 

 

Nejčastější a nejdéle používanou legislativní normou je zákon o registrovaném partnerství. Tato 

podoba, která je více či méně shodná s posledním návrhem vypracovaným vládou České republiky, 

existuje v uvedených 3 evropských zemích a ostatních uvedených státech. Zajímavé je i to, že 

registrované partnerství ve Švýcarsku bylo přijato formou občanského referenda. Od roku 2004 přijalo 

Německo a Dánsko umožňuje adopce, ale pouze u biologického potomka jednoho z partnerů.  

 

 Francie (1999), Chorvatsko (2003), Lucembursko (2004), Maďarsko (1996) 

 

Pakt solidarity se jmenuje institut, který přijali Francouzi. Je výjimečný v tom, že se nevztahuje 

pouze na stejnopohlavní páry, ale i na heterosexuální dvojice. V ostatních uvedených státech existuje 

partnerství, které mohou uzavírat i heterosexuální dvojice. 

 

 Portugalsko (2001)  

 

Tato evropské země sice přijala právní úpravy, týkající se soužití stejnopohlavních párů, ale 

omezila se v nich pouze na některé otázky a problémy, které z těchto soužití vyplývají, například otázky 

dědictví, vzájemné vyživovací povinnosti, bydlení apod.  
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 12. HOMOSEXUALITA A  RODIČOVSTVÍ 
 

Hlavní problém je v tom, v čem spatřujeme (chápeme) tradiční rodinu nebo lépe řečeno 

vhodnou rodinu. Na toto téma se musíme dívat bez předsudků a zejména bez genderových předsudků. 

V podstatě jde o to, že dítě může vyrůstat ať už s jedním rodičem nebo se dvěma muži či ženami jako 

rodiči a na jeho sexuálním a psychosociálním či ostatním vývoji nezanechá tento fakt žádný negativní 

dopad (myslím tím, v samotném důsledku odlišná sexuální orientace rodičů). Tento názor je dnes velmi 

frekventovaný a laická i odborná veřejnost se o konkrétní dopady na dítě velmi zajímá. Bohužel 

dostupnost relevantních dat a výzkumů moc není. Sobotková (2003)132 uvádí, že rodin, kde se vyskytují 

rodiče gayové/lesby, je například přes 12 miliónů v USA. Zatím se o žádných celoplošně negativních 

důsledcích neví. Pokud hovoříme o negativních vlivech na dítě obecně, mohou se těchto rodinách 

samozřejmě objevovat, ale se stejnou četností jako u rodin heterosexuálních. 

 Jedním z možných problémů se může objevovat v socializaci dítě (například ve škole se mohou 

objevovat různé druhy šikany nebo diskriminace ze strany spolužáků i učitelů, pramenící z nepochopení 

a netolerance vůči odlišnosti). Jako protiargument se nabízí, že dítě může být šikanováno i z mnoha 

jiných důvodů, například z důvodu jiné barvy pleti (ať už rodičů nebo dítěte) zvláštního jména, jiné 

fyzické predispozice apod. Kdybychom stavěli na předchozím argumentu, pak bychom nemohli dát dítě 

například do pěstounské péče nebo osvojení při jiné barvě pleti než jeho nastávající rodiče 

s odůvodněním, že by mohlo být z rasových důvodů šikanováno nebo diskriminováno.  

Při zamyšlení nad celkovou otázkou mě napadalo mnoho aspektů, se kterými se gayové a lesby 

budou muset potýkat. Jestliže vejdou do partnerského svazku a budou mít záznam i v občanském 

průkaze, nebude se stávat, že budou lepším terčem pro případnou diskriminaci například v zaměstnání 

nebo při pokutách u policie, při jednání s úřady apod. Jak zajistit nebo alespoň co nejvíce zmírnit tento 

negativní aspekt, který se podle mne může uskutečnit?  

Nakonec, jak  vyplývá ze studie o diskriminaci sexuálních menšin v ČR z roku 2003, tak 1/3 

dotázaných respondentů se setkala s určitou formou diskriminace, která souvisela s jejich sexuální 

orientací.133 

 Mohli bychom si vzít třeba příklad ze sousedního Německa, kde existuje speciální člověk 

(obdoba sociálního pracovníka), který pracuje v rámci městského úřadu nebo pod patronátem 

ombudsmana s různými menšinami. Jeho práce spočívá v tom, že při zjištění nebo ohlášení diskriminace 

nechá situaci prošetřit a dá podnět k zahájení trestního řízení. Dále se snaží odbourávat předsudky 

v dané lokalitě formou sjednávání různých projektů a přednášek, pokouší se realizovat různé programy 

pro gaye a lesby, které prochází coming outem apod. Práce, kterou vykonává, záleží na něm a jeho 

týmu i na iniciativách samotné menšiny. 

K ustanovení institutu takového pracovníka se přiklání například předseda Gay iniciativy Mgr. Jiří 

Hromada, který říká, že takového pracovníka, který by byl nejen kvalitně odborně vybaven, ale měl by i 

náležitou praxi a dobře se orientoval v dané problematice a regionu, bude pozitivním krokem.134  
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12.1 RODINY GAY A LESBICKÝCH PÁRŮ Z ODBORNÉHO HLEDISKA 
 

 Tento typ rodin je asi ze všech nejvíce stigmatizován. Tyto rodiny často nejsou podporovány 

laickou veřejností, politickou, respektive zákonnou iniciativou daného státu a stále se objevují i odborné 

názory, které tento typ rodiny neschvalují. Častým negativním názorem, pramenícím ze špatné 

informovanosti, je samotný pohled na gaye a lesby. I přesto, že dnes vzrůstá tolerance a akceptace 

této sexuální menšiny, tyto názory většinou propadají, jakmile dojde na záležitosti okolo rodičovství. 

Podle výzkumů135 z roku 1995 žije v USA 12 – 15 milionů gay a lesbických párů, které vychovávají děti a 

reálný počet se odhaduje alespoň o 1/3 více. Většina negativních názorů na výchovu dětí těmito páry se 

nepotvrdila. I když generace těchto dětí dospívá nebo bude dospívat v příštích deseti letech, nelze 

žádný z těchto názorů statisticky potvrdit nebo vyvrátit. Podle Campionové136 jde v rodině hlavně o to, 

jak v ní dítě prospívá, jak dokáží rodiče vytvořit kvalitní a uspokojivý vztah, jak řeší problémy v rodině 

apod. Sexuální orientace pak zde nehraje významnou roli. Sobotková ji oponuje, že takto složená rodina 

se musí potýkat se silnými sociálními a psychologickými problémy, které pramení z odlišnosti rodičů. 

Také, že tyto páry často svou orientaci před okolím skrývají a to může vést k větší izolovanosti od 

ostatních. Dále také, že je častým jevem odloučenost od širší rodiny, která tento svazek nebo odlišnou 

sexualitu neschvaluje. 

 

NEJVÍCE STIGMATIZUJÍCÍMI NÁZORY NA GAYE A LESBY JSOU: 

Většina gayů se projevuje výrazně femininně a většina leseb zase maskulinně. Většina gay párů 

zastává tradiční genderové role: tj. rozdělení na aktivní – mužskou a na pasivní – ženskou. Většina gayů 

a leseb je ze své orientace nešťastná a hledá terapii, která by je vrátila k heterosexualitě. 

Homosexualita je nepřirozená, protože se nevyskytuje u jiných živočišných druhů. Gay a lesbické 

jedince okolí lehce identifikuje podle projevů a způsobů chování. Gayové a lesby jsou promiskuitní a 

nedokáží vytvořit trvalý vztah s jedním partnerem. Všechny tyto předsudky byly nesčetně krát 

vyvráceny, ale toto společenské ve společnosti stále přetrvává. 

  

Na tyto páry je asi nutné pohlížet v širším kontextu a brát v úvahu vlivy společnosti, kulturní 

kontext, jaká je podpora ze strany širší rodiny nebo původní rodiny, pokud se jedná o nevlastní rodinu 

apod. Asi nejdůležitější je, jak působí tento na dítě. Sobotková (2003)137 uvádí, že v průběhu dospívání 

a adolescence je třeba počítat s možnými problémy dětí, které se mnohdy obtížně vyrovnávají se 

sociálním stigmatem spojeným s homosexualitou svých rodičů.  

Domnívám se, že je důležité snažit se pochopit všechny aspekty, jak negativní, tak i pozitivní a 

jestliže jsem v předchozí kapitole uváděl nutný individuální přístup, pak v tomto případě platí dvojnásob. 
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13. SHRNUTÍ  
 

Proč vlastně potřebujeme zákon o registrovaném partnerství? A potřebujeme ho vůbec? Je to 

jen „rozmar“ jakési menšiny dnešní moderní doby, ve které se může ke svým právům přihlásit prakticky 

kdokoli? Nebo to je celkový proces společnosti, která si pomalu uvědomuje, že v ní existují jedinci nebo 

komunity, které si zasluhují stejná zacházení, jako mají ostatní.  

Registrované partnerství není jen zákonnou formou partnerského soužití dvou osob stejného 

pohlaví, jde o společenské,  právní a sociální uznání této menšiny. Toto partnerství není důležité jen pro 

pár samotný, ale znamená mnoho i pro novou generaci právě vyrůstajících gayů a leseb, které mohou 

spatřovat pozitivní vzor v monogamních svazcích právě těchto osob. I gayové a lesby potřebují pozitivní 

vzory ve společnosti, je to důležité pro jejich psychologický, sociální a integrační proces zvláště pak 

v období coming outu.  

Všichni bychom si měli uvědomit, že na světě neexistují pouze ideální páry, svazky, rodiny a 

lidé. Odlišností, ať už sexuální orientací, tělesným postižením nebo barvou pleti se jako lidé od sebe 

nevzdalujeme, ale naopak přibližujeme. Veškeré snahy vymezit společnost jako homogenní a 

stejnorodou kulturu, složenou z ideálních prototypů lidství, jsou utopií a podle mne i zvráceností, 

hodnou Huxleyových a Orwelových vizí. 
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 Praktická část
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1. ÚVOD 
 

1.1 DŮVOD VÝBĚRU TÉMATU 
 

Toto téma praktické části jsem si vybral, protože je ve společnosti často diskutované (např. při 

nedávném schvalování zákona o registrovaném partnerství v roce 2006). Obdobné výzkumy jsou 

důležité, abychom mohli lépe mapovat jak se postoje společnosti mění a naopak, ve kterých oblastech 

společnost zastává stejné a obdobné postoje. V době, kdy se výzkum uskutečňoval nebyl ještě schválen 

zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O RESPONDENTECH 
 

2.1 SOUBOR 
 

V celkovém výsledků průzkumu se počítalo pouze se správně vyplněnými dotazníky, kterých by-

lo celkem 312 (n = 312, 100%). Rozložení respondentů do jednotlivých kategorií (viz. tabulka č. 1.). 

 

Tab.č.1 

Rozložení respondentů (n =312) 
Kategorie Počet 

Pohlaví:  
Muži 152 
Ženy 160 
Věk:  
15 -17 48 
18 - 25  52 
26 - 35 54 
36 - 45 54 
46 - 55 52 
56 a více 52 
Vzdělání (ukončené):  
ZŠ a vyučení 104 
SŠ s maturitou 124 
VŠ 84 
 

 
2.2 VÝZKUM A METODIKA 

 
Dotazník je tvořen souborem otázek, které se zaměřují na zjišťování postojů vůči 

homosexualitě, projevům homosexuality a informovanosti o jejím vzniku, smyslu zákona o 

registrovaném partnerství a také na to, zda by respondenti souhlasili i s uzákoněním adopce dětí 

homosexuálními páry. Výzkum byl prováděn ve dvou fázích. V záhlaví dotazníku jsou uvedeny základní 

informace o cíli výzkumu a instrukce, jak dotazník správně vyplnit. Respondenti si mohli vybírat 

z uvedených variant odpovědí, pouze u otázky č.6 měli vypsat svůj názor, který se týkal smyslu zákona 

o registrovaném partnerství.  
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Průzkum byl proveden přímou distribucí dotazníků zejména na veřejných místech, aby 

výpovědní hodnota byla co největší. První fáze výzkumu se odehrávala v dubnu až květnu roku 2005 

v Praze (osloveno 164 respondentů), druhý v srpnu 2005 také v Praze (osloveno 179 

respondentů). Celkem odpovědělo 343 respondentů. Celková návratnost byla 312 správně 

vyplněných dotazníků. Maketa dotazníku je přiložena v přílohách této práce. Respondenti byli 

upozorněni na to, že dotazník je zcela anonymní, výsledky budou použity pouze pro potřeby autora a 

budou podkladem pro vypracování této studie. Výzkum byl prováděn standardní dotazovou metodou 

na dané otázky, formou řízeného rozhovoru a výsledky výzkumy byly zpracovány v systému MS Word a 

MS Excel.  

Základní vzorek respondentů je složen v poměrném zastoupení všech kategorií a je tedy 

reprezentativní svými výsledky pro Středočeský region, Praha. 

Na distribuci a formulaci hypotéz výzkumu se podílela skupina studentů Vyšší odborné školy 

sociálně právní (Evangelická akademie, Praha). 

 
2.3 CÍLE VÝZKUMU 

 
Cílem výzkumu bylo zjistit postoje společnosti vůči homosexualitě, registrovanému 

partnerství a možnému vlivu homosexuálů na výchovu dětí. Tento výzkum by také měl 

podpořit nebo vyvrátit některé názory, které jsem prezentoval v teoretické části práce. 

Jedním z účelů bylo také porovnat tento výzkum s jinými sociologickými výzkumy, které se 

týkaly této problematiky.  

 

3. ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
  

3.1 ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
Jsou pospána v teoretické části práce. Východiska, ze kterých jsem vycházel se týkala zejména: 

vysvětlení pojmu homosexualita, lesbismus, translidé, genderové předpoklady společnosti, vývoj 

jednotlivých názorů na homosexualitu z historického, sociálního a kulturního pohledu a zákon o 

registrovaném partnerství. 

 
4. HYPOTÉZY A FORMULACE  
 

4.1 FORMULACE HYPOTÉZ 
 
 Při formulaci hypotéz byla využita v pracovní skupině technika brain stormingu a technika 

volných asociací. Jednotliví členové pracovní skupiny, byli předem seznámeni s danou problematikou a 

také byli proškoleni ve způsobu distribuce dotazníků a následného vyhodnocování dat. Závěrečná 

formulace hypotéz a předpokladů vycházela i z obdobných sociologických výzkumů, které se zabývaly 

sledování postojů společnosti vůči homosexualitě. 
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4.2 HYPOTÉZA Č.1 
 

Nejprve bych chtěl upozornit na odlišné vnímání těchto minorit v různých společnostech. 

V některých kmenech (např. Nová Guinea, Latinská Amerika) či společnostech je někdy přirozenější 

vztah homosexuálních mužů než vztah heterosexuální. Tedy základní předpoklad, z něhož 

vycházím je, že náhled na homosexualitu je dominantně ovlivňován  danou kulturou a 

společností. 

 

4.3 HYPOTÉZY Č.2 
 
Rozdílnost vnímání mužů a žen s homosexuální orientací může být dána rozdílným sexuálním 

dozráváním. S tím souvisí i to, že gayové  jsou společností hůře přijímáni nežli lesby. Pro ženy je 

i z historického hlediska mnohem přirozenější dotýkat se mezi sebou na veřejnosti, proto to nevzbuzuje 

tolik pozornosti  a pohoršení. Zatímco u mužské homosexuality spojené s veřejným projevy (dotyky, 

polibek aj.) se mnozí pozastavují nebo ji apriori odsuzují. Od mužů se často v naší společnosti 

očekává síla a mužnost, založení rodiny a zplození syna či dcery apod. Pokud se muž jeví jako 

citlivý až přecitlivělý, značně femininní, bývá často společensky posuzován jako „jiný“, méněcenný 

potažmo jako gay. I když to ve skutečnosti tak být nemusí. Tyto hypotézy souvisí s vlastnostmi 

vlastními právě mužům. Ženy si mohou v naší společnosti dovolit být mnohem více 

emancipované a podobat se mužům, i když samozřejmě jsou ženy stále v určitém smyslu 

diskriminovány. A v případě ženské homosexuality je pro ženy obecně snazší vychovávat děti. 

V tomto ohledu je společnost více tolerantní.  

 

4.4 HYPOTÉZA Č.3 
 

Základním předpokladem, ze kterého vycházím je to, že mladší generace je obecně 

tolerantnější než starší generace ( nad 35 let).  

 

4.5 HYPOTÉZA Č.4 
 

Dále se domnívám, že nadpoloviční většina respondentů odpoví, že jsou pro přijetí 

zákona o registrovaném partnerství.  

 

4.6 HYPOTÉZA Č.5 
 

Domnívám se také, že respondenti, kteří vidí ve výchově dětí homosexuálními páry 

negativní vliv na dítě, nebudou zároveň souhlasit s uzákoněním adopce homosexuálními 

páry.  
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4.7 HYPOTÉZA Č.6 
 

S hypotézou č.5 souvisí předpoklad, že lidé starší 56 let budou vnímat výchovu dětí 

homosexuálními páry jako negativní vliv na dítě.  

 

4.8 HYPOTÉZA Č.7 
 

Dále se domnívám, že obecně budou ženy více tolerantnější nežli muži.  

 

4.9 HYPOTÉZA Č.8 
 

Předpokládám také, že v obecném povědomí panuje názor, který naznačuje větší míru 

tolerance vůči minoritám u středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí nežli  u osob 

s nižším stupněm vzdělání. 

 
5. ODPOVĚDI NA JEDNOTLIVÉ OTÁZKY 
 

5.1 MYSLÍTE SI, ŽE JE HOMOSEXUALITA PŘIROZENÝM JEVEM VE SPOLEČNOSTI? 
 
 Cílem této otázky bylo zjistit, jak společnost vnímá homosexualitu. Na tuto otázku se 

odpovědi mužů a žen vcelku nelišily. I když o 9% více žen si myslelo, že homosexualita je přirozeným 

jevem ve společnosti. Co se týče jednotlivých věkových kategorií, jsou zde markantnější rozdíly 

v odpovědích pouze u druhé věkové skupiny (tj. 18 – 25 let). Tato skupina se od ostatních lišila až o 

15% v kladných odpovědích. Věková skupina od 18 let do 25 let se tedy jeví jako nejvíce přístupná vůči 

homosexualitě. 

Při rozboru jednotlivých kategorií vzdělání je zajímavé, že nejvíce kladných odpovědí se objevilo 

ve skupině středoškolsky vzdělaných respondentů, zatímco respondenti, kteří vystudovali základní školu 

a vysokou školu, se v odmítavých odpovědích moc nelišili (viz. tab. č.2).  Lze to vysvětlit i tím, že 

respondenti se základním vzděláním jsou méně informovaní a respondenti s vysokoškolským vzděláním 

se nad touto otázkou více zamýšleli. 
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Tab.č.2                                            Graf č.1: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 

Myslíte si, že je homosexualita přirozeným jevem ve 
společnosti?

29%

71%

ne

ano

 

  
 
 

5.2 MYSLÍTE SI, ŽE JE HOMOSEXUALITA VROZENÁ DISPOZICE? 
 
 V této otázce byli opět přístupnější ke kladné odpovědi ženy a středoškoláci. Tuto otázku jsem 

položil, i když  vysvětlení okolo samotného vzniku homosexuality je zatím ne zcela odhalené. Cílem 

bylo zjistit obecný názor na vznik homosexuality. Zajímavé bylo, jak odpovídala věková skupina 

56 a více let, kde se spektrum odpovědí rozdělilo na dvě přesné poloviny. 

 
Tab. č.3                                     Graf č.2: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 

Myslíte si, že je homosex. vrozená dispozice?

32%

68%

ne

ano

 
 

 

Na otázku, zda je homosexualita přirozeným jevem ve společnosti, odpověděli respondenti ve 

většině (tj. 71%), že přirozeným jevem je. V souvislosti s otázkou vrozenosti homosexuality lze 

usuzovat, že většina respondentů chápe homosexualitu jako přirozenou součást společnosti. Z těchto 

odpovědí lze usuzovat, že respondenti nepovažují homosexualitu za naučené sexuální chování. 

 

Otázka č. 1: Podle kategorií 

Kategorie Ano Ne 
Muži 117 37 
Ženy 109 49 
15 -17 36 12 
18 - 25 44 8 
26 - 35 38 16 
36 - 45 38 16 
46 - 55 38 14 
56 a více 26 26 
ZŠ 70 34 
SŠ 90 34 
VŠ 52 32 

Otázka č. 2: Podle kategorií 

Kategorie Ano Ne 
Muži 100 52 
Ženy 102 58 

15 -17 37 11 
18 - 25 38 14 
26 - 35 36 18 
36 - 45 36 18 
46 - 55 40 12 
56 a více 26 26 

ZŠ 71 33 
SŠ 92 32 
VŠ 56 28 
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5.3 MYSLÍTE SI, ŽE JSOU HOMOSEXUÁLNÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI 
DISKRIMINOVÁNI? 
 
 Výsledky u této otázky jsou velmi překvapivé. Je zajímavé že muži se spíše domnívají, že 

gayové a lesby jsou v naší společnosti diskriminováni (tj.muži:* RA 11%, SA 44%, SN 32%, RN 13% a 

ženy: RA 9%, SA 36%, SN 45%, RN 10%). Proč tak muži odpovídali, není zřejmé, ale může to být také 

proto, že muži se stávají častěji agresory a také pak i oběťmi a to jak verbálního, tak i fyzického 

napadení z hlediska odlišné sexuální orientace. Cílem této otázky bylo získat data pro porovnání 

s výzkumem, který se konal v homosexuální komunitě. 

Jak vyplývá z výzkumu, který se zabýval diskriminací gay a lesbické minority, setkávají se 

s diskriminačním chováním jak gayové tak i lesby (tj. 61% gay mužů a 72% lesbických žen se setkalo 

s diskriminačním chováním).138 Dokonce se v tomto výzkumu 15% respondentů přiznalo, že se setkali 

s fyzickým napadením vzhledem ke své odlišné sexuální orientaci a pouze 18% z těchto osob to ohlásilo 

policii.  

Kdybychom tyto výsledky porovnali s tím, co si myslí většinová společnost, dojdeme k tomu, že 

majoritní společnost si do určité míry uvědomuje, že diskriminační chování vůči gay a lesbické minoritě 

v České republice existuje. Ale jako velký problém diskriminaci patrně nevidí. Podle mého názoru to 

také souvisí s tím, že se o tomto druhu diskriminace málo hovoří ve sdělovacích prostředcích. Prakticky 

to totiž vypadá, jako by vůbec neexistovala. 

 

Tab.č.4       Graf č.3: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 
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*RA - Rozhodně ano,*SA – Spíše ano, *SN – spíše ne, *RN – rozhodně ne 

 

Pokud bychom tuto otázku vyhodnocovali bez rozboru jednotlivých tříd, potom vychází, že skoro 

stejný počet respondentů se domnívá, že homosexuálové jsou i nejsou diskriminování (viz. graf č.3). U 

razantnějšího postoje vůči diskriminaci je postoj respondentů také skoro shodný (tj. 12% respondentů 

se domnívá, že rozhodně nejsou a 10% si myslí,  že rozhodně jsou gayové a lesby ve společnosti 

diskriminováni). 

 
 

Otázka č. 3: Podle kategorií 
Kategorie RA* SA* SN* RN* 
Muži 16 68 48 20 
Ženy 14 58 72 16 
15 -17 9 17 18 4 
18 - 25 11 23 16 2 
26 - 35 8 24 18 4 
36 - 45 4 16 24 10 
46 - 55 2 20 24 6 
56 a více 0 22 20 10 
ZŠ 8 38 46 12 
SŠ 10 50 50 14 
VŠ 12 38 24 10 
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5.4 ZAJÍMÁTE SE O PROBLEMATIKU HOMOSEXUÁLŮ? 
 
 Cílem této otázky bylo zjištění, zda se respondenti zajímají o gay a lesbickou 

problematiku. Předpokládal jsem, že respondenti nad 56 let se o toto téma oproti mladším 

respondentům zajímat spíše nebudou. Tato hypotéza se vcelku potvrdila. Je zajímavé, že o 

problematiku gayů a leseb se více zajímají středoškoláci a ženy. 

 

Tab. č.5           Graf č.4: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 
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U grafu bez druhotného třídění dat lze jasněji vidět, jak respondenti celkově odpovídali. 

Výsledky vyšly tak, jak jsem předpokládal: pouze 10% respondentů odpovědělo, že se velmi zajímá o 

tuto problematiku. Z toho lze usuzovat, že informace o homosexualitě získávají i vlastní aktivitou a ne 

pouze ze sdělovacích prostředků.  

 Celkově z toho vyplývá, že většinovou společnost veskrze nezajímají problémy gayů a leseb. 

Myslí si, že pokud si společnost neuvědomí, že se tato problematika může týkat každého z nás, nezmění 

se i postoje společnosti vůči gay a lesbické minoritě.  

 
5.5 MYSLÍTE SI, ŽE JE SPRÁVNÉ, KDYŽ POSLANECKÁ SNĚMOVNA NESCHVÁLILA ZÁKON  

O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ? 
 
 Tato otázka se formulovala v období, kdy ještě nebyl schválen zákon o registrovaném 

partnerství. Přesto odpovědi na tuto otázku můžeme chápat jako stále vzrůstající trend ve společnosti, 

který značí větší otevřenost vůči gay a lesbické minoritě. Cílem této otázky bylo obecné zjištění 

postoje společnosti vůči registrovanému partnerství. Výsledky nejsou nijak překvapivé. Nejvíce 

procent respondentů nesouhlasilo s tím, že tento zákon nebyl schválen. Jednalo se o věkovou kategorii 

v rozmezí 26 – 35 let (85% respondentů). S vzrůstajícím věkem se počet respondentů přiklánějících se  

k přijetí zákona o registrovaném partnerství snižuje. Více otevřená této otázce je skupina žen a skupina 

středoškoláků.  

Otázka č.4. 
Kategorie Velmi Trochu Vůbe

c 
Muži 18 52 82 
Ženy 12 84 64 
15 -17 6 16 26 
18 - 25 12 20 20 
26 - 35 6 34 14 
36 - 45 4 30 20 
46 - 55 0 24 28 
56 a více 2 16 34 
ZŠ 6 34 64 
SŠ 18 64 42 
VŠ 6 42 36 
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Tab.č. 6                                      Graf č.5: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 
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o registrovaném partnerství?

31%

69%

ano
ne

 

 

Při porovnávání např. s průzkumem Tučka a Holuba (1994)139 vyšlo, že tři pětiny respondentů 

byly pro přijetí registrovaného partnerství. Podle průzkumů agentury STEM, která se těmito postoji 

zabývá od roku 1995, vyšlo, že společenská akceptace gay a lesbické minority a potažmo i postoje 

k registrovanému partnerství se od roku 1995 až do roku 1999 zvýšila od 29% na 48%.140 

V našem výzkumu vyšlo, že 69% respondentů si myslí, že je špatné, že Poslanecká sněmovna 

neschválila tento zákon. Jak jsem již předeslal, tento výzkum byl prováděn v době, kdy nebyl ještě 

schválen zákon o registrovaném partnerství. 

 
5.6 CO SI PŘEDSTAVUJETE POD POJMEM REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? 

 
 Touto otázkou jsem chtěl zjistit, zda respondenti vůbec vědí, co zákon o 

registrovaném partnerství upravuje. Odpovědi byly zakódovány do tří variant. První možnost 

odpovědi byla: registrované partnerství je to samé jako manželství heterosexuálních párů včetně 

možnosti adopce a výchovy dětí. Varianta dvě byla správná odpověď tj. registrované partnerství je 

zákon, který umožňuje uzavřít zákonem uznaný partnerský svazek osob stejného pohlaví obdobný 

manželství, ale bez možnosti adopce dětí. Třetí možnost odpovědi byla: nevím. K této otázce byl 

respondentům podán doplňující komentář, pokud nevěděli, co je smyslem této otázky. Cílem bylo zjistit, 

jestli se respondenti základně orientují v institutu registrovaného partnerství, popřípadě 

zjistit, jestli negativní postoje většinové společnosti nevznikají na základě chybných 

informací o této právní úpravě. 

Zde je zajímavé, že správně odpovědělo více mužů než žen (54% u mužů, 44% u žen 

správných odpovědí) a také to, že nejvíce o registrovaném partnerství vědí osoby, které mají základní 

vzdělání (54% u ZŠ, 45% u SŠ, 47% VŠ správných odpovědí). Skoro polovina dotazovaných 

odpověděla správně, 37% respondentů přirovnalo registrované partnerství k manželství a 14% 

nevědělo. 

 

Otázka č.5 
Kategorie Ano Ne 

Muži 58 94 
Ženy 38 122 
15 -17 14 34 
18 - 25  10 42 
26 - 35 8 46 
36 - 45 24 30 
46 - 55 16 36 
56 a více 24 28 
ZŠ  41 63 
SŠ  30 94 
VŠ 28 56 
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Tab.č.7                                                      Graf č.6: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 
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5.7 MYSLÍTE SI, ŽE BY REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ MOHLO NEGATIVNĚ OVLIVNIT 
TRADIČNÍ RODINU? 

 
 Častou námitkou odpůrců zákona o registrovaném partnerství je ta, že jeho přijetí bude mít 

negativní vliv na „tradiční“ rodinu. Cílem této otázky bylo tedy zjištění, zda jsou tyto obavy 

oprávněné. Z výzkumu vyplývá, že necelé 3/4 respondentů (tj.69%) se domnívá, že negativní vliv na 

rodinu po přijetí tohoto zákona nevznikne. Z výzkumu také vyplývá, že zhruba o  10% více mužů nežli 

žen se obává vzniku negativních aspektů po přijetí zákona o registrovaném partnerství. Při zvyšujícím se 

věku respondentů se pozitivní postoje k zákonu o registrovaném partnerství snižují (u nejmladší věkové 

skupiny projevilo pozitivní postoj k registrovanému partnerství 71% respondentů, pak následovalo 

81%,74%, 67%, 65% až k 58% u nejstarší věkové kategorie dotazovaných). 

 

Tab. č. 8                                 Graf č.7: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 
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Otázka č.6 
Kategorie Manželství RP Nevím
Muži 52 82 18 
Ženy 64 70 26 
15 -17 16 28 4 
18 - 25  16 28 8 
26 - 35 26 26 2 
36 - 45 18 22 14 
46 - 55 18 26 8 
56 a více 8 30 14 
ZŠ  34 56 14 
SŠ  52 56 16 
VŠ 30 40 14 

Otázka č.7 

Kategorie Ano Ne 
Muži 52 100 
Ženy 44 116 
15 -17 14 34 
18 - 25  10 42 
26 - 35 14 40 
36 - 45 18 36 
46 - 55 18 34 
56 a více 22 30 
ZŠ  32 72 
SŠ  40 84 
VŠ 24 60 
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Odpovědi na sedmou otázku jsou shodné jako u otázky č.5. Touto otázkou jsem chtěl vyvrátit 

pochybnosti některých poslanců nebo duchovních, kteří se domnívají, že by tento institut mohl mít 

negativní vliv na dnešní rodinu. Podle mého názoru zde žádný negativní vliv být nemůže. Myslím si, že 

pokud by partnerství dvou žen či mužů mohlo ohrozit tradiční manželství, byl by tento heterosexuální 

svazek obecně velmi slabý a nestálý. Domnívám se, že manželství je svazek, který je založen na jiných 

hodnotách, než na existenci homosexuálního partnerství.  

 
5.8 DOMNÍVÁTE SE, ŽE VÝCHOVA DĚTÍ HOMOSEXUÁLNÍMI PÁRY MŮŽE MÍT NEGATIVNÍ 

VLIV NA SAMOTNÉ DÍTĚ 
 

Odpovědi jsou roztříděny do čtyř škál. Přesto se tyto odpovědi rozdělily vlastně na dvě poloviny. 

Jedna si myslí, že zde určitým způsobem negativní vliv homosexualita má a ta druhá polovina 

respondentů se domnívá, že negativní vliv nemá. Pouze 8% dotazovaných si myslí, že zde žádný 

negativní vliv homosexuality na vývoj dítěte není. V následujícím grafu jsou jednotlivé odpovědi 

rozškálovány do dalších kategorií. 

 

Graf č.8: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 
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Graf č.9 

*RA - Rozhodně ano,*SA – Spíše ano, *SN – spíše ne, *RN – rozhodně ne 

 

 Z tohoto grafu lze vyčíst, že názory na tuto problematiku jsou jak u žen, tak i u mužů  obdobné, 

i když jsou muži mírněji vstřícnější k výchově dětí gay a lesbickými páry. Stejně tak i v jednotlivých 

věkových kategoriích jsou odpovědi obdobné. Samozřejmě s přibývajícím věkem se otevřenost 

k tomuto problému mírně snižuje (% rozdíl snížení je 1- 2%).  
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5.9 SOUHLASILI BYSTE S UZÁKONĚNÍM ADOPCE HOMOSEXUÁLNÍMI PÁRY? 
 

 Účelem této otázky bylo zjištění, zda jsou lidé ochotni akceptovat adopci dětí gay a 

lesbickými páry. Z odborného hlediska je přímý negativní dopad homosexuálních rodičů na dítě 

prakticky nulový, je však dobré zkoumat postoje společnosti. Pokud se totiž nesníží gendrové 

předsudky a nepochopení společnosti, nelze negativní dopad na dítě vyloučit, i když je druhotným 

produktem ze strany společnosti, nikoli ze strany samotných rodičů.  

Z výsledku šetření je patrné, že nejvíce pozitivní postoj vůči adopci těmito páry mají 

vysokoškoláci (vyjádřeno v %: 19% rozhodně ano, 31% spíše ano). Celkové výsledky však ukazují, že 

názory osob, které adopci podporují a osob, které adopci nepodporují jsou ve společnosti víceméně 

vyvážené.  Procentuální významnosti mezi ženami a muži nejsou nijak významné. 

 

 Graf č.10: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 
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Je pravděpodobné, že i když se podpora registrovaného partnerství zvyšuje, tak podpora 

výchovy dětí homosexuálními páry ve společnosti spíše stagnuje. Nicméně když bychom ale porovnali 

tyto postoje společnosti s postoji například před deseti lety, je zde patrný velký posun společenského 

vnímání homosexuality a tudíž i vlivu na výchovu dětí těmito lidmi. 

 

6.10 MYSLÍTE SI, ŽE BYSTE O SOBĚ MOHL/A ŘÍCT, ŽE JSTE VESKRZE TOLERANTNÍ 
ČLOVĚK? 

 

 Tuto otázku jsem do dotazníku vložil pouze z důvodu, abych zjistil, jestli si lidé o sobě myslí, že 

jsou tolerantní. Výsledky celé studie vykazují, že přístup většinové společnosti vůči homosexuální 

menšině je vcelku vstřícný a tolerantní, i když starší věkové skupiny jsou na tom o něco hůře. Aby 

byla většinová společnost plně tolerantní vůči gay a lesbické minoritě, má před sebou ještě dlouhou 

cestu. 
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Z celkového počtu 312 respondentů odpovědělo pouze 24 osob, že se cítí jako netolerantní. 

Zajímavým aspektem je to, že tuto skutečnost uvedli v 18 případech muži a pouze v 6 případech ženy.  

 

Tab.č.9                                         Graf č.11: Odpovědi bez třídění na jednotlivé skupiny 
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Pouze 8% dotazovaných se přiznalo k tomu, že se za tolerantní nepovažují. Zda to takto vnímá 

homosexuální menšina, je otázkou. Z posledního výzkumu gay a lesbické minority (Procházka, Janík, 

Hromada 2003) vychází spíše pravý opak. Sice jsou gayové a lesby více otevření ke svým přátelům a 

známým, ale stále se setkávají s diskriminačním chováním (například  28% se vyhýbá intimním 

projevům na veřejnosti, 38% zažilo verbální obtěžování, 12% se setkalo s diskriminací v zaměstnání, 

7% s diskriminací ve zdravotnictví, 7% diskriminačním chováním v místě bydliště a 11% uvažovalo o 

emigraci kvůli své orientaci). 

 

7. SHRNUTÍ 
 
 Tímto výzkumem se většina hypotéz potvrdila (viz. kap. 4). V obecné rovině vyšlo najevo, že 

ženy jsou více tolerantní než muži, dále, že starší generace (nad 56 let) se staví k homosexualitě více 

rezervovaněji. Zajímavé však je, že nejotevřeněji a nejvstřícněji odpovídali středoškoláci, zatímco 

vysokoškoláci odpovídali často obdobně jako respondenti se základním vzděláním. Výzkum také 

ukazuje, že je  společnost více otevřená k registrovanému partnerství nežli k adopci dětí gay a 

lesbickými páry. Z toho lze usuzovat, že ve společnosti stále přetrvávají určité stigmatizující předsudky 

vůči gayům a lesbičkám. Tyto názory se zakládají hlavně na stále přetrvávajícím předsudku 

společnosti, že homosexualita je podmíněna výchovou.  

Při srovnávání našich výsledků s obdobnými studiemi se neobjevují markantní rozdíly. 

Z obecného hlediska lze říci, že ženy jsou více tolerantní než muži, nicméně v otázkách týkajících se 

výchovy  či adopce dětí gay a lesbickými páry jsou ženy naopak více odmítavé.  

 

 

Otázka č.10 

Kategorie Ano Ne 
Muži 134 18 
Ženy 154 6 
15 -17 46 2 
18 - 25  48 6 
26 - 35 50 6 
36 - 45 52 2 
46 - 55 47 5 
56 a více 49 3 
ZŠ  96 8 
SŠ  118 6 
VŠ 74 10 
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121 l.c. 
122 l.c. 
123 Cerqueirová, A.: Odpůrci často užívají pseudoargumentů; Náš svět č. 2, str.17 – 19, 2002 
124 Cerqueirová, A.: Partnerské soužití gayů a lesbiček; Náš svět č. 8, str. 42 – 46, 2002 
125 Cerqueirová, A.: Marek Benda menšiny neochraňuje; Náš svět č. 2, str.15, 2002 
126 cit. Zákon č. 1/1993 Sb, Článek 3, odstavec 1. Listiny základních práv a svobod 
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127 cit. Zákon č. 1/1993 Sb, Článek 10, odstavec 1. Listiny základních práv a svobod 
128 cit. Zákon č. 1/1993 Sb, Článek 10, odstavec 2. Listiny základních práv a svobod 
129 cit. Zákon č. 1/1993 Sb, Článek 3, odstavec 1. Listiny základních práv a svobod 
130  Abychom si mohli udělat obrázek o tom, jaké zastává v této věci prezident Václav Klaus stanovisko,  

uvádím zde zkrácenou formu písemného vyjádření prezidenta republiky. cit. 

Zdroj: [online]<http://www.partnerstvi.cz/rp-2006/prezident-prohlaseni_k_rp.phtml/>[cit. 2-4-2006] 

 „Za relevantní považuji i to, že byl tento zákon v Poslanecké sněmovně schválen pouze 86 hla-

sy. I kdybych jako prezident neměl v této věci jednoznačný a vyhraněný názor, trval bych na tom, že 

takto zásadní zásah do právní úpravy mezilidských a dokonce partnerských a intimních vztahů lidí musí 

podpořit většina poslanců, čili že zákon musí dostat alespoň většinu 101 hlasů. To nelze – z mého po-

pudu – zařídit jinak než mým vrácením tohoto zákona parlamentu. Právě toto dnes činím a právě toto 

touto formou oznamuji. V průběhu dnešního odpoledne zašlu předsedovi Poslanecké sněmovny své ob-

šírné stanovisko proč tak činím. V okamžiku, kdy bude stanovisko v Poslanecké sněmovně předáno, bu-

de předáno i médiím. 

Nyní několik obecnějších poznámek. Ohrazuji se vůči jakýmkoliv spekulacím, že nepodporuji či 

bagatelizuji význam odstraňování diskriminace spojené se sexuální orientací lidí. Toto je politováníhodné 

nepochopení mých postojů a bohužel i obsahu samotného zákona, který není liberalizační normou, ale 

bezprecedentním rozšířením státní regulace mezilidských vztahů. 

Můj názor na tento zákon je dlouhodobý a neměnný a mé důvody proti jsou jak konzervativní 

(jednotlivé paragrafy zákona nepřípustně kopírují uspořádání obvyklé pro tradiční a odvěkou instituci 

manželství a rodiny), tak liberální (zákon umožňuje jednomu registrovanému partnerovi, aby vymáhal 

na druhém registrovaném partnerovi pod pohrůžkou státní donucovací mašinérie různá plnění, což mů-

že mít ospravedlnění výlučně v případě dětí a rodiny, tedy v případě manželství, ale ne u jiných mezilid-

ských vztahů). 

Obvyklé mezilidské vztahy se také nevyznačují tím, že jsou oficiálně státem povolené či regis-

trované jako jedna ze státních institucí. O tom ale v této chvíli také debatu nevedeme. Vedeme ji o kon-

krétním špatném zákoně, který rozšiřuje oblast státních zásahů do lidských životů. To je přímým opa-

kem liberalizace. 

Byl bych proto velmi rád, aby se další diskuse věnovala tomu podstatnému, tedy meritu věci, čili 

obsahu tohoto zákona. Není možné vést debatu o jakémkoliv zákoně a nebýt seznámen s jeho obsa-

hem. Věřím proto, že další diskuse bude o skutečném obsahu tohoto zákona a nikoliv o tom, co si ně-

kteří lidé myslí, že tento zákon říká. 

Ze všech těchto a mnoha dalších důvodů jsem se rozhodl vrátit zákon sněmovně k novému pro-

jednání, které, jak věřím, nebude pouze formální a které nebude probíhat ve stínu nátlaku stranických 

grémií na jednotlivé poslance. V sázce je hodně, mnohem víc, než se na první pohled zdá.“  
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131  Informace uvedené v této kapitole vycházejí z pramenů, které byly publikovány v rámci serveru 

www.partnerstvi.cz  k dubnu roku 2006. 
132 Sobotková, I.: Psychologie rodiny; Portál, 2001 
133 Procházka, I., Janík, D., Hromada, J.: Společenská diskriminace lesbických žen, gay muž a bisexuálů 

v ČR;Gay iniciativa 2003 
134 Rozhovor s Mgr. J. Hromadou, ČRo 1 12.3.2006 
135 Sobotková, I.: Psychologie rodiny; Portál, 2001 
136 in Sobotková, I.: Psychologie rodiny; Portál, 2001 
137 Sobotková, I.: Psychologie rodiny; Portál, 2001 
138 Procházka, I., Janík, D., Hromada, J.: Společenská diskriminace lesbických žen, gay muž a bisexuálů 

v ČR;Gay iniciativa 2003 
139 in Procházka, I., Janík, D., Hromada, J.: Společenská diskriminace lesbických žen, gay muž a 

bisexuálů v ČR;Gay iniciativa 2003 
140 Procházka, I., Janík, D., Hromada, J.: Společenská diskriminace lesbických žen, gay muž a bisexuálů 

v ČR;Gay iniciativa 2003 

 

 

Seznam zkratek: 

• in – vyskytující se v publikaci… 

• in cit. – citace vyskytující se v publikaci… 

• l.c.- loco citate (jako viz.tamtéž, ale pouze u citace) 

• viz. tamtéž -  pouze u parafráze 



Příloha č.1: Dotazník 



Příloha č.1: Dotazník 
 

DOTAZNÍK:DOTAZNÍK:  
POSTOJE  VĚTŠINOVÉ  SPOLEČNOSTI  VŮČI  GAYŮM  A  LESBÁMPOSTOJE VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI VŮČI GAYŮM A LESBÁM  

  
Vyplněním tohoto dotazníku se zúčastníte dotazníkového výzkumu o toleranci většinové společnosti vůči 

gayům a lesbám. Tento dotazník sestavila pracovní skupina studentů VOŠ Evangelické akademie – 

sociálně právní školy, pod vedením Davida Pospíšila. Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou 

publikovány v absolventské práci vedoucího dotazníkového šetření (David Pospíšil). Cílem tohoto 

dotazníku je zjistit, jaké postoje zastává většinová společnost vůči gayům a lesbám. 

Samotný dotazník Vám nezabere více jak pět až deset minut. 

 
 
 
 
 
 
Základní údaje o respondentech:
 
a) Pohlaví:  

 mužské 

 ženské 

 

b) Věk(vypište):  

 

c) Vzdělání (ukončené):  

 ZŠ (pokud jste vyučen/a zaškrtněte prosím tuto variantu) 

 SOU, SOŠ 

 VŠ (pokud jste dokončil/a vyšší odbornou školu zaškrtněte tuto variantu) 

 
d) Datum vyplnění: 
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Příloha č.1: Dotazník 
 

Otázky: 
 
Vyberte vždy jen jednu odpověď! V otázce 6 prosím vypište slovy! 
 
1. Myslíte si, že je homosexualita přirozeným jevem ve společnosti? 
 

 ano – ne 
 
 
2. Myslíte si, že je homosexualita vrozená dispozice? 
 

 ano (je vrozená)  

 ne (není vrozená) 

 
  
3. Myslíte si, že jsou homosexuální jedinci ve společnosti diskriminováni? 
 

 ano – ne 
 
 
4. Zajímáte se o problematiku homosexuálů? 
 

 velmi mě zajímá 

 zajímá mě okrajově 

 vůbec mě nezajímá 

 

 

5. Myslíte si, že je správné, když Poslanecká sněmovna České republiky neschválila zákon o 
registrovaném partnerství? 
 

 ano (je správné, že neschválila)  

 ne (není správné, že neschválila) 

 
 
6. Co, si představujete pod pojmem registrované partnerství?  
(vypište slovy): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
7. Myslíte si, že Registrované partnerství může negativně ovlivnit dnešní tradiční rodinu? 
 

 ano  

 ne 
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Příloha č.1: Dotazník 
 

8. Domníváte se, že výchova dětí gay/lesbickými páry může mít negativní vliv na samotné dítě? 
 

 ano  

 ne 

 
 
9. Uzákonil/a byste adopci dětí gay/lesbickými páry? 
 

 ano  

 ne 

 
 
10. Myslíte si o sobě, že jste tolerantní člověk? 
 

 ano  

 ne 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme Vám, za vyplnění tohoto dotazníku. 
David Pospíšil, e-mail: danidav@seznam.cz 
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