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„Názory gayů a heterosexuálů na homosexualitu“ 
(kvantitativní výzkum) 

 
Úvod:  
Všichni lidé ve společnosti jsou originální a každý člověk se od druhého liší v různých 

aspektech. Jedním z poměrně důležitých „znaků“ je také sexuální orientace. Většina lidí je 

orientována (spíše) heterosexuálně, takže je zajímavé zkoumat, jak rozdílnost v sexuální 

orientaci ovlivňuje život člověka. Stejně zajímavé je pak zkoumat, jestli a jak se příslušníci 

heterosexuální většiny a homosexuální menšiny navzájem znají a jestli kolem otázky 

homosexuality panují ještě předsudky, tak jak tomu bylo v dřívějších dobách. Tento výzkum 

má tedy přinést o kousek více světla k této problematice a zjistit, zda heterosexuálové znají 

názory gayů a naopak. V neposlední řadě je cílem výzkumu i získání zápočtu z metodologie 

(…pravdomluvnost je přece základní podmínka dobrého výzkumu, ne? ☺☺) 

 

Metody a vzorek : 
Rozhodl jsem se porovnat názory 30 homosexuálních mužů (těch, kteří sami sebe vnímají 

jako homosexuální) s názory 30 heterosexuálních mužů a 30 heterosexuálních žen.Vzhledem 

k omezenému času a síle 1 „badatele“ bylo třeba vymyslet způsob, jak zajistit dostatečný 

počet lidí, kteří budou ochotni spolupracovat. Protože jedna z těchto skupin je poměrně 

specifická (homosexuální orientace), a protože výběr osob např. pomocí náhodného výběru by 

byl velmi náročný, tak aby byl ve vzorku dostatečný počet gayů (vyjdeme-li ze zaběhlého 

čísla 4%, muselo by dotazník vyplnit zhruba 750 lidí, aby gayů bylo alespoň plánových 30.), 

rozhodl jsem se shánět gay-respondenty variantou „sněhové koule“ se všemi pozitivy a 

negativy, která tato metoda s sebou přináší. Moji gay-kamarádi dávali tedy dotazník dalším 

stejně orientovaným lidem a ti zase dalším. Udělal jsem (s pomocí kamaráda, protože počítače 

se mnou moc nekamarádí) i elektronickou formu dotazníku, která umožňovala vyplnit 

dotazník stejně i touto formou. Je třeba hned zmínit, že cílové skupiny byly 3 – skupina gayů, 

skupina heterosexuálních mužů a skupina heterosexuálních žen. Skupinu lesbicky 

orientovaných žen jsem nezařazoval, protože jsem považoval za náročné shánět respondentky, 

pokud jsem nechtěl začít v nějakém lesbickém klubu,který svou specifickou atmosférou může 

přitahovat určitou část lesbické populace, ale zároveň možná klubové prostředí ukazuje jen 1 



formu z toho, jak je homosexualita v dnešní společnosti žita a odpovědi na otázky by mohly 

být tímto ovlivněny.  

Všem osobám byl předložen dotazník s otázkami, kterými se zjišťovaly názory na 

problematiku, která je často zmiňována v souvislostí  s tématem homosexuality. Otázky byly 

formulovány tak, aby dokázaly nějak zachytit něco ze schémat a předsudků, které kolem 

homosexuality vystupují, a nekladou si za cíl zodpovědět otázku, zda tato schémata jsou 

pravdivá nebo ne, natož zaujmout k nim nějaké hodnocení ve smyslu (ať už jakkoli pojímané) 

morálky. Cílem je zjistit, jestli skupiny znají navzájem své názory na téma homosexuality, 

v kterých dílčích tématech se liší názory gayů a heterosexuálů, zda se liší v pohledu na 

homosexualitu, resp. ve znalosti názorů homosexuálů, názory mužů a žen a zda má na 

odpovědi vliv vzdělání a věk. 

Po nasbírání 30 vyplněných dotazníků ze strany gayů  jsem postupoval formou „párování“ – 

ke každému gayovi jsem přiřadil 1 heterosexuála a 1 heterosexuální ženu tak, aby (přibližně) 

odpovídal věk a vzdělání. Přitom jsem se snažil, aby respondenty netvořili spolužáci (nakonec 

asi 5%, což je únosné) a moji nejbližší, aby do hry nevstupoval vztah k výzkumníkovi jako 

nežádoucí proměnná. 

Postup: 
Respondentům byl předložen následující dotazník o 2 částech se stejnými otázkami, které měl 

respondent vyplnit nejprve sám za sebe a pak se na další straně dověděl, že podruhé bude 

vyplňovat otázky tak, jak si myslí, že by na ně odpověděli příslušníci opačné sexuální 

orientace. Toto respondenti nevěděli, když vyplňovali první stranu. Jak v elektronické verzi, 

tak v ústním zadání v případě tištěného dotazníku byl pokyn, aby se nejprve vyplnila první 

stránka. Tím mělo být zajištěno, aby fakt, že pak na otázky budou odpovídat ještě jednou a 

jinak, se neprojevil v odpovědích už na první straně. 

Každá část se skládala z 18 otázek, které se kroužkovali (zaškrtávali) v případě, že s ní 

respondent(ka) souhlasil(a), z otázky, kde tipoval(a), kolik % lidí v ČR by bylo pro přijetí 

zákona o registrovaném partnerství a ze dvou otázek o osmi, resp. deseti položkách, kde byly 

použity pětistupňové škály (s možnostmi: 1 – rozhodně ano, 2 – spíše ano, 3 – nijak zvlášť, 4 

– spíše ne, 5 – rozhodně ne) pro každou položku. 

 

Charakteristika skupin: 

Gay – průměrný věk: 27, z toho 15 VŠ  a 15 SŠ   

Heterosex. muži – průměrný věk: 24, z toho 19 VŠ a 11 SŠ 

Heterosex. ženy – průměrný věk: 24, z toho 16 VŠ a 14 SŠ  



Limity výzkumu: 
Už složení vzorku napovídá, že se nejedná o široce reprezentativní vzorek, který by 

umožňoval větší zobecnění získaných výsledků. Všechna fakta a jejich interpretace je proto 

nutno vidět ve světle toho, kdo tvořil vzorek respondentů. Jinak by asi dopadly výsledky, 

kdyby ve výzkumu byly zahrnuti příslušníci i jiných věkových skupin, osoby se základním 

vzděláním, příp. i osoby dle jejich světového názoru a náboženského vyznání nebo jiné než 

městské obyvatelstvo. Toto vše, resp. chybění zástupců těchto skupin a nerozšiřování 

výzkumu o další proměnné (viz třeba odpovědi vzhledem k náboženské příslušnosti) 

neumožňuje větší zobecnění výsledků. Tyto výsledky mohou být ale dále rozšiřovány a např. 

formou kvótování doplněny v dalším výzkumu tak, aby se dala provést jejich generalizace. 

Přes tato omezení, která je nutno zmínit, považuji tento výzkum za dobrý pokus na zmapování 

názorů ohledně homosexuality převážně (SŠ-nebo VŠ) vzdělaných mladých lidí žijících 

v Praze a v Plzni (převážně). 

Další opatrnost je třeba v interpretování výsledků, protože jednotlivé věty jsou formulovány 

vždy tak, že umožňují individuální pochopení otázek - jejich zakroužkování či 

nezakroužkování může znamenat u každého něco jiného. Myslím, že v tom se ale neliší tento 

dotazník od jiných, každý dotazník, resp. jeho tvůrce, by si měl být vědom svojí omezenosti 

oproti jiným výzkumným metodám. Více v pasáži o výsledkách, kde se snažím najít 

vysvětlení pro danou odpověď. 

V samotném dotazníku považuji za nešťastně formulovanou jen otázku, jestli je důležité 

pátrat po příčině vzniku homosexuality – otázka je formulována záporně a její zodpovězení 

tak mohlo vyvolávat nejasnosti, co odpověď znamená - proto považuji její signifikantnost za 

malou a neinterpretovatelnou. Ostatní otázky byly voleny tak, aby nějakým způsobem alespoň 

přibližně odrážely nejrozšířenější předsudky a zjednodušené názory na homosexualitu. 

V průběhu vyhodnocování dotazníků jsem si uvědomil, že by bylo třeba doplnit dotazník o 

položku, která by mapovala, odkud čerpá respondent ve svých odpovědích – zda je jeho 

zdrojem nějaká osobní zkušenost s homosexualitou (nejen přímo, ale i tím, zda někdo z jeho 

bližšího či širšího okolí je gay), mediální a kulturní vlivy (TV, filmy, noviny,..) či nějaký typ 

autority (výchova, rodina,církev, …) Toto by bylo třeba doplnit do dalšího výzkumu, aby šlo 

snáze interpretovat, o čem jsou jednotlivé odpovědi. Absence osobní zkušenosti s konkrétním 

člověkem s homosexuální orientací může dávat odpovědím v druhé části dotazníku nádech 

projektivity, ale stejně tak může konkrétní zkušenost s homosexuálem (jakákoli či v jakékoli 

podobě a intenzitě) vést k nesprávné generalizaci a „negativnímu“, ale naopak i „pozitivnímu“ 

předsudku (ve smyslu nediferencovanosti vlastního pohledu).  

 



Podoba dotazníku: 
 
Obracím se na vás s prosbou o pomoc v průzkumu, který se týká názorů lidí ohledně 
homosexuality a který provádím v rámci svého studia psychologie na Karlově univerzitě.  
V následujícím dotazníku, který má dvě části, prosím o vyplnění základních údajů o vás. 
Dotazník je naprosto anonymní a údaje z něj budou použity pouze pro účely tohoto výzkumu. 
Budete-li mít zájem o výsledky výzkumu, napište mi na mail : borec2000@email.cz. 
Díky za spolupráci ☺ 
 
Věk ............         Pohlaví ....................    Vzdělání .................     Sex. orientace………. 
 
I. Výroky, s nimiž souhlasíte nebo  k nimž se váš názor velmi blíží, zakroužkujte. Výroky, 
s nimiž nesouhlasíte, nijak nevyplňujte. Odpovídejte bez dlouhého přemýšlení, jak se vám 
jeví výrok na první pohled. 
 
1) Lidskou sexualitu je možno zdravě žít s hetero-, bisex- nebo homosexuální orientací. 
2) Normální je být heterosexuál. 
3) Homosexuální orientace je nezměnitelná. 
4) Většina homosexuálně orientovaných lidí by ráda změnila svou orientaci. 
5) Homosexuální orientace je v rozporu s křesťanskou vírou. 
6) Homosexuálům by prospěla psychoterapie, aby změnili svou orientaci. 
7) Homosexuálům by prospěla psychoterapie, aby přijali svou orientaci. 
8) Je přirozené, projevují-li homosexuálové svou orientaci (vztah k partnerovi) na veřejnosti. 
9) Homosexuálové bývají skvělí přátelé. 
10) Homosexuálové mohou vykonávat profesi učitele, vychovatele a pracovat s dětmi stejně dobře jako 

heterosexuálové. 
11) Homosexuálové jsou dobře rozpoznatelní už při prvním kontaktu s nimi. 
12) Homosexuální orientace se promítá do všech dalších vztahů takto orientovaného jedince (přátelé, známí,..) 
13) Homosexuálně orientovaní muži se většinou nechovají mužně. 
14) Homosexuálové nemají plnohodnotný citový život. 
15) Homosexuálům jde ve vztazích hlavně o sex. 
16) Homosexuální pár může vychovat dítě stejně dobře jako heterosexuální pár. 
17) Pro homosexuály není třeba přijímat zvláštní právní předpisy (registrované partnerství,..) 
18) Homosexuálové by chtěli spíše žít ve větších komunitách „mezi svými“ než v dnešní společnosti. 
19) Napište svůj odhad, kolik procent lidí v ČR by bylo pro přijetí zákona o registrovaném partnerství ………% 
 
U otázek číslo 20) a 21) přiřaďte k jednotlivým údajům čísla 1-5 z následující škály:  
1 – rozhodně ano, 2 – spíše ano, 3 – nijak zvlášť, 4 – spíše ne, 5 – rozhodně ne 
20) Vznik homosexuální orientace je způsoben: 
- vrozeně (geneticky a prenatálně) 
- ranými vlivy v rodině 
- osobnostními rysy jedince, jehož se to týká 
- sexuálním zneužíváním v dětství či pubertě 
- kombinací různých vlivů 
- otevřeností člověka vůči vlivům, které ji mohou způsobovat 
- souvislostí s nějakým hříchem jedince nebo jeho okolí 
- není důležité pátrat po příčině 
- jiné …………………. 
21) Z následujících skutečností homosexuály nejvíce trápí: 
- přiznání si vlastní odlišnosti před sebou 
- přiznání vlastní odlišnosti  před blízkým okolím (rodina, přátelé) 
- přiznání vlastní odlišnosti ve společnosti a odsuzování společností 
- hledání životního stylu (hledání priorit – vztah s partnerem, kariéra,…) 
- hledání partnera a samota 
- citová nenaplněnost 
- nenaplněný sexuální život 
- (ne)založení rodiny, touha mít dítě 
- postoje společnosti k menšinám 
- nedostatečné právní záruky pro soužití homosexuálů 
- jiné ………………………………………. 
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II. Zkuste se zamyslet, jak si myslíte, že by dotazník vyplnili lidé, kteří mají opačnou sexuální 
orientaci než vy. (Jste-li heterosexuální, jak by dotazník vyplnili podle vás homosexuálové a 
jste-li homosexuální, jak by podle vás vyplnili dotazník heterosexuálové.) Je-li pro vás 
obtížné zařadit se do některé skupiny, alespoň pro účely tohoto výzkumu si vyberte, je-li vám 
bližší varianta vaší heterosexuality nebo homosexuality a pak zakroužkujte výroky, s nimiž by 
podle vás souhlasili příslušníci opačné sexuální orientace. Ostatní výroky nechejte opět 
nezakroužkované. 
 
1)  Lidskou sexualitu je možno zdravě žít s hetero-, bisex- nebo homosexuální orientací. 
2)  Normální je být heterosexuál. 
3)  Homosexuální orientace je nezměnitelná. 
4)  Většina homosexuálně orientovaných lidí by ráda změnila svou orientaci. 
5)  Homosexuální orientace je v rozporu s křesťanskou vírou. 
6)  Homosexuálům by prospěla psychoterapie, aby změnili svou orientaci. 
7)  Homosexuálům by prospěla psychoterapie, aby přijali svou orientaci. 
8)  Je přirozené, projevují-li homosexuálové svou orientaci (vztah k partnerovi) na veřejnosti. 
9)  Homosexuálové bývají skvělí přátelé. 
10)Homosexuálové mohou vykonávat profesi učitele, vychovatele a pracovat s dětmi stejně dobře jako 
heterosexuálové. 
11) Homosexuálové jsou dobře rozpoznatelní už při prvním kontaktu s nimi. 
12) Homosexuální orientace se promítá do všech dalších vztahů takto orientovaného jedince (přátelé, známí,..) 
13) Homosexuálně orientovaní muži se většinou nechovají mužně. 
14) Homosexuálové nemají plnohodnotný citový život. 
15) Homosexuálům jde ve vztazích hlavně o sex. 
16) Homosexuální pár může vychovat dítě stejně dobře jako heterosexuální pár. 
17) Pro homosexuály není třeba přijímat zvláštní právní předpisy (registrované partnerství,..) 
18) Homosexuálové by chtěli spíše žít ve větších komunitách „mezi svými“ než v dnešní společnosti. 
19) Napište svůj odhad, kolik procent lidí v ČR by bylo pro přijetí zákona o regisrtovaném partnerství ……… % 
 
U otázek číslo 20) a 21) přiřaďte k jednotlivým údajům čísla 1-5 z následující škály:  
1 – rozhodně ano, 2 – spíše ano, 3 – nijak zvlášť, 4 – spíše ne, 5 – rozhodně ne 
20) Vznik homosexuální orientace je způsoben: 
- vrozeně (geneticky a prenatálně) 
- ranými vlivy v rodině 
- osobnostními rysy jedince, jehož se to týká 
- sexuálním zneužíváním v dětství či pubertě 
- kombinací různých vlivů 
- otevřeností člověka vůči vlivům, které ji mohou způsobovat 
- souvislostí s nějakým hříchem jedince nebo jeho okolí 
- není důležité pátrat po příčině 
- jiné …………………. 
21) Z následujících skutečností homosexuály nejvíce trápí: 
- přiznání si vlastní odlišnosti před sebou 
- přiznání vlastní odlišnosti  před blízkým okolím (rodina, přátelé) 
- přiznání vlastní odlišnosti ve společnosti a odsuzování společností 
 
- hledání životního stylu (hledání priorit – vztah s partnerem, kariéra,…) 
- hledání partnera a samota 
- citová nenaplněnost 
- nenaplněný sexuální život 
- (ne)založení rodiny, touha mít dítě 
- postoje společnosti k menšinám 
- nedostatečné právní záruky pro soužití homosexuálů 
- jiné ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledky a jejich interpretace: 
 
Základní tabulka uvádí v procentech, jaké množství homosexuálů (označení jako „G“), jaké 
množství heterosexuálních mužů („HM“) a heterosexuálních žen („HŽ“) souhlasí s výroky na 
otázky 1-18. Odpovědi na první část dotazníku jsou označeny jako „G 1“, HM 1 a HŽ 1“, 
odpovědi na druhou část jako „G 2, HM 2 a HŽ 3. 
 
 G 1 

 
G 2 HM 1 HM 2 HŽ 1  HŽ 2 

1         100           53,33           96,66           93,33           80           96,66
2           23,33           80           53,33           33,33           43,33           96,66
3           93,33           56,66           53,33           66,66           63,33           66,66
4           13,33           53,33             6,6           13,33           20           20 
5           13,33           50           43,33           30           16,66           10 
6             3,33           26,66             3,33             3,33             3,33             0 
7           40           40           23,33           43,33           63,33           40 
8           76,66           20           30           80           80           80 
9           73,33           63,33           30           40           76,66           76,66
10         100           40           90           96,66           96,66           96,66
11             3,33           73,33             6,66           33,33           13,33           23,33
12           40           80           40           60           30           40 
13             0           76,66           16,66             3,33           24,33           10 
14           46,66           60             6,66           90             6,66           13,33
15           50           76,66             0             3,33             3,33             6,66
16           53,33           10           30           16,66           66,66           93,33
17           56,66           46,66           26,66             6,66           10           20 
18           63,33           36,66           13,33           10             3,33           30 
 
Otázka č. 19 je uvedena s interpretací na další straně. 
Tabulka k otázkám 20 a 21 uvádí počet skórů (z 5 možností škály) vždy ke každé položce 
dané otázky (v případě otázky č. 20 se jedná o 8 položek, u otázky 21 o 10 položek.) 
 
Otázka č.20 
 G 1 

 
HM 1 HŽ 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 22 2 2 0 5 0 0 10 12 1 5 1 8 1 0 6 11 3 2 0 12 1 0 6 
2 6 7 3 1 7 0 0 2 10 14 11 4 12 5 1 3 16 10 7 4 7 4 1 7 
3 1 4 5 8 4 7 0 6 3 6 7 7 6 7 2 8 2 7 8 4 5 7 2 8 
4 1 5 5 6 6 6 1 5 5 7 4 15 4 11 7 3 1 6 8 14 4 11 6 6 
5 0 11 15 15 8 17 29 7 0 2 3 3 0 6 20 3 0 4 5 8 2 7 21 3 
 
 G 2 

 
HM 2 HŽ 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 9 4 2 2 7 2 2 8 17 2 5 1 6 2 0 12 21 5 6 2 9 3 1 12
2 13 20 16 10 15 9 6 5 10 9 10 4 13 6 0 3 8 11 6 4 6 9 2 3 
3 3 3 7 10 5 9 4 4 2 9 6 8 8 3 4 9 1 6 4 5 8 6 2 9 
4 3 1 2 6 3 7 8 7 1 7 4 9 3 12 3 3 0 5 5 12 5 9 9 3 
5 2 2 3 2 0 3 10 6 0 3 5 8 0 7 23 3 0 3 7 7 2 3 16 3 



Otázka č. 21: 
 G 1 

 
G 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 7 11 4 4 11 4 2 1 6 4 9 18 19 9 10 10 10 10 11 12 
2 12 16 10 10 16 12 4 11 14 17 13 10 9 5 10 12 3 4 11 12 
3 5 2 8 8 1 7 6 11 8 6 3 2 1 11 9 5 11 4 8 4 
4 4 1 5 5 1 3 12 7 2 3 3 0 1 5 1 3 5 11 0 2 
5 2 0 3 3 1 4 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
 
 
 HM 1 

 
HM 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 6 2 10 2 7 2 0 0 12 7 6 13 13 5 7 4 1 2 11 10 
2 14 16 15 17 10 9 7 13 12 9 13 11 12 14 15 8 10 11 11 15 
3 5 5 3 8 10 4 7 12 4 11 7 3 2 8 3 2 7 12 2 3 
4 5 6 2 3 3 11 12 5 2 3 2 2 3 3 3 8 6 4 4 1 
5 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 2 1 0 0 2 8 6 1 2 1 
 
 
 HŽ 1 

 
HŽ 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 8 12 9 3 9 6 1 5 6 8 9 21 15 7 13 6 3 6 7 14 
2 11 18 18 11 12 9 8 9 19 10 13 8 14 10 13 11 12 13 15 11 
3 5 0 3 11 6 4 7 11 3 11 5 1 0 9 3 4 5 6 7 5 
4 6 0 0 4 3 7 8 5 1 1 2 0 1 4 1 5 5 4 0 0 
5 0 0 0 1 0 4 6 0 1 0 1 0 0 0 0 4 5 1 1 0 
 
 
Jak už napovídají tabulky, zřejmě díky složení vzorku, který tvoří převážně mladí a vzdělaní 

lidé, se ukazuje, že v případě, že by společnost tvořili tito lidé, neměli by gayové z hlediska 

společnosti zvláštní problémy. Odpovědi heterosexuálů jsou většinou vůči homosexuálům 

velmi tolerantní. Gayové při odpovědích v druhé části dotazníku zřejmě brali v potaz celé 

spektrum společnosti (jak s ní asi sami mají zkušenosti), a proto jejich odpovědi příliš 

nekorespondují s odpověďmi heterosexuálů – mladých a vzdělaných lidí. Bylo by zajímavé 

doplnit později výzkum o respondenty z jiných věkových skupin a o lidi se základním 

vzděláním a zkoumat, zda by se pak názory gayů na názory heterosexuálů potvrdily. Takhle 

to můžeme zatím jenom stanovit jak určitý předpoklad pro další výzkum – lze předpokládat, 

že gayové díky životu ve většinové společnosti budou ve svém odhadu názorů „druhé 

skupiny“ přesnější než názory heterosexuálů, kteří se s tématem homosexuality nemusí 

v životě konfrontovat nebo rozhodně v menší míře než je tomu opačně. 



Výzkum tedy ukazuje, že mladí vzdělaní lidé jsou k homosexuálům tolerantní, znají 

jejich názory a ví o jejich problémech. Vezmeme-li toleranci jako pozitivní hodnotu, lze 

jenom doufat, že tento „trend tolerance a pochopení“ bude pokračovat a šířit se i mezi 

lidmi jiného věku a vzdělání. (Neprokáže-li výzkum, že už i v těchto vrstvách je tento 

trend nastartován a odpovědi heterosexuálů se neodvíjí od věku nebo vzdělání). Další 

výzkum tedy může ukázat, zda odpovědi gayů na názory heterosexuálů přesně odrážejí 

názory celé společnosti nebo jestli v jejich názorech přežívají obavy, které už nejsou 

aktuální, protože společnost je už dostatečně vnímavá k potřebám menšin. Osobně spíše 

věřím v první variantu, i když ta druhá zní lákavě a snad časem k ní společnost dozraje. 

Lze předpokládat, že gayové budou mít méně zkušeností s netolerancí a nepochopením a 

i jejich pohled na názory heterosexuálů se bude pravděpodobně vyvíjet, tak jak budou 

klesat jejich negativní zkušenosti se společností.  

  

Konkrétní odpovědi – srovnání a interpretace: 
 
1) Lidskou sexualitu je možno zdravě žít s hetero- bi- nebo homosexuální orientací. 

G 1 – 100%, G 2 – 53,3%, HM 1 – 96,6%, HM 2 – 96,6%, HŽ 1 – 80%, HŽ 2 – 96,6% 

Heterosexuálové správně odhadli, jak zodpoví otázku gayové. (porovnávají se G 1 a HM 2 a 

HŽ 2). Gayové jakoby heterosexuály podcenili, ale zkreslení je pravděpodobně dáno již 

zmíněným pohledem na názory celé společnosti a nejen její asi nejtolerantnější vrstvy – 

mladých a vzdělaných.. Zajímavé je, že heterosexuální muži jsou jakoby tolerantnější než 

ženy, čímž se nepotvrzuje (alespoň v této otázce) tradovaná hypotéza, že ženy mají 

k homosexuálům nějak blíže a více jim rozumí. 

 

2) Normální je být heterosexuál. 

G 1 – 23,3%, G 2 – 80%, HM 1 – 53,3%, HM 2 –66,6%, HŽ 1 – 43,3%, HŽ 2 – 96,6% 

V odpovědích se nejspíš projevuje to, že respondenti odpovídají v dotazníku na 

homosexualitu, kde je celá řada otázek. a v tomto kontextu můžou „čist“ tuto otázku jako 

kdyby měla za závorkou druhou část „být homosexuál je nenormální“, protože jinak lze těžko 

vysvětlit, že by si 53,33 % heterosexuálních mužů a 43,33 % heterosexuálních žen o sobě 

samých mysleli, že nejsou normální.. Pravděpodobně odpovídají „v duchu tolerance“ 

takovýmto „celostným“ způsobem. Zakroužkování této odpovědi by bylo třeba dál zkoumat, 

jestli vyjadřuje nějaký předsudek typu „být homosexuál je nenormální“ nebo zda 

respondent(ka) pouze vyjadřují souhlas s větou „být heterosexuál je normální“. Samozřejmě 

by šla vést dlouhá diskuse o pojetí normality, ale o tom tento výzkum není – má zachytávat ty 



„nejhornější“ vrstvy našich názorů, které jsou ale často ve složitém světě plném informací 

vodítkem našeho chování, jednání a zaujímání postojů. O odpovědích gayů vzhledem 

k heterosexuálům viz otázka č. 1. 

 

3) Homosexuální orientace je nezměnitelná. 

G 1 – 93,3%, G 2 – 56,6%, HM 1 – 53,3%, HM 2 – 66,6%, HŽ 1 – 63,3%, HŽ 2 – 66,6%  

Většina gayů považuje svoji orientaci za nezměnitelnou, naopak jenom polovina 

heterosexuálních mužů a téměř 2/3 heterosexuálních žen si myslí totéž. Myslím, že je třeba 

vzít víc vážně názor lidí, kteří mají autentickou zkušenost se svou homosexualitou a odpoutat 

se od názorů pochytaných porůznu, které chtějí homosexuály měnit většinou proto, že to 

v něčem nesedí jejich vidění a rozumění světu, ať už z důvodů (pseudo)náboženských či 

morálních. Ani většina výzkumů neprokazuje, že by sexuální orientace byla měnitelná, mluví 

se pak spíše o heterosexuální adaptaci, ale ne o změně orientace. Homosexuálové se zde 

strefili ve svém odhadu na názor heterosexuálů a lze tedy předpokládat, že v případě 

kompletnějšího vzorku by byl jejich názor ještě příliš idealistický. (To by pak ukázal 

výzkum.) 

 

4) Většina homosexuálně orientovaných by ráda změnila svoji orientaci. 

G 1 – 13,3%, G 2 – 53,3%, HM 1 – 6,6, HM 2 – 13,3%, HŽ 1 – 20, HŽ 2 – 20% 

Jenom menší část gayů souhlasí s výrokem a bylo by zajímavé dále zkoumat, jestli souhlas 

souvisí přímo s nimi osobně nebo vyplývá ze zkušeností s dalšími homosexuály. 

Heterosexuálové se celkem shodují ve svých názorech, zajímavý je údaj, kdy touhu po změně 

orientace připisují heterosexuální muži gayům více, když odpovídají v druhé části „za ně“ než 

když odpovídají za sebe. 

 

5) Homosexuální orientace je v rozporu s křesťanskou vírou. 

G 1 – 13,3%, G 2 – 50%, HM 1 – 43,3%, HM 2 - 30%, HŽ 1 – 16,6%, HŽ 2 - 10  

Tato otázka v sobě obsahuje další informaci o pohledu a představě křesťanství. Bylo by 

možné dlouze diskutovat, co je podstatou křesťanství, jaké jsou v církvích názory na 

homosexualitu a otázky, které jsou s ní spojeny, bylo by možno zkoumat biblické výroky, 

výroky Ježíše, které by se mohly k homosexualitě vztahovat, apod. Jen v krátkosti je třeba 

poznamenat, že seriózní a nefundamentalistický rozbor bible se nikde nevyslovuje k otázce 

samotné orientace negativně. Církevní nauka největší římskokatolické církve se také v otázce 

orientace nevyslovuje záporně nebo v pojmech hříchu apod, ale praxe některých kněží a i 

laiků v církvi se této nauky nedrží a často jsou „papežštější než papež“. Zde míří moje kritika 



do vlastních řad – sám jsem katolík. Bylo by možné mluvit o tom, že v církvi existují různé 

proudy s různými názory na homosexualitu, ale předmětem otázky je pouze představa (ať už 

třeba i o zkušenost opřená) na křesťanství a homosexuální orientaci. 

Většina gayů v tomto spojení problém nevidí, ale negativní očekávání ze strany heterosexuálů 

jsou o hodně větší. Heterosexuálové jsou v tomhle daleko „přísnější“  a v jejich souhlasu se 

může skrývat jak větší ortodoxnost vlastní víry nebo naopak větší míra ateismu, který může 

být pojímán jako osvobození od zákazů a příkazů -  víra je pak pojímaná spíše jako 

netolerantní rigidita nebo je ztotožněná s morálkou. Myslí si, že ale méně gayů má tento 

pohled na věc – zřejmě tak předpokládají, že homosexuál si křesťanství nějak zinterpretuje, 

aby se do něj vešel i se svou orientací. 

 

6) Homosexuálům by prospěla psychoterapie, aby změnili svou orientaci. 

G 1 – 3,3%, G 2 – 26,6%, HM 1 – 3,3%, HM 2 – 3,3%, HŽ 1 – 3,3%, HŽ 2 – 0% 

Snad je dobře, že téměř nikdo nechce homosexuály „léčit“ a měnit je a ani oni sami 

nepovažují změnu orientaci za palčivý problém. Zde je ale třeba upozornit na to, že ve 

výzkumu odpovídali ti, kteří jsou se svou orientací smířeni, takže možná by byly výsledky 

jiné, kdyby odpovídali i ti, kteří to vidí jinak a chtěli by svou orientaci změnit, resp. změnit  a 

odstranit důsledky, které vyplývají z jejich orientace. 

 

7) Homosexuálům by prospěla psychoterapie, aby přijali svou orientaci. 

G 1 – 76%, G 2 – 20%, HM 1 – 23,3%, HM 2 - 43,3%, HŽ 1 – 63,3, HŽ 2 – 40 

Jako studentovi psychologie se mi chce uštěpačně podotknout – jak která psychoterapie.. 

Poté, co byla homosexualita vyřazena ze seznamu mezinárodní klasifikace nemocí (resp. 

zůstala jen egodystonní forma), snad (?) většina terapeutů nechce homosexuály měnit, ale 

pracuje s nimi, potřebují-li pomoc s přijetím této odlišnosti. Pozitivní názor na takto vedenou 

psychoterapii má 3/4 gayů a téměř 2/3 žen. Heterosexuální muži jsou v tomhle skeptičtější – 

zřejmě sami řeší své problémy jinou cestou než psychoterapií, ale z hlediska gayů jim tato 

forma pomoci není tak nepředstavitelná. (o 20 % větší souhlas než v první části). 

 

8) Je přirozené, projevují-li homosexuálové svou orientaci (vztah k partnerovi) na veřejnosti. 

G 1 – 76%, G 2 – 20%, HM 1 – 30%, HM 2 – 80%, HŽ 1 – 80, HŽ 2 – 80% 

Pro většinu gayů a heterosexuálních žen jsou projevy k partnerovi na veřejnosti 

samozřejmostí. Výrazně se zde liší skupina heterosexuálních mužů, kterým zřejmě představa 

projevů dvou milenců na veřejnosti není po chuti. Možná by odpovědi byly jiné, kdyby měli 



muži odpovídat, jak jim připadají projevy dvou dívek na veřejnosti (ale možná je jenom můj 

předsudek ☺ ) 

 

9) Homosexuálové bývají skvělí přátelé. 

G 1 - 73,3%, G 2 – 63,3%, HM 1 – 30%, HM 2 – 40%, HŽ 1 – 76,6%, HŽ 2 – 76,6% 

Zde hraje pravděpodobně velkou roli osobní zkušenost. Opět se shodují odpovědi gayů a 

heterosexuálních žen – zdá se, jako by heterosexuální muži byli tolerantnější v obecné 

„akademické“ rovině, ale čím je otázka konkrétnější (viz ot. č. 8,9), tím je pro ně těžší 

souhlasit. Otázka potvrzuje rozšířený názor, že homosexuálové jsou dobří přátelé žen – 

zřejmě nabízejí ženám něco, co jim chybí od heterosexuálů – asi mužskou blízkost, aniž by po 

nich něco vyžadovali – vztahově i sexuálně. Otázka je podobná otázce č. 2 a znova, tentokrát 

obráceně ukazuje, že je možné pochopit otázku izolovaně nebo „celostně“ – „znamená to, že 

nikdo jiný než homosexuálové není dobrý přítel? Souvisí orientace vůbec se schopností 

přátelství?atd“. Bylo by zajímavé porovnávat, kolik lidí zakroužkovalo „normální je být 

heterosexuál“ a nezakroužkovalo odpověď na tuto otázku – pak by totiž použili pokaždé jiný 

styl myšlení a to pokaždé „v neprospěch homosexuálů“ – dala by se tu pak hledat určitá 

schematičnost či předsudkovitost. 

 

10) Homosexuálové mohou vykonávat profesi učitele, vychovatel a pracovat s dětmi stejně 

dobře jako heterosexuálové. 

G 1 – 100%, G 2 – 40%, HM 1 – 90%, HM 2 – 96,6%, HŽ 1 – 96,6%, HŽ 2 – 96,6% 

Jakékoli jiné údaje než 100% pro mě osobně svědčí o velkých předsudcích, napadá mě pro 

„nekroužkovače“ jenom otázka „Myslíte si, že homosexuál je UFO?“ 40 % u G 2 je také 

hrozný výsledek pro heterosexuální většinu. 

 

11) Homosexuálové jsou dobře rozpoznatelní už při prvním kontaktu s nimi. 

G 1 – 3,3%, G 2 – 73,3%, HM 1 – 6,6%, HM 2 – 33,3%, HŽ 1 – 13,3%, HŽ 2 – 23,3% 

Téměř nikdo z gayů nevěří na první pohled jako znamení, kdy je jasné, kdo je kdo. 6eny si 

v tomhle věří víc, heterosexuální muži odpovídají podobně jako gayové. Takřka neuvěřitelný 

je ale rozdíl mezi G 1 a G 2 – plných 70% !! Zřejmě si gayové myslí, že heterosexuálové je 

vnímají jako něco zvláštního, opět by zde stálo za to doplnit výzkum, aby bylo vidět, jestli 

nemají nakonec v tomto odhadu pravdu. 

 

 

 



12) Homosexuální orientace se promítá do všech dalších vztahů takto orientovaného jedince. 

G 1 – 40%, G 2  - 80%, HM 1 – 40%, HM 2 – 60%, HŽ –1 – 30%, HŽ 2 – 40% 

Odpovědi se (vyjma G 2) takřka shodují, orientace je podle nich důležitý faktor, který ale 

nepředstavuje zásadní věc v životě jedince – alespoň tak to vidí většina gayů i heterosexuálů. 

 

13) Homosexuální muži se většinou nechovají mužně. 

G 1 – 0%, G 2 – 76,6%, HM 1 – 16,6%, HM 2 – 16,6%, HŽ 1 – 23,3%, HŽ 2 – 10% 

 

Šlo by diskutovat, jak definovat mužné chování, každý vychází asi z jiné představy, přesto na 

vystižení předsudkovitosti toto nedefinování není na škodu, spíše naopak – když i přes vlastní 

možnost nadefinovat si mužnost po svém, zaškrtne 16,6%, resp. 23,3% heterosexuálů, že 

gayové se nechovají mužně, o něčem to již svědčí – minimálně generalizaci krajně femininní 

podoby homosexuality jako „normu“ pro homosexuála. Nikdo z gayů se s výrokem 

neztotožňuje, ale 76,6% (!!) u G 2 ukazuje, jak je asi rozšířený pohled, že základní 

charakteristika pro homosexualitu je nemužnost – asi jako když má někdo v krátkosti předvést 

homosexuála, často zašišlá a promění se v přeslazenou obludu… 

 

14) Homosexuálové nemají plnohodnotný citový život. 

G 1 – 46,6%, G 2 – 60%, HM 1 – 6,6%, HM 2  - 10%, HŽ 1 – 6,6%, HŽ 2 – 13,3% 

Heterosexuálové asi zapomínají (nebo se neumí vžít do pozice opačně orientovaných), jak 

těžké může být najít vhodného partnera, když výběr je podstatně omezen a nevyznají se 

v citových problémech gayů – myslí si, že orientace jim nijak neztěžuje citový život. Skoro 

ale polovina gayů  - 46,6 % citové problémy gayů vnímá a pravděpodobně i má nebo někdy 

měla. Pro heterosexuály, kteří chtějí být nebo jsou přáteli gayů, by mohl tento výsledek 

znamenat výzvu, aby nepřehlíželi tuto oblast u svých přátel. 

 

15) Homosexuálům jde ve vztazích hlavně o sex.  

G 1 – 6,6%, G 2 – 76,6%, HM 1 – 0%, HM 2 – 3,3%, HŽ 1 - 3,3%, HŽ 2 – 6,6% 

U mladých vzdělaných heterosexuálů nemá tento výrok žádnou odezvu, u gayů prakticky taky 

ne. Znovu číslo u G 2 je alarmující – skutečně by HM 2 a HŽ 2 dopadlo tak katastrofálně, i 

kdyby reprezentativnost vzorku umožňovala zobecnění závěrů na celou českou populaci nebo 

jde spíše o strach gayů, že jsou nebo budou vnímáni hlavně jako sexuální monstra (jak už 

k tomu koneckonců svádí i nálepka „homoSEXUÁL“)? 

 

 



16) Homosexuální pár může vychovat dítě stejně dobře jako heterosexuální pár. 

G 1 – 53,3%, G 2 – 10%, HM 1 – 30%, HM 2 – 16,6%, HŽ 1 – 66,6%, HŽ 2 – 93,3% 

 

Obecně se tato otázka považuje za „lámání chleba“ - i někteří lidé, kteří jsou jinak velmi 

tolerantní, považují výchovu za tak zásadní věc, že přítomnost osob dvou stejného pohlaví je 

pro ně z hlediska dítěte nepřijatelná. Velkou podporu vyjadřují ženy, zřejmě mateřské city 

dělají své a gayům věří víc než oni sami – viz HŽ 1 66,6% a G 1 53,3%. Zajímavé je, že HM 

1 je větší než HM 2 – že by si heterosexuální muži mysleli, že gayové se na výchovu dětí 

sami necítí? 

 

17) Pro homosexuály není třeba přijímat zvláštní právní předpisy. 

G 1 – 6,6%, G 2 – 46,6%, HM 1  - 26,6%, HM 2 – 6,6%, HŽ 1 – 10%, HŽ 2 – 20% 

 

Z těch, kterých se to týká, souhlasí minimálně lidí – gayů a i porovnání s názory 

heterosexuálů nevyznívá pro gaye špatně, i když se nedá přímo vyvozovat, že stejný počet lidí 

by otátku zakroužkoval, kdyby byla formulována pozitivně, tzn. ve smyslu „ Je třeba přijmout 

zákon(y), které budou upravovat vztahy gayů.“. Více žen si myslí, že gayové sami o zákony 

pro ně nestojí (viz HŽ 2 oproti HM 2 a G 1). 

 

18) Homosexuálové by chtěli žít spíše ve větších komunitách „mezi svými“ než v dnešní 

společnosti. G 1 – 6,6%, G 2 – 36,6%, HM 1 – 13,3%, HM 2 –10%, HŽ 1 –3,3%, HŽ 2 –30% 

Zde se v odpovědích heterosexuálů může odrazit pocit, jak by se asi sami cítili na místě gayů 

nebo naopak nevědomá (nebo i vědomá) snaha utvořit svět, kde všichni odlišní žijí jinde…  

   

19) Napište svůj odhad, kolik % lidí v ČR by bylo pro přijetí zák. o registrovaném partnerství. 

Hodnoty u každé skupiny jsem sečetl a vydělil počtem odpovědí – někdy na tuto otázku 

respondenti neodpověděli – možná zapomněli, možná nechtěli, možná nevěděli... Zvláště se 

to týká u odpovědí v druhé části, kde chybí u G 2   53,3% !! dat, u HM 2  30% a u HŽ 2  

16,6% dat. 

G 1 – 50%, G 2 – 40% 

HM 1 – 35%, HM 2 – 36% 

HŽ 1 – 35%, HŽ 2 – 31% 

Je třeba připomenout, že otázka nesleduje osobní názor respondenta, ale to, jak vnímá náladu 

ve společnosti vůči homosexuálům, resp. významnost přijetí zákona o registrovaném 

partnerství. Další interpretace snad nejsou třeba. 



  

U otázek č. 20 a 21 nebudu interpretovat každé číslo, údaje jsou k dispozici v tabulce – vždy 

se porovnává G 1 s HM 2 a HŽ 2 a pak HM 1 a HŽ 1 s G 2. Účelem použití škál bylo, aby 

byla zmírněna možnost pouhého souhlasu či nesouhlasu a respondent(ka) měl(a) možnost 

alespoň trochu diferencovat svůj názor. Škály jsem použil u otázek, které považuji za 

významné – vznik homosexuality a reálné problémy homosexuálů – jak to vnímají gayové a 

jak heterosexuálové. 

 

Odpovědi gayů: 

Naprostá většina vnímá svou orientaci jako danou vrozeně, případně připouští kombinaci 

různých vlivů (nejčastěji „spíše ano“ u raných vlivů v rodině). Myslí si, že heterosexuálové 

budou také spíše vidět homosexualitu jako vrozenou, ale je tam již patrný posun, že v jejich 

názorech připouští víc psychodynamických vlivů (výchova, kombinace vlivů, otevřenost 

jedince vůči vlivům, co mohou způsobovat orientaci a osobnostními rysy jedince.) 

Dá se říci, že přiznání vlastní odlišnosti není jednoduché ani před sebou samým (skoro 60 % 

odpovědí 1 - „rozhodně ano“ a 2 - „spíše ano“), před blízkými (90%!!) ani před společností 

(80%). Stejný počet vnímá jako problém hledání partnera, 60% nezaložení rodiny a touhu mít 

dítě a nedostatečné právní záruky vztahů gayů. Naopak nenaplněný sexuální život nestojí na 

předních místech v počtu odpovědí. (13%). 

 

Odpovědi heterosexuálních mužů: 

Větší část vidí také příčinu vzniku homosexuality jako vrozenou danost (téměř 70%), 

polovina hledá příčinu spíše v raných vlivech v rodině a v osobnostních rysech samotného 

jedince, 60% si myslí, že se na vzniku podílí více vlivů zároveň. V odhadu názorů gayů na 

toto otázku se víceméně strefují správně. Jako problém vnímají přiznání homosexuální 

orientace před sebou a před blízkými (kolem 60%) a ještě větší je procento u přiznání 

orientace ve společnosti.(80%!!) Téměř 2/3 považuje za problém hledání životního stylu a 

partnera, polovina nenaplněný sexuální život a nedostatečné právní záruky a 80% nezaložení 

rodiny a touhu mít dítě. 

 

Odpovědi heterosexuálních žen: 

90% považuje homosexualitu za vrozenou, skoro polovina vidí jako významné i rané vlivy 

v rodině a kombinaci různých vlivů. V odhadu názorů homosexuálů se také nijak zvlášť neliší 

od názorů gayů, tak jak na tuto otázku odpovídali oni. Dalo by se mluvit o „výraznějším rysu 

problematičnosti“ – velkým problémem je přiznání vlastní orientace před sebou samým (2/3), 



téměř všechny se shodli, že přiznání před blízkými i před společností je skutečností, která 

gaye velmi trápí (100%, resp. 90%!!), polovina považuje za problém hledání životního stylu 

homosexuála, citovou nenaplněnost, nedostatečné právní záruky pro gaye a nezaložení rodiny 

(o 30 % méně !!! než odpovědi heterosexuálních mužů – že by byli muži více rodinně 

založení??), 60% hledání partnera a samotu a 80% postoje společnosti k menšinám.  

Odpovědí HŽ 2 se prakticky z žádná odpovědí nepohybuje pod 50%, z toho přiznání si vlastní 

orientace před sebou, blízkými a společností, hledání partnera, touha mít rodinu a dítě, postoje 

společnosti k menšinám a nedostatečné právní záruky pro homosexuály jsou vyšší než 

70%!!!. S trochou nadsázky se dá říct, že kdyby tyto ženy byly gayové, tak by se utrápily.. 

 

 

Závěr: 
Myslím, že výzkum přinesl zajímavá data a zvláště muže tvořit základ pro větší vzorek, který 

bude umožňovat lepší zobecnění. Potvrzuje se, že mladí vzdělaní lidé netrpí 

homofobickými náladami, které jsou někdy slyšet ve společnosti a ve většině otázek vědí, 

co asi prožívají jinak orientovaní jedinci, což je asi nejlepší možný výsledek výzkumu – 

jak z pohledu gayů a jejich života ve většinové společnosti, tak z hlediska pluralitní 

demokratické společnosti samé.  

V některých otázkách vykazují ženy lepší porozumění pro gaye, v jiných nemá pohlaví větší 

vliv na odpovědi. Údaje o věku a vzdělání nevykazovaly také významné trendy – jednalo se 

prakticky o věkově homogenní skupinu a zřejmě rozdíl mezi VŠ  a SŠ  vzděláním není 

(alespoň z hlediska odpovědí v tomto dotazníku) relevantní veličinou, která by přinesla nějaké 

významné rozdíly v odpovědích – proto se na tyto skutečnosti neodkazuji. 
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Jak to vidí gayové – kvalitativní výzkum ohledně 

některých aspektů homosexuality 
 

 

Úvod: 
Cílem je zjistit, jak se homosexuálové dívají na svou orientaci, po čem touží, jak jsou se svou 

orientací smířeni, jak k ní přistupují a jakou roli hraje v jejich životě fakt jejich orientace. 

 

Metody a vzorek: 
Využil jsem ochoty některých respondentů, kteří odpovídali na otázky v dotazníku 

kvantitativní části mého výzkumu a s 20 z nich jsem uskutečnil strukturovaný rozhovor, kde 

jsem měl připraveno 6 hlavních otázek, na které respondenti odpovídali dle vlastního uvážení. 

Jednalo se o mladé homosexuály, převážně z Prahy a Plzně, většinou s VŠ nebo SŠ 

vzděláním. (Více o vzorku je již v kvantitativní části výzkumu.)  

Otázky byly voleny tak, aby respondenti museli přemýšlet, snad i trochu jinak než jsou zvyklí, 

a dá se říci, že otázky jsou zabarveny tak, aby umožnily projekci vlastních prožitků, tužeb a 

potřeb do odpovědí na otázky, které se tváří neutrálně a obecně. Míra projektivity je asi 

nezměřitelná, ale v každém případě odpovědi gayů umožňují vidět svět trochu z jejich 

pohledu a mohou přispět k prohloubení porozumění homosexuální menšině. 

 

Vyhodnocení: 
 

Otázka č. 1: „Představ si, že jsi režisérem, kde hlavní hrdinou má být gay. Jak ztvárníš 

postavu? Co na něm, resp. pro něj bude charakteristického? Můžeš vymyslet třeba i 

námět na příběh, co se tam bude odehrávat, s čím se bude hrdina potýkat, v žánru se 

meze nekladou a jakkoli otázku chápeš, je to dobře.“ 

Otázkou se snažím proniknout do témat, které jsou nějak v životě homosexuálů významná. 

Předpokládám, že účastníci výzkumu budou do hrdiny, případně jeho příběhu  promítat něco 

ze sebe – něco, co je pro ně charakteristické, co sami nějak znají, ať už ze svého vlastního 

života nebo skrze někoho nebo něco jiného nebo naopak něco, po čem touží, co by chtěli sami 

zažít nebo naopak čeho se bojí a co by zažít nechtěli. Jako materiál k analýze by mohl sloužit 

i průběh příběhu, který účastníci vymýšlejí – hledat tam způsoby, jakým se hrdina vyrovnává 

se svou orientací (jestli vůbec..) nebo i obecněji – jak překonává překážky, v jakých vztazích 



se hrdina ocitá, kdo ho ovlivňuje a koho ovlivňuje on, jaká je atmosféra příběhu, jak příběh  

začíná a končí a co má být pro hrdinu vlastně charakteristické. 

Nelze zde uvádět vše, co se v rozhovorech objevilo, tak zmíním alespoň některé postřehy. 

Poměrně často se objevuje zmínka o tom, že gay by se neměl na první pohled nijak lišit, 

několikrát zaznělo, že rozhodně by neměl být zženštilý (což docela koresponduje s množstvím 

gay odpovědí z kvantitativní části, kde bylo poznat, že většině gayů vadí, jsou-li vnímáni jako 

nemužní, protože oni sami se tak nevnímají). Žánrově je častěji uváděna komedie nebo něco 

veselého, aby to frčelo a mělo nějaký náboj. Hrdina je prakticky vždy součástí širší 

společnosti, někdy se vyrovnává se svou orientací nebo s tím, jak to říci rodičům a prožívá 

lásku i zklamání. Někdy se v odpovědích objevuje přímo zmínka o tom, že je těžké mluvit o 

„nějakém hrdinovi“ a respondent pak mluví o sobě nebo charakterizují více postav s tím, že 

každá z nich by byla ztvárněna jinak, což může svědčit o schopnosti diferenciace 

odpovídajícího. 

 

Některé úryvky z nápadů gayů: (interpretace nechávám na každém zvlášť) 

- „Vikend“ – Petr (gay) - přitažlivý, nefemininní muž je ředitelem úspěšného podniku, nemá 

nouze o peníze a jeho podřízení se mají fajn – takový netunelující šéf. Jde oslavit 

narozeniny svého (HIV pozitivního) kamaráda, kde se sejde mnoho známých. V ústraní 

spolu hovoří o životě, o jeho nemoci a o tom, že Petr ještě nepotkal toho pravého. Protože 

alkoholu je příliš, rozhodne se Petr, že si vezme taxi. Řidič taxíku vypadá jako vysněný 

Petrův idol a tak se Petr rozhodne, žer mu dá návrh, aby spolu strávili víkend. Když řidič 

zjistí, že se jedná o 5000 dolarů, souhlasí. Střih. Další den se řidič probouzí vedle Petra a 

v této chvíli se rozehrává příběh dvou odlišných mužů. Taxikář ví, že už nemůže odejít a 

ani nechce – s vidinou velkých peněz. Poznává, že Petr není žádná obyčejná tetka, ale 

vzdělaný a moudrý muž, který dobře vede svůj podnik a je citlivý a pozorný. Petr ovšem 

poznává, že si nemůže kupovat lidi, že z trochu jednoduchého člověka se vyklubala 

individualita. K žádnému sexu nedojde, ale nějaký erotický nádech by to mít mělo. 

V pondělí večer přijíždí taxikář novým autem a vrací vypůjčenou košili. Nerozcházejí se 

jako kamarádi, ale lidé, kteří spolu prožili víkend, poznali své zákoutí, své chyby a své 

přednosti. Rozcházejí se jako lidé, kteří se na sebe nezlobí. 

- Mohlo by to být třeba o stárnoucím muži, kterému jeho známý řekne, že ho miloval a 

miluje. Ten stárnoucí muž odpoví: “ A to jsi nemohl říct před 15 lety, troubo?!“ Po týdnu, 

fakt hodně dobrém týdnu, by se situace mohla změnit. Ten známý, mimochodem lékař 

skončí na sále. Autonehoda a bez vozíku už ani krok. Pak se to mohlo rozvíjet, jak se ten 1 

stará o toho druhého. Určitě bych nezdůrazňoval téma o „utlačování gayů“ – příliš 



omšelé. No a dopadlo by to samozřejmě špatně – filmy se špatným koncem jsou 

nejúspěšnější. 

- Já bych film netočil, protože mi takovej život připadá v pohodě a není co řešit. Možná 

nějakou komedii, jako že se kluci chtěj vzít a maminky jim držej palce. 

- Kdybych měl točit film o homosexuálovi, vybral bych si život nějakou známou osobnost, 

kdo byl gay – Isaac Newton, Michelangelo, John Maynard Keynes 

- Hezký mladý kluk, který pečuje o svůj zevnějšek a udržuje tělo v kondici. Má spoustu 

kamarádek, pár večerů tráví čas v gay barech nebo gay diskotékách. Má častý 

příležitostný sex a žádn  ého stálého přítele. Pokud ano, tak stejně udržuje sexuální vztahy 

mimo tento vztah. Hezky se obléká. Rád chodí do divadla, na výstavy a rád cestuje – 

hlavně na Ibizu.. ☺ 

- Hlavní hrdina by měl být úplně normálná kluk, ať se vyvrátí představy o gayích jako o 

vykroucených klucích nebo jako o pěkných, hodných a citlivých lidech…na druhou stranu 

ale nezakrývat i problémy a život gayů 

- Orientace postavy je neopomenutelná, ale není rozhodijící ani hlavní 

- Půjde se někdo podívat do kina na sebelepší film, když bude hlavní hrdina gay?? Hlavní 

hrdina by moh být třeba jako Vladimír z Hrabalova Něžného barbara nebo jako hrdina 

z Cruel Intentions.. nejlapší je, když hrdina na konci umře – to pak ta romantika stříká na 

všechny strany. Protože ten kluk nikdy nezestárne, nezvrásčí, nestihne ukázat své špatné 

stránky a vlastnosti, zbyde jen ten první dojem, který je dokonalý 

- Hlavně bych kladl důraz na bourání existujících stereotypů, takže bych se snažil ukázat 

gaye jako „co nejnormálnějšího“ člověka. Ve filmu bych ukázal fungující vztah gayů, aby 

bylo jasné, že je hlavně o citu a ne o sexu. V neposlední řadě bych ukázal problémy, 

s nimiž se našinci potýkají – např. výchova v ortodoxně nábožensky smýšlející rodině, 

problémy v pubertě – otázky typu „Už máš děvče? Kdy se budeš ženit?“, aniž by 

dotazující připustil jinou možnost, jaké je to slyšet v období, kdy se se svou orientací 

vyrovnáváme, od relativně blízkých lidí (spolužáci, rodina), když se občas ne moc 

pochvalně baví o „buzerantech“) 

- Kluk poté, co se vyrovná se svou orientací a zažije nějakou lásku i zklamáni se rozhodne, 

že si zařídí život podle svého a dá dohromady partu kamarádů (homo i heterosexuálních). 

Společně překonávají úskalí a zvraty života – klasika, ale z mého pohledu 

nevyčerpatelná…aby okolí vidělo, že jsme taky jenom lidi, i když pro některé zvrácení 

nebo nemocní. 

- Třeba o studentských kolejích, kde je 1 nezženštilý homosexuál. Jinak ho baví všechno 

normálně, lidé o něm vědí a normálně se s ním baví. Kluci se ho potajmu ptají, jaké to je 



být homosexuálem, vyzvídají věci o sexu, stejně jako holky se ho ptají, jak to mají kluci 

nejradši a svěřují se mu, kterého chlapa by nejradši dostaly. Hlavni hrdina se jen směje a 

shání si sex jinde. Byl by to nějakej mírně komediální film, kde nosná idea by nebyla 

homosexualita, ale něco jiného. Třeba jako Básníci, akorát, že Štěpánek by byl 

homosexuál.  

- Na začátku příběhu by neměl nikdo tušit o jeho orientaci, mělo by to vyplynout z příběhu a 

to tak po čtvrtině filmu, aby si každý mohl říci „vždyť já to nepoznal“. Nemělo by chybět 

období coming outu a to hlavně vnitřní vyrovnání se se sebou. Vnější odhalení by mohlo 

být šokující, ale zároveň plné pochopení. Bylo by super, kdyby se hrdina zamiloval a jeho 

láska byla opravdová láska a ne jenom sexem. 

 

Otázka č.2: „Přináší homosexualita v životě nějaká pozitiva, příp. jaká?Je kvůli tomu 

v životě něco snazší? A naopak přináší homosexualita nějaké těžkosti, příp. jaké?“ 

Otázkou se snažím zjistit, jestli homosexuálové vidí na své orientaci kladné a příjemnější 

stránky a také nepříjemné a problematické aspekty, příp. co z toho převažuje. 

 

Uváděná pozitiva: (myslím, že přínosnější je zde dát prostor samotným odpovědím, než 

vlastním interpretacím) 

- člověk je musí umět najít, což může trvat i déle, někdy bohužel celoživotně..asi jsem 

tolerantnější k různým menšinám či jinému chování 

- užívám si život jako každý 

- gayové nemají děti a mohou se věnovat práci, kterou by jako otcové nedělali, třeba i 

z finančního hlediska 

- mám nejlepší kamarádku na světě 

- člověk si uvědomí, že jeho život závisí na jeho rozhodnutí, naučíš se skrývat věci a chovat 

se tak, jak si to vyžaduje okolí – skvělá průprava pro obchodníka, diplomata, herce, můžeš 

začít lépe chápat pocity menšin.. 

- život je jednodušší, nemusím mít zodpovědnost za děti, které by mě stejně dali do domova 

důchodců, mám více svobody – při rozhodování nemusím brát tolik ohledů 

- pozitiva??….ani nevím…myslím, že většina homosexuálů je více psychicky odolná, podle 

mě je to dáno tím, že se sami musejí vyrovnat se svou orientací a naučit se s ní žít, což je 

dost posílí (alespoň já to tak cítím). 

- kroutící se nahaté holky se mnou nic nezmůžou…kdybych si měl vybrat dívku, se kterou 

bych chtěl třeba chodit (proč ne?), vybral bych si hlavně podle její povahy a nebyl bych 

zaslepen krásou 



- myslím, že jsem citlivější než ostatní kluci, ale to je spíš mojí náturou..i když kdo ví, čím to 

je 

- člověk se musí naučit spoléhat více sám na sebe 

- člověk se dívá na svět jinak, s větším pocopením pro druhé, neodsuzuje, musí víc sám sebe 

poznávat a chápat se…ale asi to neplatí pro každého  

- je možné se podívat na oblasti, v kterých gayové vynikají – naoř. umění, ale i věda 

(Newton, Wittgenstein,..) Proč? Homosexualita podporuje v lidech kreativitu, protože 

homosexuál nepřijímá svět jako soubor daných pravidel – skrze homosexualitu člověk 

chápe, že „ všeobecně platná“ pravidla, kterými jsou lidé formováni, nelze 100 % 

aplikovat. 

- nižší životní náklady – nemusíš živit děti, ale utrácíš víc za kosmetiku ☺ 

- více svobody, méně vazeb – asi to nedokážu posoudit, protože mám synovce a neteř a 

navíc pracuju s dětma, takže v tomhle směru si rád od dětí doma odpočinu. Mnohem větší 

pozitivum vidím v přínosu homosexuality k osobnímu růstu – když jsem se se svou 

orientací svěřil mámě (ve 21 letech), řekla mi: „ To jsi ale silná osobnost, žes to tak 

dlouho zvládal sám“, naproti tomu, když jsem to řekl kámošovi, řekl mi, že jsem silná 

osobnost, že jsem to dokázal někomu sdělit…takže člověk si nevybere, asi z něj musí silná 

osobnost vyrůst ☺ Pokud se svou orientací vyrovnáme a ZTOTOŽNÍME, nesklouzneme ke 

konformnímu způsobu života, může nás to posílit a osobnostně obohatit, pokud jde o ty 

nejlidštější vlastnosti.. 

- heteráci nemůžou dělat ty drsné a sexuálně explicitní vtípky, po kterých by moje matka 

nejspíš omdlela a které tak miluju 

- gayové hodně spolupracují – setkávám se s tím denně na úrovni obchodu, vím, že jim 

mohu  věřit – ne proto, že jsou gayové, ale proto jací jsou, znám je a to jací jsou, je často 

tím, že jsou gayové. 

- gay nemusí šetřit na rodinnou dovolenou, o někoho pečovat, nemusí pro sebe stavět chatu, 

aby si měli děti kde hrát, nemusí šetřit dětem na studia.. Pokud jsou 2 kluci spolu, jsou to 

prostě kluci a chlap mívá často lepší plat než ženská.. Navíc mají menší spotřebu a tím i 

víc peněz 

- vše má své pro a proti 

- pozitiv je málo, ale jsou – při sexu nehrozí otěhotnění ☺, mezi gayi funguje něco jako 

„našinecká mafie“ – že se 1 našinec může obrátit na druhého (když to o sobě vědí) a bude 

mu poskytnutá pomoc – nemyslím pomoc sexuální, ale odbornou, resp. lidskou a také 

můžu přespat v každém krajském městě, protože tam máme známé 

- sex se sežene na internetu do hodiny, ale nevím, jestli by to nemělo být v těch negativech 



- člověk je citlivější, vnímá silněji bolest jiných a více se snaží pomoci 

- nečernobílé vidění světa, nutnost a schopnost hledat, tolerance, soucit a pochopení pro 

druhé, svoboda, nesvazující role, v kterých často heterosexuál musí žít 

Negativa: 

- netolerance k projevům k partnerovi na veřejnosti, možná budu mít někdy problémy 

v práci, ale teď je to v pohodě 

- stále je plno lidí, kteří nás nechtějí a nehodlají tolerovat 

- hledání partnera 

- můj gay kamarád se může stát mým rivalem 

- vyrovnání se s orientací – bez pomoci zvenčí, pak začneš hledat spřízněné duše a narazíš-

li na začátku na někoho, kdo jenom chce využít „mladé maso“ a pak tě odkopne – může 

z toho být trauma na dost dlouho 

- jak to říci rodičům? a co někomu v okolí – mají to vědět? 

- člověk nemůže všude říkat, že je gay – někdy se také lidé, zvláště ženy moc zajímají o můj 

život 

- komu to říct a komu ne, jak se s tím lidé vyrovnají..někdy člověk ztratí kamaráda..různé 

psychické problémy apod… 

- ztížené hledání kontaktů a vazeb, nutnost jisté přetvářky, potřeba skrývat některé projevy, 

přirozené pro většinu, problém toho, že za normální se považuje jednání většiny, možná i 

větší nenaplněnost citového života, ale to souvisí se sníženou možností nalezení 

partnerských vztahů 

- samozřejmě..jsme menšina, které se každý štítí…teda kdyby to věděli. 

- Když jdu s kamarádem po ulici a on najednou řekne „Hmm, to je kus, co?“Jasně, že 

nevím, o čem mluví a musím se přiblble rozhlížet na všechny strany, než uvidím tu prsatku, 

o které mluvil. Není to těm mým kámošům podezřelé? 

- vyrovnání se s orientací a naučit se s ní žít, dále stále mnoho lidí  ve společnosti, kteří 

homosexuály neuznávají nebo přímo nenávidí 

- handicap ve společnosti, i když mnoho věcí už se posunulo a změnilo. Spolu s dalšími 

psychologickými handicapy to působí na křehkost lidí.. 

- odsouzení většinou společnosti, nemožnost založení rodiny, těžké hledání životního 

partnera – nelze tak lehce a přirozeně navazovat vztahy mezi heterosexuály, poškození 

konečníku – inkontinence v důchodu 

- není snadné najít někoho, kdo se k vám hodí na trvalejší vztah, kvalitních lidí znám hodně, 

ale buď se jedná o ženy nebo o heterosexuály, navíc spoustu našinců má psychické 



problémy nejrůznějšího druhu podmíněné snad výchovou nebo já nevím čím a velké 

množství našinců jsou kurvy – ne ve smyslu zaměstnání, ale ve smyslu povahy 

- po prozrazení je negativ celá řada – reakce rodičů. Problémy s kamarády, zřejmě i 

v zaměstnání 

- společenské přijetí, nemožnost mít dítě, někdy nerozumění vlastním pocitům 

 

Otáka č. 3: „ Představ si, že ti někdo může v životě splnit 3 přání. Co to bude? Může, ale 

ani nepřímo to nemusí souviset s orientací.“ 

Otázkou sonduji, jak významná je pro gaye skutečnost jejich sexuální orientace a jestli jejich 

přání souvisejí nějak s jejich orientací. Upozorňuji na to, že přáním může být skutečně cokoli, 

protože mám pocit, že zodpovídání otázek na téma homosexuality může evokovat pocit, že i 

tato otázka se nějak vztahuje přímo k tématu. Naopak mi jde o to, zda se přání gayů nějak liší 

od přání, jaká by mohl mít i heterosexuálně orientovaný člověk. 

- mír ve světě, zdraví mých rodičů a mé zdraví – fyzická, psychická a sociální pohoda, gay 

bych mohl zůstat, to mě nevadí – někdy je to zábava 

- nikdy mi je nikdo nenabídnul, ale určitě by mezi ně nepatřila změna orientace 

- peníze, jinak mi nic nechybí..ty další dvě přání bych přenechal třeba charitě 

- aby se zlepšilo životní prostředí pro všechny (zvěř, ryby i lidi), aby lidé alespoň o trochu 

víc hledali srdcem, abychom měli možnost identifikovat v obchodech geneticky upravený 

potraviny 

- zdraví, láska, peníze a další věci, co chce každý…jinak ale vzhledem k orientaci- chtěl 

bych být holkou, ALE zase bych se chtěl kamarádit s klukama, jako teď, protože je to 

prostě skvělý. Klučicí parta je super, ale kdybych chtěl jako holka do klučičí party, všichni 

by mě chtěli jenom sbalit a nebylo by to zkrátka ono. Takže vlastně nevím, alespoň bych to 

zkusil. Chtěl bych být pro ostatní lepším člověkem – myslet míň na sebe, aby na mě bylo 

spolehnutí a vůbec – jenže na tom budu muset pracovat já sám, jinak vlastně nevím, co si 

přát..nebo mít další 3 splněná přání.. 

- proč takové mrhání a hned 3 přání..stačilo by plné životní naplnění 

- myslím, že nejsem se sebou vyrovnaný, tak ať už se dám konečně dohromady, práce, která 

mě bude bavit a bude mít smysl, nepromarnit život 

- moc bych si přál, abychom já a můj přítel byli stále zdraví a zaměstnaní, ale protože jsou 

to 2 zdraví a 2 zaměstnání, tak bych oželel své zaměstnání 

- hezkého, hodného, chytrého, atd.partnera, tolerantnější společnost, zdraví 

- žádné z mých přání by se netýkalo změny orientace – jedno z nich by mohlo být přání, aby 

ustaly všechny formy diskriminace a „harašmentu“ 



- zdraví, doživotní renta, poznat sympatického gay intelektuála a atletického přeborníka 

v jedné osobě 

- mít vlastní bydlení, hodného partnera a to třetí by bylo asi něco pro ostatní lidi – světovej 

mír nebo tak… 

- momentálně jsem v depresi, asi bych chtěl někde v klidu a tichu umřít… 

- nejsem si jist, musel bych to pečlivě zvážit a to udělám jen opravdu tehdy, pokud mi to 

někdo vážně nabídne. Je dost možné, že si vyberu, že bych byl heterák a možná taky ne. 

Nejsem nespokojen s tím, co jsem, někdy mi to zkrátka vadí a někdy ne, už jsem si zvykl, 

ale byly doby, kdy bych neváhal. Jinak bych si přál starej fígl – abych měl nekonečně 

přání 

- asi abych měl úspěch v tom, co chci v životě dělat, abych byl já i můj přítel zdravý a 

šťastný, aby ho moji rodiče přijali a smířili se s tím, co jsem. 

- 1 moje přání by souviselo s orientací – aby se příští ráno všichni vzbudili s orientací 

bisexuální 50/50 – a bylo by po problémech se sexuální orientací..Další přání by byla  

fotografická paměť a zaměstnání, které mě baví a slušný plat 

- aby lidé netrpěli – neměli žádné nevyléčitelné nemoci, abych získal mnoho peněz, které mě 

ale nesmí změnit a aby všichni, kdo se gayům smějí a odsuzují je, byli označeni velkým 

dlouhým červeným nosem ☺ 

- uzdravení lidských duší, potkat a najít kluka, jakého hledám a abych našel své místo na 

světě 

 

Otázka č. 4: „ Ráno se probudíš a zjistíš, že jsi se stal heterosexuálem, Jak bude vypadat 

tvůj další život? Změní se něco, všechno nebo nic?“ 

Otázka opět hledá význam sexuální orientace, tentokrát z trochu jiného úhlu. Myslím, že 

interpretace nejsou třeba..snad jen zdůraznění toho, že by následující řádky prospěly těm, 

kteří chtějí homosexuály měnit a „léčit“.. 

- šok, nespravedlnost, neštěstí, deprese, Bohnice, psychoanalytik, pomalý návrat do života 

s hrůzou, co mě ještě potká 

- změnilo by se toho dost, ale zase ne tak úplně moc – asi bych se choval pořád stejně 

(doufám) jen s tím rozdílem, že by se mi nelíbili kluci, ale ženský…ale jinak takové ty 

hlavní věci jako práce, kamarádi a tak, to by zůstalo, takže asi by se toho opravdu moc 

nezměnilo.. 

- proč, jsem spokojenej.. 

- budu určitě víc v pohodě, ale těžko říct…. 



- Jen to ne..myslím a představuji si, že by jen vyrostl počet problémů a starostí. To už snad 

se raději neprobudit, ale to už je rouhání…asi bych smazal obrázky nahatých kluků a 

začal bych na internetu navštěvovat jiné erotické stránky..Pokud by se změnila jen moje 

orientace a nic jiného, tak by vlastně všechno ostatní zůstalo při starém. Zatím jsem neměl 

poměr ani s dívkou ano s chlapcem, tak by se změnily jenom moje fantazie, představy a 

v barech byxh si místo „ten je nádhernej“ říkal „ta je nádherná“ 

- to je hrozná představa, to bych nechtěl zažít….nevím, co bych dělal…samozřejmě, že by to 

změnilo můj život a to asi od základů, ale bojím se, že bych měl problém s tím žít 

- budu mít víc sexu a možná i přítelkyni 

- absurdní, ale budiž…samozřejmě by bylo všechno jinak, protože nesouhlasím s názorem, 

který jsem slyšel od 1 lesbičky, že její orientace je nepodstatná věc, protože sex je jen 

nepatrnou součástí jejího života. „Být gay“ přece není zdaleka jen o sexu, opravdu zní líp 

„citová orientace“ z toho vyplývá, že je tím dána naše celková percepce – jak vnímáme 

lidi jako muže a ženy a pak by třeba skvělé přátelství, které mám se spoustou holek asi 

nabralo jiný rozměr (myslím v roli vnímání). 

- změní se málo – především by se mi smáli moji hetero-kamarádi, že jsem se změnil, že to 

„přece jen je asi nějaká divná fáze“, že jsem „konečně 1 z nich“. Přineslo by to i nějaká 

pozitiva, ale jestli by mi zůstala zachovaná paměť na to, jaké je to být homosexuálem, asi 

by se mi i trochu stýskalo, jinak by to asi mělo víc pozitiv než negativ 

- ráno vstanu a pošlu mail spolubydlícímu, aby mi poslal nějaký ženský ze své galerie, třeba 

Tiffany – on je na to totiž specialista a pokud bude výsledek shodný s výsledkem národní 

referenční laboratoře, tak si napíšu do občanky „jsem hetero“, najdu si Dr. Quinovou, 

zamiluju se, postavím jí ordinaci, vedle lékárnu, vykašlu se na postgraduál a budu 

nerušeně bohatnout…ne, vážně, nic by se nezměnilo, jen bych nebyl na kluky 

- fakt nevím, příjemná i divná představa – někdo mi vezme kus cesty, co jsem ušel, přestanu 

rozumět sobě, znovu začít od začátku se mi moc nechce. Najdu si holku, která bude 

dobrá? 

- užíval bych si toho pocitu, jakej jsem chlapák 

- byl bych hodně smutný – můj život by se převrátil naruby, bylo by to jako kdybych se 

musel začít učit po nějaké události všechno znovu. Jsem rád, jaký jsem.. 

-  pokud by to bylo retrográdní (?), tak by to asi bylo normální pokračování normálního 

života…a pokud ne, tak bych se asi cítil dost divně..asi jako kdybych se změnil v metr 

vysokého zeleného chlapíka s tykadly na hlavě. 



- změní se všechno. Mám hodně přátel, ale myslím, že by to nakonec pochopili, můj přítel 

by to asi nepochopil a moc by ho to bolelo, mám ho rád a nechci mu ublížit – chci trávit 

čas a život s ním a ne zase někoho hledat. Rodiče by to asi velmi potěšilo. 

- myslím, že ne…jen rozdám poštou svým virtuálním kamarádům darem své gayporna ☺ i 

kdybych byl heterosexuál, tak bych šel v úterý na fantastický koncert AC/DC na Strahově. 

 

Otázka č. 5: „Tvůj názor na bisexualitu. Existuje to? O čem to je? O sexu nebo i o citech  

a o vztazích? 

Je jistě zajímavé, jak se na bisexualitu dívají gayové. Janošová ve své knize „Homosexualita 

v názorech současné společnosti“ uvádí v odkazech na zahraniční výzkumy, že až 60 % gayů 

je schopno sexuálních kontaktů s ženami a jedním z rozšířených názorů ve společnosti je, že 

gayové sami považují bisexuály za homosexuály, kteří si nechtějí přiznat svou homosexualitu. 

Někteří lidé jsou tolerantnější více k homosexuálům a bisexualitu považují jen za sexuální 

výstřelky těch, kteří „už nevědí, co by..“ Někdo má zase zkušenost, že s nálepkou bisexuál je 

více přijatelnější pro spoustu lidí než kdyby se otevřeně hlásil k homosexuální orientaci. 

Téma by jistě stálo za zcela samostatný výzkum, proto následující příspěvky je třeba brát jako 

další střípek v paletě postojů k bisexualitě. 

- bisexualita existuje spíše v sexuální formě – když někdo tvrdí, že je klasickej bisexuál, tak 

si myslím, že má stejně blíž k té či oné skupině. 

- existuje to, protože jsem se o tom sám přesvědčil 

- existuje, ale pravých bisexuálů – 50/50 je strašně málo, je to asi o všem 

- o existenci heterosexuálně-homosexuálního kontinua nelze pochybovat. (jedovatá pozn. 

„badatele“ po absolvování kurzu „sexuální psychologie(?)“ u Petra Weisse – ale lze…☺) 

Pěkně blbá otázka. Je to o sexu i o citech a mělo by to být o vztahu – buď s klukem nebo 

s holkou – záleží to na tom postavení v kontinuu. A ti uprostřed? Pokud by to šlo, tak 

raději holku – budou to mít jednodušší. Záleží na jejich pocitech a vnímání. 

- Těžká otázka..zkusím popsat sebe. Líbí se mi krásní kluci, chtěl bych se s nimi milovat, 

bavit se s nimi, jít s nimi po ulici. Tlak společnosti mě ale nutí navenek vypadat a chovat 

se jako prachobyčejnej hererák. To znamená balit holky, příp. s nima spát či si je dokonce 

a zbytek života prožít v sebezapření. Myslím, že takhle vzniká mýtus bisexuality. Považuji 

se za homosexuála, ale pro okolí, kdyby to prasklo, zní lepe bisexuál, který si to chtěl jen 

zkusit s klukama a pak se rychle vrátil ke své ženušce 

- existuje – city, láska ke kráse – „miluji vše, co je krásné“ 



- podle mě neexistuje…lidé, co se vydávají za bisexuály, jsou buď homosexuálové, kteří si 

to nechtějí přiznat (což je většina) nebo ti, co mají rádi sex a chtějí zkusit všechno. 

Rozhodně to není o citech, o vztazích, je to jen a jen o sexu 

- jo – máme tendenci definovat odděleně skupiny, protože je jednodušší mít svoje 

„přihrádky“ a kategorie. Spektrum sexuality není černobílé – můj pohled: macho hetero – 

hetero - hetero s občasnými homofantaziemi – bi - macho homo (v „aktivní“ úloze 

s mužem) – homo (aktivní i pasivní) – pasivní homo – velmi femininní homo – transvestita 

– transsexuál 

- nikoho takového neznám. Většinou vidím, že zamilovat se mohou jen do osob určitého 

pohlaví. Za bisexuály bych považoval někoho, kdo se může zamilovat (mít silný citový   

intimní vztah) bez rozdílu pohlaví 

- nemám vyhraněný názor a opravdu je to tak 50/50. Je to asi dáno tím, že znám dost zjevně 

homosexuálních kluků, kteří tvrdí, že „jsou pod obojí“ jen proto, že se s představou gay 

ještě úplně nesmířili. Moc to nechápu, protože podle mě největší „problém“ je vždy 

představa vztahu se stejným pohlavím – společensky determinované předsudky, které jsou 

v nás všech (když jsem poprvé viděl 2 kluky držet se za ruku nebo se dokonce líbat, 

připadalo mi to nepřirozené, ačkoli jsem v té době dávno věděl, že jsem stejný. Na druhé 

straně argument sexuálního kontinua (tak nám ho prezentoval sexuolog na škole)… 

Rozhodně to musí být o citech a nejen o sexu 

- považuji se za gaye, a přesto mě dokáže žena vzrušit stejně jako muž. U mě je to o citech, 

ženy mám rád jinak než muže – jsou to bezva kamarádky, ale miluji muže. Jinak nejsem 

žádný soudce a co jsem neprožil, nebudu posuzovat. Proč by ale někdo nemohl mít rád 

obě pohlaví. Myslím, že je to o citech, sex je důležitý, ale nemusí být tím jediným měřítkem 

vztahu. 

- bisexualita téměř neexistuje. Pokud zjistíte, že nějaký muž jde do postele s mužem i ženou, 

zapřemýšlejte nejdříve, zda to není hypersexuál nebo zamindrákovanej buzerant (záměrně 

nepoužito slovo gay) 

- mně osobně připadají bisexuálové poněkud padlí na hlavu. Teda…….pokud někdo pouze 

není vybíravý v tom, jestli se slézat s holkou nebo s klukem, tak je mi to v podstatě jedno (i 

když si myslím, že být gay je zábavnější a nechápu proč se nedrží chlapů, když je to s nimi 

baví). Ale iritujou mě týpci, kteří by nejradši holku i kluka najednou. Navíc ti, s kterými 

jsem se setkal (ten druhej typ lidí), mě štvali přístupem k životu, dávaným okázale najevo a 

ještě nějakým podtónem v jejich chování, kterej nedokážu definovat a nechci tu 

dalekosáhle teoretizovat o tom, co by to mohlo být 



- asi neexistuje. Je to pro mě zvláštní – nedokážu se vcítit do role bisexuála, ale mám pár 

přátel, kteří jsou bisexuální. Je to o tom, že se mu prostě líbí kluci i holky – mají širší 

výběr. Myslím si také, že nelze být výhradně bisexuál, někdy je to víc homo a někdy hetero 

– záleží spíš na člověku, možná je to i sexuální nevyzrálost. Zkrátka neví kam. Je to asi 

dost složité a osobní. 

- jasně, že existuje. Donedávna jsem si myslel, že jen o sexu, ale teď mě dochází, že dokážu 

asi  milovat příslušníky obou pohlaví. Je to nejen o sexu, ale i o citech a vztazích. 

- existuje, ale spíš je to nezralost nebo nevyhraněnost. Myslím, že pokud to není jenom o 

sexu, tak si ten člověk moc nerozumí. 

 

Otázka č.6: „ Jaké důležité vlastnosti by měl mít tvůj partner a jaké by byly pro tebe 

nejhůře stravitelné?“ 

Otázkou se zjišťuje další aspekt, co je pro homosexuály důležité a jaké mají preference. 

 

- nikdo není dokonalý – o princi jsem nesnil, ale našel jsem ho 

- to nemá nic společného s orientací – měl by být v pohodě: tolerantní, milej, vtipnej, 

pohlednej, samostatnej a aspoň trochu schopnej a hlavně by mi měl připadat zajímavej. 

Neměl by být všechno ostatní, ale kde to najít, co? 

- měl by mít IQ nad 120, nesmí vypadat špatně, musí být lidská osobnost a musí ve mně 

neustále podporovat to, abych byl do něj zamilovaný. Tomu pak budu oddaným partnerem 

na celý život. Nesmí na mně příživničit – finančně či jinak. Bylo by to dobrý, kdybychom 

oba měli přibližně stejné příjmy. A nesmí mu vadit kouření, protože absolvuju 20 cigaret 

denně. Jinak je mi to jedno. A ještě kdybych si mohl vybrat, tak medika nebo lékaře 

- věrný, nekuřák, chytrý, normální kluk, který nepostrádá smysl pro humor 

- můj partner je můj partner a má kvality, které miluju 

- nezávislý, osobitý, citlivý, otevřený, upřímný, pozorný, mužný, věrný x nevěrný, chladný, 

nerozhodný, pesimistický 

- spíše věrný, trochu žárlivý, takový, co se doma neumí nudit a pořád chce něco podnikat, 

někde se bavit, vtipný, inteligentní, romantický, neměl by být nevěrný, příliš žárlivý, 

povaleč, nepořádný, urážlivý 

- musel bych ho mít rád – rád bych ho měl rád 

- můj partner je má – citlivý, tolerantní, přátelský, otevřený..nejhůř stravitelné: 

nepoučitelný sobec, netolerantní člověk, někdo, kdo žije jenom sám pro sebe 

- tolerance a měl by být osobnost – mít vlastní koníčky a nevyžadovat po mně všechen můj 

volný čas, abychom nebyli pořád spolu, ale aby tam bylo dost styčných bodů pro sdílení. 



Férovost a pravdomluvnost a taková spousta pozitivních vlastností, z kterých člověk občas 

sleví, když je zamilovanej. Osobnost a energičnost neznamená ukecanost, takže by měl 

občas umět vypnout a jen se mnou prožívat krásné chvíle – sdílet v mlčení. Mohl by taky 

být spolehlivej. Jo a musí tam být jiskra.. Nejhorší asi je, když je někdo na druhým citově 

závislej, z toho asi vyplývá žárlivost, ne? 

- to se nedá verbalizovat – to je uvnitř zakódovaný. Kdybych tady něco vymýšlel, stejně 

bych na něco důležitého zapomněl, třeba i na něco hodně důležitého. Chci, aby mě 

miloval, no a z toho plyne to ostatní, ne? Jo a aby nebyl bordelář, mám rád pořádek a 

čistotu a aby mně důvěřoval, byl dochvilnej a dodržoval, co řekne a nezapomínal. 

- rozhodný,  dochvilný a trochu workoholik. Aby si mě vážil. Neměl by být pokrytec a 

hlavně nemám rád nedůvěru a když mě někdo zkouší a prověřuje 

- asi to nebude podle důležitosti pro vztah, ale teď mi napadá (po 9 letech), že je dobrý 

společník, umí vařit, pije jenom příležitostně, nebere drogy, má mě rád, prožívám s ním 

pořád spoustu krásných chvil.. Nejhůře stravitelné – vypočítavost, pití, drogy 

- poctivý, pracovitý, hodný, upřímný (takový opravdu je), nesnáším lhaní a neupřímnost 

(takový byl ten předtím) 

- já chci Jardu…….. já už si ho nějak přizpůsobím obrazu svému….nebo těch pár drobností, 

které nejsou dokonalé, přežiju….kromě jedné – že o mě nestojí (to už je ale realita gay 

světa) 

- upřímnej, hezkej, tolerantní, vtipnej, citlivej, neprůměrnej – něco vyzařující. Nestravitelné 

– opak 

- asi jsem dost povrchní, ale musí být hezký. Neméně důležité je, že musí být tolerantní, 

umět se vcítit do druhého a jeho problémů. Musí mít nadhled sám nad sebou., mít 

pochopení pro mou práci (obchod a marketing), která zabírá dost času a musíme si 

rozumět. Asi by toho bylo víc, ale opravdu záleží na člověku a po pár hodin spolu už bych 

věděl co a jak. Rád ustoupím v některých svých nárocích, pokud vidím jiné přednosti. 

Prostě si musíme padnout do oka a rozumět si a být spolu šťastní – to je víc než nároky na 

vlastnosti. Spíš to odhaduju podle toho, jací byli a jsou moji milí. 

- tak to je věc, kterou snad člověk v 18 ani neví..jaký by měl být? Zcela jistě věrný, ne? 

Určitě příjemný a zábavný. Musela by z něj láska a zamilování přímo vyzařovat. Nejhůře 

stravitelný by pro mě asi byl zženštilý partner, nevím proč, ale to mi na klukách hrozně 

vadí, taky by neměl být násilník. Hrozně mi vadí i lidská hloupost a nekorektnost. A 

nesměl by být politik. 

 

 



Závěr: 
Rozhovory s mladými homosexuály trošku přiblížily, čím a o čem je pro ně jejich 

homosexuální orientace a poskytly materiál, který se dá použít jako základ pro další zkoumání 

– ve formě kvalitativní či kvantitativní. Přišlo mi, že některé odpovědi jsou dostatečně 

výmluvné a není třeba je doplňovat interpretacemi. Nakouknutí do gay světa i tímto 

způsobem může přispět k pochopení této minority, aby ve společnosti žily v harmonii jak 

skupiny heterosexuálů, tak homosexuálů. /příp. bisexuálů/. Zajímavé může být i pro gaye 

samotné, že jejich pohled na věc nemusí být sdílen i ostatními homosexuály (a to má výzkum 

záběr v podstatě na homogenní skupinu z hlediska věku a vzdělání, takže lze předpokládat, že 

rozdíly v odpovědích by byly minimálně stejně velké jako zde, kdyby se výzkum rozšířil) a že 

tolerance je nutná nejen ze strany heterosexuálů, kteří se navíc mohli setkat s gayem, který 

uznává jiné hodnoty a má jiné názory než jiný homosexuál. 

                                                                                            ☺☺☺  Aleš Filip BORECký  ☺☺☺ 


