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Anotace
Práce se zabývá tematikou strategií, které k seznámení se s atraktivním protějškem

využívají homosexuální muži. Práce si tedy v teoretické části klade za cíl čtenáře nejprve
seznámit s evolučním přístupem k výběru partnera, který s výběrem strategie souvisí a dále
popsat, jak se při užití strategií mění behaviorální projevy lidí, pokud chtějí zaujmout
atraktivního protějška. V praktické části je jako technika sběru dat užit polostrukturovaný
rozhovor a je zde popsáno, jaké strategie užívají homosexuálně orientovaní muži, kterým
doposud nebylo věnováno mnoho studií. V praktické části jsou mj. podrobně zkoumány
neverbální projevy, které mohou celý průběh komunikace ovlivnit. Závěr výzkumu
ukazuje, že existují rozdíly ve strategiích při různých typech perspektivy vztahů.
Klíčová slova:
Seznamování; Dlouhodobý vztah; Krátkodobý vztah; Flirt; Neverbální projevy

Annotation
The thesis deals with the theme of strategies used by homosexual men to get

acquainted with attractive counterpart. Thus, the theoretical part of the thesis aims to
apprise the readers with the evolutionary approach to selection of a partner, which is
related to the choice of the strategy, and to describe how people's behavioral
manifestations change if they want to attract an attractive counterpart. The semi-structured
interview is used as a data acquisition technique and there is also decribed what strategies
exist for homosexual men who have not been studied so far. In the practical part, non-
verbal expressions that can influence the whole course of communication are examined in
detail. The conclusion of the research shows that there are differences in strategies in
different types of relationship perspectives.
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Dating; Long-term relationship; Short-term relationship; Flirt; Nonverbal behavior
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1 Úvod
Ve své práci jsem se rozhodla blíže přiblížit, zda a jaké strategie mají homosexuální

muži, a které využívají k seznámení se s potencionálním partnerem. Dosavadní studie,
které se homosexuálními muži zabývají, se zaměřují především na výběr partnera a
preference. Mne však zajímá, jak se homosexuální muž chová, pokud chce zaujmout
atraktivního protějška za účelem s ním mít dlouhodobý či krátkodobý vztah, nebo pokud
chce jen nezávazně flirtovat. Proto tomuto tématu věnuji praktickou část této práce.

 Evoluční biologie a mezilidské vztahy mne zajímaly již během studia, zejména mě
velmi oslovil seminář Lidská sexualita, díky kterému jsem se rozhodla ve své bakalářské
práci věnovat právě této oblasti. Když mi tedy Mgr. Zikánová, vedoucí této práce, nabídla
spolupráci při zpracování a analýze již sesbíraných dat v rámci projektu Interakcemi mezi
jedinci (GAUK - Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace), který je na mou
vedoucí také registrován, byla jsem moc ráda a souhlasila.

Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické.  V první části se na
základě vybrané odborné literatury snažím lehce dotknout teorie pohlavního výběru, který
z hlediska evolučního přístupu velmi souvisí s výběrem potencionálního partnera a
následně s volbou strategie k seznámení se s atraktivním protějškem. Blíže představím, jak
evoluce souvisí s existencí homosexuálních párů a jaký typ homosexuálního muže je pro
jiné homosexuální muže atraktivní. Také popíši, do jakých vztahů se homosexuální muži
nejčastěji zapojují. Pokračuji představením dvoření, flirtu a strategií, které se při těchto
činnostech objevují. Poslední kapitola teoretické části se pak detailněji věnuje druhům
mezilidských vztahů, které se ve většině moderních společnostech objevují – krátkodobé a
dlouhodobé. Opomenuta nezůstane ani neverbální a verbální komunikace, bez níž by lidé
nebyli schopni žádné mezilidské interakce ne. I přesto, že je praktická část zaměřena na
homosexuální muže, věnuji v teoretické části velký prostor i heterosexuálním jedincům,
neboť doložené výzkumy a studie nám mohou pomoci lépe se v problematice zorientovat a
myslím, že je důležité je pro lepší pochopení také zmínit.

Praktická část se pak již plně věnuje homosexuálním mužům. Jsou zde zachyceny
metody práce, výběr vzorku, problematika etické stránky výzkumu a dále analýza
samotných rozhovorů.
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2 Teoretická část
2.1 Evoluční přístup a výběr partnera

Lidé ve většině společnostech spolu odjakživa žijí v párech. Z evolučního hlediska v
tom hraje významnou roli pohlavní výběr. Pohlavním, nebo také přírodním výběrem se
poprvé začal v roce 1859 zabývat britský přírodovědec Charles Darwin, který je rovněž
považován za zakladatele evoluční biologie. Jeho teorie je postavena na názoru, že přežije
ten nejzdatnější (nebo také obecně ten nejstabilnější) jedinec (Dawkins, 1998). Tvrdil, že
„každý jedinec je „přizpůsoben" nebo „zkonstruován" zcela bez svého vědomí pouze
výběrovou reprodukcí svých předků tak, aby dokázal žít svým způsobem života“ (Ridley,
1993:11). Tomuto „přizpůsobení“ napomáhají ty geny, které způsobí, že lidská těla budou
přijímat potravu, kopulovat, přežívat a pomáhat svým dětem. Takové geny se dále objeví
v další generaci (Ridley, 1993). Každý člověk na planetě je tedy naším potencionálním
partnerem, pokud jsou jeho geny „dobré“, a protože i my jsme potomci lidí, kteří měli ty
nejlepší možné geny, zdědili jsme po nich tedy tendence vyhledávat ty nejlepší možné
partnery pro společné soužití. Člověk je jinými slovy přitahován „jedinci s vysokým
reprodukčním potenciálem – zdravými a zdatnými“ (Ridley, 1993). Člověk tedy
podvědomě hledá takový protějšek, se kterým bude ochoten sdílet své geny a zplodit s ním
potomstvo. Zdá se tedy, že zplození potomstva je primárním cílem pohlavního výběru.
Proč tedy existují homosexuální páry, které však děti mít nemohou? A jak se
homosexualita vyvíjela napříč evolucí?

2.1.1 Evoluční vysvětlení homosexuálních párů
Homosexuálové mají zpravidla méně dětí než heterosexuálové, kdy například jeden z

páru přijde do vztahu již s dítětem z předchozího heterosexuálního vztahu. Tento párovací
systém tedy výrazně snižuje individuální reprodukční úspěch. Přesto je možné
homosexuální vztahy dokumentovat také u mnoha jiných živočišných druhů, lidské
populace a skrze historická období (Bártová, Valentová, 2013). Předpokládá se ale, že
homosexualita, ačkoliv nepodporuje reprodukci, má z evolučního hlediska jiný adaptivní
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přínos. Vedle teorie o příbuzenském altruismu (se kterou však ve své knize nesouhlasí
Dawkins, neboť není prokázáno, že homosexuálové věnují příbuzným více času), kdy
homosexuální jedinec investuje svůj reprodukční úspěch do příbuzenstva, s nímž sdílí
velké množství stejných genů, bych také ráda zmínila teorii Kirkpatricka (2000), která
tvrdí, že homosexuální chování pochází ze vzájemného altruismu, kdy jedinec dočasně
sníží vlastní fitness, aby zvýšil kondici druhého jedince s očekáváním, že ten se v
budoucnu zachová stejně. V rámci evoluce s tím také souviselo snížení mužské agrese ve
skupině s jedinci stejného pohlaví (ta mohla být nadále rituálně zobrazena při
homosexuálním styku, kdy byl pasivní jedinec považován za níže postaveného a aktivní
jedinec pak za výše postaveného v sociálním žebříčku) a k výměně zásob. Tato výpomoc a
život ve skupině pak mužům pomáhala k přežití, k ochraně proti predátorům, k lepší
dostupnosti vůči potravě či například ke zvýšení postavení v rámci skupiny (Bártová,
Valentová, 2013). Je nutné zmínit, že v těchto stejnopohlavních skupinách ne vždy hraje
roli i sexuální soužití, nicméně je obvyklé.

Jednalo se tedy spíše o strategii přežití, nikoliv strategii reprodukční. Žití v
homosexuálním páru tedy může být z evolučního hlediska pro oba účastníky výhodné,
dokud budou oba ze vztahu profitovat (Bártová, Valentová, 2013).

2.1.1.1 Partnerské preference homosexuálních mužů
Homosexuální muži jsou dnes medializováni mnohem více než kdysi a jsou

prezentováni jako svalnatí, mladí, vzdělaní a hezcí muži. Někteří gayové si proto zakládají
na své maskulinitě, jelikož ji považují za potvrzení své mužskosti. Bojí se, že by je mohli
někteří heterosexuálové ponížit. Dalším důvodem, proč si někteří gayové potrpí na přílišné
maskulinitě, je fakt, že existuje vysoká konkurence na seznamovacích aplikacích. Na
těchto aplikacích má totiž profil velké množství gayů a ti mají mnohdy pocit, že jsou
nuceni svůj profil nějakým způsobem (například lepší postavou) zviditelnit (Rodriguez,
Huemmer, Blumell, 2016). Aby se homosexuální muži zalíbili jiným, mnohdy tedy
sportují a dbají na svou postavu. Toto však nelze generalizovat na všechny homosexuální
muže. Ne všem gayům se samozřejmě líbí tito maskulinní jedinci, na což ve své studii
poukazuje Bailey a spol. I přesto se ale předpokládá, že hledá-li homosexuální muž
partnera, přiklání se spíše k výběru toho svalnatějšího a mužnějšího, což blíže popisuje
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teorie D. J. Bema, která tvrdí, že „co je exotické, se stává erotické“ (Bem in Bailey et al.,
1997: 4). Znamená to, že gayům se v dospělosti líbí právě ti jedinci, od nichž se v dětství
cítili nejvíce odlišní. Většina homosexuálních mužů se totiž v dětství (věk od 6-12 let) cítí
být zženštilejší než heterosexuální muži (Bailey et al., 1997).

Kromě vzhledu je pak pro homosexuály při hledání partnera důležitý také věk.
Studie dvou autorů z roku 2000, která studovala věkové preference u heterosexuálních
mužů a žen a u homosexuálních mužů a žen, potvrdila, že je věk důležitý pro obě orientace
a poukázala na fakt, že i homosexuální muži, stejně jako ti heterosexuální, preferují mladší
protějšek, co se výběru a následně zaujetí partnera týče (Silverthorne, Quinsey, 2000).
Mladší gayové jsou tedy atraktivnější. Symons ale tvrdí, že pokud homosexuální muž
hledá pouze krátkodobý vztah (tomuto tématu se budu věnovat dále v práci), pak
nevyhledává cíleně pouze mladší jedince, ale tato preference je potlačena (Symons in
Baker et al., 2007:2). Této hypotéze se ve své studii věnoval Baker a kolektiv v roce 2007.
V jejich výzkumu pak zjistili, že je to právě perspektiva hledaného vztahu, která ovlivňuje
preference týkající se věku. Pokud tedy homosexuální muži hledají krátkodobý vztah, jsou
otevřeni širšímu věkovému rozpětí, než kdyby měli zájem se zapojit do dlouhodobého
vztahu (Baker et al., 2007). Symonsova hypotéza tedy byla potvrzena.
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2.2 Strategie seznamování – dvoření a flirt
Aby se dva lidé ale seznámili, využívají k tomu takové strategie k seznamování, které

vedly k úspěchu jejich předky. Zde se budu zmiňovat pouze o studiích zaměřených na
heterosexuální populaci, jelikož těch o homosexuálech zatím není
mnoho.

Základem seznamování je dvoření, které z evolučního hlediska slouží primárně
k tomu, aby účastníci tohoto aktu maximalizovali svůj reprodukční úspěch (Grammer,
1989).  Dvoření je ovlivněno pohlavím, fyzickou atraktivitou, environmentálními faktory,
jako je počet sexuálních partnerů a mnoha dalšími jinými faktory (Hall et al., 2010). Je
důležité si ujasnit, zda se jedná o dvoření v rámci získání krátkodobého či dlouhodobého
vztahu či zda se jedná o nezávazný flirt. Ten je charakterizován jako verbální či neverbální
komunikace s erotickým či milostným podtextem, který lidé využívají převážně pro
zábavu či odlehčení situace při seznámení.

2.2.1 Strategie seznamování dle J. Halla
Jedinci si tedy volí určité taktiky a strategie, kterými chtějí upoutat pozornost

protějšku. J. Hall představil 5 základních seznamovacích strategií (Hall et al., 2010):
1. Tradiční – žena je při dvoření pasivnější, muž vystupuje jako dominantní a očekává

se, že udělá první krok;
2. Fyzická – zaměřená na převládání sexuálního podtextu v komunikaci, který je běžný

u krátkodobého i dlouhodobého vztahu a je tedy běžnou součástí dvoření, využívá se
především verbální komunikace;

3. Upřímná – hodnocená jako nejpreferovanější strategie, kdy si jedinci mezi sebou
tvoří romantické pouto. To spočívá v projevení zájmu a je důležitým prvkem při prvním
rande a motivací pro další setkání. Jedinci se chovají přátelsky a ukazují upřímný zájem o
druhou osobu;

4. Hravá – využívaná často, pokud jedinec o dlouhodobější vztah nemá zájem. Hra je
typ flirtu, který jedinec využívá pouze proto, aby se pobavil a zabavil. Při této hře jedinci
většinou nezáleží na tom, jak si jeho chování protějšek vyloží a má také častěji sexuální
narážky;
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5. Zdvořilá – převažuje zdvořilé chování, sexuálním narážkám se účastníci vyhýbají.

Co se dvoření týče, studie ukazují, že se i dnes stále očekává, že i když žena vysílá
delší oční kontakt, první krok by měl udělat muž a měl by také vybízet k dalším setkáním.
A i přesto, že s prvním kontaktem (hlavně verbálním) začínají muži, ženy přebírají vůdčí
roli v udržování mužova zájmu skrze neverbální projevy - hraní si s vlasy, pohledy do očí,
úsměvy či smíchem (Hall, 2010). V následujících podkapitolách se pak budu verbálnímu a
neverbálnímu kontaktu věnovat podrobněji.

2.2.2 Flirt
Již jsem uvedla, že lidé flirtují převážně proto, aby odlehčili situaci při seznámení se,

ale hlavně proto, aby nějakým způsobem zaujali člověka, který se jim líbí. Flirt je tudíž
důležitou součástí procesu dvoření a velmi důležitou roli při něm hraje neverbální
komunikace, která je tedy účinnou strategií pro zaujetí atraktivního protějšku (Moore,
2010). Pomocí ní totiž lidé mohou dát najevo, jaké úmysly s druhým člověkem mají a zda
se chovají tak, aby zaujali protějška pouze pro krátkodobý či dlouhodobý vztah či zda
pouze nezávazně flirtují. Mezi nejčastější neverbální projevy v komunikaci během
flirtování patří výrazy v obličeji a gesta, které bývají souhrnně nazývány jako „flirtující
chování“. Z nich mohu zmínit například hlazení svých vlasů, fixaci make-upu u žen či
úpravu oblečení. Lidé se také při projevování zájmu naklánějí k jimi zvolenému protějšku,
přičemž ale pohyby těla dávají najevo, že ostatním lidem v tuto chvíli nejsou přístupni
(Moore, 2010). Bylo zjištěno, že flirtování je napříč světem docela podobné a vyskytuje se
všude. Lidé narušují osobní zónu, pro vyjádření pocitů více gestikulují rukama, udržují
oční kontakt, olizují si rty, více si přitakají, usmívají se, sdílejí mezi sebou jídlo, přátelsky
se provokují a letmo se navzájem dotýkají (Moore, 2010). Při flirtování je velmi důležitá
zejména ženina neverbální komunikace (více v podkapitole „Neverbální komunikace),
která určuje, zda a jak se bude kontakt dále vyvíjet. Cary v roce 1976 zjistil, že ke kontaktu
v baru, klubu či jiném podobném prostředí došlo pouze tehdy, pokud se žena na muže
podívala více než jednou. Pokud se tak stalo, měl muž pocit, že dostává souhlas se ženou
začít konverzaci (Cary in Moore, 2010: 173). Muži se totiž často neodhodlají učinit první
krok, a proto většinou vyčkávají na pozitivní reakci ze strany ženy, díky které nabydou
pocitu, že se mohou pokusit o seznámení. Jedná se tedy převážně o oplácení očního
kontaktu, nejlépe doprovázeného úsměvy. Flirtování je tedy při procesu dvoření velmi
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důležité a užité strategie, zejména určité neverbální chování, mohou pomoci k zaujetí a
oslovení atraktivního protějšku.

2.2.3 Kde se lidé seznamují?
Dnešní moderní společnosti nabízejí nepřeberné množství míst, kde se mohou lidé

seznámit. Za posledních několik let k místům v reálném prostředí (tj. bary, kluby, kavárny)
přibyla i možnost se seznámit na internetových platformách, nejčastěji na seznamkách
přímo určených k seznámení dvou lidí. Studie P. Valkenburg a J. Petera z roku 2005, která
zkoumala 367 nezadaných Holanďanů (muže i ženy) mezi 18 a 60 lety, ukázala, že
seznamky jsou dnes nedílnou součástí seznamovacího procesu a že je (v době výzkumu)
nejčastěji využívají lidé mezi 30 a 50 lety. Studie také ukázala, že lidé, pro které je
seznamování v reálném prostředí stresující a necítí se při něm komfortně, seznamky
využívají více než lidé, kteří nemají problém se v reálném prostředí seznámit.

Seznamka se tedy v roce 2007 stala pro nezadané Američany čtvrtým
nejpopulárnějším místem pro seznámení. Na prvním místě se umístila škola nebo práce (38
%), na druhém rodina či přátele (34 %), třetí skončily noční kluby, bary, kavárny a jiná
společenská zřízení (13 %) (Valkenburg, Peter, 2007). Není překvapením, že síla
seznamování se skrze internet i dnes nadále roste. Lidé se skrze aplikace mohou seznámit
rychleji, k seznámení nepotřebují přátele a navíc se do aplikace mohou přihlásit kdykoliv
chtějí. Seznamovací aplikace jsou četně využívány i homosexuálními muži, jelikož se zde
sdružují pouze jedinci stejného pohlaví. Z těchto důvodů je možno seznamku považovat za
velmi úspěšnou strategii k navázání kontaktu s atraktivním protějškem.

Je ale nutno dodat, že seznamky zažívají rozmach teprve pár let. V době, kdy
neexistovaly či se o nich nevědělo mnoho, se lidé museli seznamovat osobně, což dříve
mohl být problém právě pro homosexuály, neboť ti patří do výrazné menšiny a mají tak
nižší šance si najít partnera. Proto se postupně začaly objevovat kluby a bary, které byly
vytvořeny přímo pro homosexuály proto, aby se zde sdružovali, přátelili se anebo našli
partnera. Ve své knize se této problematice věnuje Julia Willerton: „Do nedávné doby měli
lidé, které přitahují jedinci téhož pohlaví, při seznamování nemalé potíže, protože obtížně
zjišťovali, kdo by mohl být orientován stejně jako oni. Z tohoto důvodu vstupovali do
vztahů v pozdějším věku, zpravidla až po odchodu z domova. V západní společnosti
naštěstí zvyšující se tolerance vůči homosexuálním svazkům a také otevírání klubů a barů
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pro gaye a lesbičky umožňují, aby se tito lidé snáz seznamovali i nacházeli životní
partnery.“ (Willerton, 2013: 60). Dále, dle výzkumu, který byl vytvořen v rámci diplomové
práce a který probíhal v ČR, bylo pomocí rozhovorů s homosexuálními participanty
zjištěno, že i když dnes seznamování na seznamce převládá, až 40 % participantů se
nejraději seznamuje osobně, nejčastěji v klubech či barech, které jsou uzpůsobeny přímo
pro homosexuály (Vosáhlová, 2013). Studie také zjistila, že pokud se homosexuálové
chtějí seznámit s někým novým, jako strategie k takovému seznámení opět nejčastěji
využívají buď návštěvu takových míst, která jsou pro tuto menšinu uzpůsobena či se
seznamují přes své přátele. Osobní seznámení je tedy i dnes stále velmi populární.

2.2.4 Neverbální komunikace
Při budování prvotního dojmu nebo při sdělování svých záměrů pak hraje velmi

významnou roli neverbální komunikace (nebo taktéž „řeč těla“) a stává se tak velmi
účinnou strategií při navazování kontaktu. Její velkou výhodou oproti komunikaci verbální
je možnost ignorace či odmítnutí, aniž by to jednu ze stran mohlo výrazněji poškodit
(Renninger et al., 2004). Při verbální komunikaci se totiž alespoň nějaká odpověď očekává.
Neverbální podněty jsou také důvěrnější než podněty verbální a ženy jsou k nim obecně
vnímavější než muži. Studie založeny na pozorování či rozhovorech ukazují, že dvoření je
převážně vedeno skrze ženiny neverbální projevy. Jednou z nich je například studie Adama
Kendona z roku 1975. Ten natočil pár sedící na lavičce a zkoumal, jakou roli hraje
neverbální komunikace při líbání. Zjistil, že chování ženy a hlavně výraz jejího obličeje
ovlivňoval chování muže.

Dále bych ráda zmínila studii T. Perpera z roku 1985, který pozoroval muže a ženy
v single barech, které byly velmi populárním místem pro seznámení, a identifikoval úplné
počátky dvoření – od přiblížení se přes otočení až po první dotek. Pozoroval 200 žen
v průběhu 100 hodin a cílem bylo zjistit, jaké neverbální projevy komunikace ženy jakožto
iniciátorky seznamování využívaly. M. Moore se pak pokusila tyto projevy analyzovat a
vytvořila jakýsi jejich katalog, který obsahoval 52 typů chování při námluvách (Moore,
1998). Zjistila například, že pokud žena projevila nějaký neverbální kontakt (například
pohled do očí, který byl ihned odvrácen), došlo pak – přímo nebo nepřímo – k přitáhnutí či
udržení mužovy pozornosti. Žena tedy svůj zájem dokazuje skrze drobné neverbální
signály, které jsou strategií k seznámení se a jsou tudíž velmi důležité. I když je to totiž
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muž, kdo většinou jako první navazuje verbální kontakt, většinou se jej zdráhá udělat,
pokud jako první neobdrží neverbální signál (například oční kontakt) od ženy (Renninger
et al., 2004).

Žena tedy většinou navazuje kontakt skrze neverbální komunikaci jako první a
stává se tak iniciátorkou procesu dvoření. Již jsem zmínila, jak to funguje v praxi:
nejčastěji je to krátký pohled do očí a následné odvrácení pohledu či sklopení zraku.
Přímější a důraznější neverbální projev je pak delší pohled do očí, avšak nyní bez
odvrácení zraku či upoutání protějškova pohledu a pravidelné, synchronizované dýchání
(Grammer, 1989). Pokud protějšek zachytí pohled, žena putuje očima od jeho hlavy dolů.
Jestliže chce protějšek projevit zájem, vysílá i on neverbální signály, mezi které můžeme
řadit například vztyčení hlavy, hraní si se rty, drobné úpravy zevnějšku (hraní si s vlasy,
upravování si košile atd.), zvedání obočí či úsměv. Úsměv je mimo jiné velmi důležitým
neverbálním projevem. Další studie M. Moore z roku 1998 ukazuje, že nejúčinnějším
neverbálním projevem, kterým žena může zaujmout partnera, je právě úsměv – a třeba
olíznutí rtů naopak pro muže až tak přitažlivé není. I přesto, že žena navazuje neverbální
kontakt jako první, musí si dávat pozor na to, jak může její neverbální signál vyznít a jaký
typ muže chce zaujmout. Pokud projeví vyzývavý neverbální signál (např. řeč těla), je
vysoce pravděpodobné, že zaujme spíše muže, který se poohlíží po krátkodobější aféře.
Pokud tato žena chtěla zaujmout muže, který se zajímá o dlouhodobý vztah,
pravděpodobně jej nezaujala. Neverbální signály tak ženy zvažují pečlivěji a většinou
neužívají ty, které mohou být velmi přímé (Grammer, 1990).

Mezi časté neverbální projevy, jimiž signalizují svůj zájem muži, patří roztahování
či protahování končetin, pokud sedí na židli před ženou. Tento jev můžeme pozorovat i u
jiných živočišných druhů a dokumentujeme jej také v historii (Alcock in Renninger et al.,
2004: 418). Nejdominantnější samec totiž ovládá nejvíce prostoru. Protahováním končetin
se tak muž stává nápadnějším a je pravděpodobnější, že spíše upoutá pozornost ženy.
Tento fakt potvrdila i studie Lee Ann Renninger a kolektivu z roku 2004, která mimo jiné
zkoumala, jestli a jak ovlivní mužova řeč těla upoutání pozornosti ženy. Tato studie také
potvrdila, že úspěšnější v navázání kontaktu jsou ti muži, kteří sedí vzpřímeně a jejich
postoj těla je otevřený spíše než uzavřený (muž sedící skrčeně). Působí totiž sebevědoměji
a úspěšněji. (Studie se v roce 2004 účastnilo 40 mužů od 21-34 let s průměrem 24 let a
probíhala po dobu 14 večerů ve třech barech situovaných poblíž vysokoškolských
kampusů v Pensylvánii, USA.) Dále bylo zjištěno, že muži při dvoření více používají
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gesta, která doplňují verbální komunikaci a pomocí nichž se mohou lépe vyjádřit. Častější
gestikulace rukou pak ukazuje vyšší společenské postavení. Otevřenými dlaněmi muži dále
signalizují otevřenost a projevení souhlasu. Předpokládá se, že ti muži, kteří při flirtování
více gestikulují a ukazují otevřené dlaně, jsou během seznamování se úspěšnější. Stejně
tak jsou úspěšnější ti muži, kteří se během dvoření dívají ženám častěji do očí a ukazují tak
svůj zájem o seznámení se (Renninger et al., 2004).

Neverbální komunikace je podstatně doplněna komunikací verbální, které se budu
věnovat v další podkapitole.

2.2.5 Verbální komunikace
Verbální komunikace je unikátní druh komunikace mezi lidmi. Je to prostředek, jak

přesně vyjádřit myšlenku, a především možnost užívat jazyk. Verbální komunikace
ovlivňuje, zda bude konverzace pokračovat a zda nastane další kontakt či první rande.
Muži k navázání kontaktu a polichocení žádané partnerce využívají například „balicí
hlášky“ (Hall et al 2008). Dvě studie M. Cunninghama, které se zabývaly těmito hláškami,
poukázaly na fakt, že ženy nemají rády prostořeké hlášky (např. „Vsadím se, že tě dokážu
přepít!“), spíše ocení nevinné hlášky typu „Jak se máš?“ a „Ty sem chodíš do školy?“
(Cunningham in Hall et al, 2008:4).

Jak bylo naznačeno v předešlé podkapitole „Neverbální komunikace“, k verbální
komunikaci dochází nejčastěji až po nějakém neverbálním signálu. Pokud se již dva lidé
dají do řeči, často se zapojují do jakési vzájemné „synchronizace“. Ta nastává, začnou-li
účastníci rozhovoru mluvit o stejném tématu, kdy jedinec přestává mluvit o sobě a začíná
se zajímat o druhou osobu (z „já“ se stává „ty“). Při konverzaci, kde osoba i nadále mluví
převážně o sobě a neprojevuje zájem o protějšek, nemusí k takové synchronizaci vůbec
dojít, což může skončit neúspěchem (Cohen, 2016: 175).

2.2.5.1  Teorie relační komunikace
Se zajímavými poznatky přišla teorie relační komunikace (Hall et al, 2008). Ta

tvrdí, že slovní obsah, který si dva lidé vyměňují, definuje podobu vztahu mezi nimi. Mezi
hlavní prvky této teorie patří přidružení (záliba, pozitivní vztah k druhé osobě, důvěra a
náklonnost), dominance (kontrola, autorita, status a moc) a otevřenost. Všechny tyto tři
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prvky jsou během interpretace chování důležité a pomáhají definovat povahu vztahu (Hall
et al, 2008). Pokud chce osoba flirtovat úspěšně, musí předat relační zprávu, která kromě
náklonnosti komunikuje i zájem o budoucí romantickou interakci. Zde tedy hraje svou roli
přidružení. Dominance je pak důležitá, chce-li jedna osoba při dvoření ovlivnit, přesvědčit
či přemluvit osobu druhou (toto chování bylo zaznamenáno u mužů, kteří chtěli přesvědčit
váhající ženu k sexu či od ní získat telefonní číslo (Lannutti a Monahan in Hall et al,
2008:5). Otevřenost se pak objevuje při sexuálním obtěžování. To, zda se tedy osoba snaží
o navázání kontaktu, aby druhého pozvala na rande či pouze získala sexuální kontakt,
ovlivňuje typ zvolené relační zprávy.
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2.3 Evoluční přístup a mezilidské vztahy
Seznamování tedy může probíhat za účelem vytvoření dlouhodobého vztahu,

krátkodobého vztahu nebo jen flirtu. Ve většině dnešních společnostech není běžné, aby
jedna osoba měla dlouhodobý, celoživotní vztah pouze s jedním partnerem. Obě pohlaví za
svůj život prožijí mnoho krátkodobých a také dlouhodobých vztahů, z nichž krátkodobé
mohou trvat několik měsíců, týdnů, dnů či jen minut a existují pro ně názvy jako
„jednorázovka“ či „randění“ apod. Dlouhodobé vztahy trvají léta a mohou končit například
manželstvím, které je pro většinu společností běžné, a zplozením potomstva. Může
docházet také ke kombinaci těchto vztahů, kdy má jedinec dlouhodobého
partnera/partnerku a zároveň investuje prostředky do krátkodobého, mileneckého vztahu
(Buss a Schmitt, 1993). V této kapitole se zaměřím na vztahy dlouhodobé a krátkodobé a
jaká kritéria hrají roli při zapojení se do nich.

2.3.1 Dlouhodobé a krátkodobé vztahy
Lidé patří k živočišným druhům s extrémně vysokou rodičovskou investicí. Proto,

pokud chce muž se ženou navázat dlouhodobý vztah, musí jí dokázat, že kromě přístupu ke
svým zdrojům je i ochoten se o ně s ženou do budoucna podělit. Dokazuje, že je ochoten
do ženy a následně potomků investovat energii, city, čas a mimo jiné i finance.  To
symbolicky dokazuje darováním různých darů, ať už se jedná o kytici či drahý zásnubní
prsten (až 90 % lidí ve všech společnostech na světě se někdy ve svém životě zapojí do
manželství – Buss, 1985). Pokud je tedy muž ochoten se do dlouhodobého vztahu zapojit,
může mu to kromě nevýhod, které zmíním dále, přinést i některé výhody-získá pro sebe na
dlouhou dobu atraktivní ženu, může mu zabrat méně času zplodit životaschopné potomky,
než kdyby se zapojoval do krátkodobých vztahů, a také má větší jistotu, že je vlastním
otcem svých dětí (Buss, Schmitt, 1993). Pro muže, kteří mají tedy o dlouhodobý vztah
zájem, jsou atraktivní mladé ženy. V dlouhodobém vztahu je pro muže věk velmi důležitý,
neboť je v jejich zájmu šířit své geny do budoucích generací. To mu může zajistit zdravá, a
hlavně mladá partnerka, která je plodná a může na svět přivést potomky. Dle výzkumu
kolektivu autorů z roku 2007, která se zabývala preferencemi homosexuálů a
heterosexuálů, je pro muže, kteří hledají dlouhodobý vztah, také důležité místo ve
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společnosti, které žena zaujímá. Zajímá jej například její kariéra či zda také plánuje zplodit
potomstvo (Baker et al., 2007). Kromě věku je pro obě pohlaví v dlouhodobém vztahu
důležitá také inteligence – muži i ženy v dlouhodobém svazku preferují inteligentnější
partnery, než jaký je obvyklý průměr (Wright, 2011). Pokud se do dlouhodobého vztahu
zapojují homosexuálové, pak je jejich chování velmi podobné chování heterosexuálních
mužů. Většina studií ukázala, že gayové v takovém vztahu vyžadují, aby s nimi partneři
trávili hodně času, trestají případnou nevěru, snaží se, aby se k jejich protějškům neměli
šanci dostat jiní konkurenti, vylepšují svůj vzhled, aby se protějškům stále líbili a dávají
jim sexuální podněty (Baker et al., 2007).

Z předchozích informací je patrné, že v krátkodobých vztazích se více angažují muži
(avšak nezapojení se do dlouhodobého vztahu může být pro muže ve finále ztrátové, neboť
pak nemají šanci šířit své geny skrze zplozené potomstvo). Muži jsou méně investujícím
pohlavím, co se rodičovství týče, a proto by se měli angažovat spíše v příležitostných
vztazích, do kterých se investuje méně. S tím také souvisí reprodukční úspěch – z
historického hlediska se zdá, že muži dosáhli zvýšení reprodukčního úspěchu hlavně díky
strategii, kdy střídali sexuální partnery, ne počtem potomků s jedním partnerem (Buss,
1993). Muži, kteří v minulosti hledali vedle svého dlouhodobého vztahu i krátkodobější
vztahy, dosáhli vyššího reprodukčního úspěchu, a to velmi výrazně – o 50 až 100 %
(Pillsworth, Haselton, 2006). Předpokládá se tedy, že hledá-li muž spíše krátkodobé
vztahy, vyhýbá se těm ženám, které od tohoto vztahu čekají více a které do něj více
investují (například čas). Čím více času totiž muž s takovou ženou ztratí, tím méně
krátkodobých vztahů (tedy kopulací) může muž mít (Buss, Schmitt, 1993). Jeho strategie
je tedy buď taková, že se bude těmto ženám vyhýbat anebo naopak bude předstírat zájem o
dlouhodobý vztah za účelem získat vztah krátkodobý (Buss, Schmitt, 1993). U mužů je
dále předvídáno, že se u nich vyvinula větší touha po sexuální různorodosti, což souvisí
s angažováním se v krátkodobých vztazích, kde muži riskují menší rizika a náklady
(Greiling, Buss, 2000). Dále, pokud muž vyhledává krátkodobý vztah, hledá takovou ženu,
která poukazuje na dostatek sexuálních zkušeností. To značí například větší výstřih nebo
vyzývavější chování, které může být užito jako strategie právě k získání krátkodobého
vztahu. Naopak takové oblékání či chování dělá z ženy nepřitažlivější pro vztah
dlouhodobý (Wright, 2011). Dále se muži pro zapojení se do krátkodobého vztahu cíleně
dívají spíše po takových ženách, které se chovají odvážněji, jsou fyzicky atraktivnější a
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vyzařuje z nich sex-appeal (Buss, Schmitt, 2004). Bylo taktéž zjištěno, že muži mají
sexuální fantazie více než dvakrát častěji než ženy, projdou větším počtem krátkodobých
vztahů za dobu, kdy jsou bez partnerky, a doba mezi těmito vztahy je kratší než u žen.
Také jsou ochotni investovat více času k získání sexuálního kontaktu a mnohem ochotněji
by měli sex s atraktivní neznámou ženou (Greiling, Buss, 1999). Dále bylo na základě
výzkumu kolektivu autorů z roku 2007 zjištěno, že muži, kteří se angažují v krátkodobém
vztahu, nemají žádnou věkovou preferenci a nevadí jim, pokud nemají mladšího partnera.
Tento výzkum dále poukázal na skutečnost, že pokud se muž zapojuje do krátkodobého
vztahu, jeho požadavky na protějšek se celkově snižují, pokud jde pouze o krátkodobý
sexuální kontakt (Baker et al., 2007). V neposlední řadě výzkum poukázal také na
skutečnost, že mužské preference se i přese všechno mění dle toho, jaký typ vztahu právě
hledají, a i přes to, že se výzkum nevěnoval ženám, předpokládá, že stejně tak i ženské
preference jsou proměnlivé.

Dále bylo zjištěno, že stejně jako heterosexuální muži se i homosexuální muži více
zapojují do krátkodobých vztahů. Ráda bych opět zmínila studii kolektivu autorů z roku
2007, která potvrdila, že pro homosexuální muže, stejně jako pro muže heterosexuální,
jsou atraktivnější spíše krátkodobé vztahy (podrobněji se heterosexuálním mužům a
vztahům budu věnovat v kapitole Evoluční přístup a mezilidské vztahy) (Baker et al.,
2007). Vztahovými preferencemi se ve své knize zabýval i Ridley, který zde popisuje, že
homosexuální muži byli před vypuknutím epidemie AIDS mnohem více promiskuitní než
heterosexuální muži. Typickým místem, kde se v tehdejší době otevíraly první gay bary a
kluby, ve kterých si homosexuálové hledali cíleně partnera na jednu noc, bylo San
Francisco a jeho okolí. Kinseyho institut například zjistil, že až 75 % gayů ze San
Francisca a jeho okolí mělo před vypuknutím epidemie za život více než sto sexuálních
partnerů a 25 % jich mělo více než tisíc (Ridley, 1993). Pokud tedy homosexuální muž
hledá partnera pro krátkodobý vztah, může cíleně navštěvovat místa určená právě pro
homosexuální komunitu (gay bary, kluby atd.). Předpokládá se dále, že homosexuální muži
mají za život více sexuálních partnerů, protože se řídí samčími instinkty a nedrží je na uzdě
samičí zdrženlivost (Symons in Ridley, 1993: 149). Toto také potvrdila i výše zmíněná
studie Bakera a kolektivu, která zjistila, že homosexuální muži vyhledávají více sexuálních
partnerů než heterosexuální muži (Baker et al., 2007).



21

Výše uvedené studie se však nezabývají tím, zda a jak se liší seznamování v těchto
typech vztahů a nenašla jsem jiné, které by se touto problematikou zabývaly. Proto se na
toto téma zaměřuje praktická část mé práce.
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3 Praktická část
3.1 Metodologie výzkumu

3.1.1 Výzkumný projekt a cíle výzkumu
Jak jsem již poznačila, výzkum si kladl za úkol porozumět strategiím, které

homosexuálové využívají při seznamování a následné komunikaci s druhým
homosexuálním mužem. Při zkoumání těchto strategií jsem se zaměřila mimo jiné také na
neverbální projevy, které komunikaci doprovázejí a potažmo ovlivňují její další průběh.
Rozhovory, které byly ke zkoumání neverbálních projevů užity, sice nejsou nejlepší
možnou volbou, ale vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitativní metodu, je možno později
vytvořit etogram neverbálních projevů, který může být užit při možném budoucím
výzkumu při vstupu do terénu během pozorování. Cílem bylo tedy zjistit, zda mají
respondenti nějakou strategii k seznámení se a zda si jsou při ní vědomi nějakých
neverbálních projevů. Okruhy témat, na které byli participanti tázáni, se týkaly
dlouhodobého vztahu (vztah delší než tři měsíce a s perspektivou společné budoucnosti),
krátkodobého vztahu (jednorázová schůzka bez vidiny jakékoli další společné
budoucnosti) a flirtu (nezávazná komunikace s milostným nebo erotickým podtextem),
protože při těchto interakcích dochází k různým strategiím seznámení. Byly voleny jak
uzavřené, tak i otevřené otázky. Pomocí uzavřených otázek mohlo být získáno větší
množství informací v kratším čase; otevřené otázky „navádí“ k podrobnějšímu
vysvětlování vlastních názorů, umožňují vhled do způsobu, jakým jedinec zpracoval nebo
pochopil určité skutečnosti (Ferjenčík, 2000).

Rozhovory byly vedeny řešitelkou projektu, tj. vedoucí mé bakalářské práce,
pomocí níže sepsaného vzoru (nebyl striktní). Snahou bylo najít odpovědi na tyto otázky:
• Měl respondent někdy dlouhodobý vztah?
→Pokud ano, může popsat jeho začátky?
→ Vzpomíná si participant na své vlastní chování, případně strategie či neverbální
chování, které doprovázelo toto seznámení?
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• Prožil někdy respondent jednorázový vztah?
→Pokud ano, za jakým účelem?
→Jak toto setkání probíhalo?
→ Vzpomíná si participant na své vlastní chování, případně strategie či neverbální
chování, které doprovázelo toto seznámení?

• Flirtuje respondent?
→ Pokud ano, pak proč a za jakým účelem?
→Jak flirtování probíhalo?
→ Vzpomíná si participant na nějaké neverbální projevy, které při flirtování užíval?

Otázky a směr rozhovoru byly v případě potřeby měněny podle toho, jak se
rozhovor vyvíjel. Pokud respondent nedal jasnou odpověď, bylo pokušeno se k ní navést
pomocí jiných otázek.

3.1.2 Výzkumná strategie
Vzhledem k povaze výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Při ní

se výzkumník chová jako detektiv; vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, které
přispívají k osvětlení výzkumných otázek (Hendl, 2008). Kvalitativní výzkum je
charakteristický tím, že v průběhu dotazování je sice získáno obrovské množství informací,
avšak za cenu toho, že byl zkoumán malý vzorek (v této metodologii byla vybrána hranice
23 respondentů). To znamená, že ze získaných informací sice není možno vytvořit
zobecnitelný reprezentativní obraz všech homosexuálních mužů, o to však ale vzhledem k
povaze výzkumu ani nejde - spíše bylo záměrem porozumět samotnému postoji
respondentů, jejich zkušenostem, pocitům a názorům.

Při kvalitativním výzkumu postupuje výzkumník od jednotlivostí k zobecňování,
což nazýváme induktivní logikou (Disman, 2002). Při polostrukturovaném rozhovoru bylo
tedy sesbíráno poměrně velké množství dat, ve kterých jsem pak při následné analýze
hledala určité pravidelnosti.

3.1.3 Techniky sběru dat
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Jako technika sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, který je
nejvhodnější pro zachycení strategií v krátkodobém, dlouhodobém měřítku a flirtu.
Jednotlivé strategie a behaviorální projevy tak mohly být přiřazeny k jednotlivým časovým
perspektivám. Na začátek byly připraveny základní otázky, které ale během rozhovoru
mohly být rozvíjeny a bylo možno se ptát se i na jiné, doplňující informace, které během
rozhovoru vyplynou na povrch. Ty pro výzkum mohly být také velmi zajímavé a ve finále
mohly poskytnout více informací, než kolik by jich bylo zjištěno, kdyby bylo použito
pouze základních předpřipravených otázek. Výhodou navíc bylo, že byl rozhovor
uvolněnější a respondent byl tak ve větší psychické pohodě. Navíc měl větší prostor k
tomu, aby sdělil vše, co mu přišlo důležité a zajímavé, což se nakonec mohlo pozitivně
odrazit ve výsledné analýze dat.

Při provádění polostrukturovaného rozhovoru se drželo všeobecně doporučených
zásad. Velký důraz byl kladen na úvod a závěr rozhovoru. Při představení byla projevena
snaha o to působit uvolněným a důvěryhodným dojmem, respondent tak měl pocit bezpečí
a ochotněji sdělil odpovědi na mé otázky. Na začátku rozhovoru byl ujištěn, že sdělené
informace budou uloženy na bezpečném místě a pod kódem, čili k nim budu mít přístup
pouze řešitelka projektu a já. Respondent tak byl upřímnější a otevřenější.

3.1.4 Výběr vzorku; prostředí výzkumu
Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla zkoumat strategie seznamování u

homosexuálních mužů, je z povahy výzkumu zřetelné, že byli zkoumáni pouze
homosexuálně orientované muži. Nábor respondentů probíhal formou letáků, dále
oslovováním participantů, kteří se již zúčastnili výzkumů Laboratoře evoluční sexuologie.
Data byla sbírána v rámci projektu zabývajícího se Interakcemi mezi jedinci (GAUK -
Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace), který je v grantovém systému
zaregistrován na řešitelku tohoto projektu; vedoucí mé bakalářské práce. Každý respondent
dostal jako motivaci k účasti na rozhovoru finanční odměnu ve výši 300KČ. Sběr dat
probíhal v Psychologickém ústavu Akademie Věd ČR. Můj výzkum z tohoto projektu
vycházel.

Počet participantů byl stanoven na 23. Věk vybraného vzorku mužů se pohyboval
od 20 do 40 let. Toto věkové rozpětí bylo zvoleno, protože u takto dospělých jedinců je
vysoce pravděpodobné, že u nich proběhl coming-out (s orientací se svěřili blízkým
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osobám, potažmo veřejnosti), mají alespoň jednu zkušenost s dlouhodobým a/nebo
krátkodobým vztahem a flirtováním, což jsou okruhy témat, na něž se řešitelka projektu v
polostrukturovaném rozhovoru dotazovala, a jsou již se svou orientací smíření -
homosexuální chlapci poprvé pocítí touhu po jiném chlapci již okolo 13 let, ale svou
orientaci plně akceptují okolo 19 let. (B. M. Dank, 1971).

3.1.5 Analytické postupy
Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon řešitelkou projektu. Poté byly

mnou přepsány do počítače pomocí komentované transkripce, která zahrnuje důležité
informace mimo doslovný protokol (Hendl, 2008) - například neverbální projevy typu
odmlky ve výpovědi, smích, váhání, zábrany ve vyjádření či kolísání tónu hlasu. To mi
pomohlo alespoň trochu přiblížit rozpoložení respondenta při rozhovoru. Následně byly
texty kódovány – byly hledány společné znaky v jednotlivých okruzích témat (po jak
dlouhé době proběhl první sex, kde se participanti seznámili, jakým způsobem apod.).
Kódování mi pomohlo popsat zjištěná data a relevantní úseky dat klasifikovat či
kategorizovat. Tyto relevantní úseky, kdy každý reprezentoval jiné důležité poznatky
vztahující se k výzkumným otázkám, konceptům a tématům, byly označeny různými
symboly tak, abych se v textech následně dokázala bez obtíží orientovat. Mně osobně bylo
nejpříjemnější si v textovém editoru Word označovat relevantní kategorie dat pomocí
barev, kdy každá symbolizovala jiný jev.

Ve finále bylo díky kódování zjištěno, kterak si byli respondenti ve svých
výpovědích podobní, v čem se dále lišili a zda se některé údaje objevovaly pravidelně.

3.1.6 Etické otázky
Při této metodologické práci bylo postupováno dle etických zásad. Být morální

znamená chovat se podle obecně přijatých profesionálních zvyklostí (Jeřábek, 1992).
Každý respondent byl podrobně seznámen s účelem a povahou výzkumu a pokud měl
nějaké otázky, ochotně mu na ně bylo zodpovězeno. Dále každý obdržel informovaný
souhlas, jehož podpisem stvrdil souhlas s uchováním, následným zpracováním audio
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nahrávky a jejím využitím pouze pro vědecké účely. Samozřejmostí je, že přístup k těmto
nahrávkám má pouze řešitelka projektu a já, jakožto vyhodnocovatel rozhovorů.

Jak jsem zmínila výše, veškerý rozhovor byl nahráván na diktafon, načež nahrávka
byla uložena pod anonymním kódem MHO, k níž bylo dále přiřazeno číslo respondenta
(např. MHO2). Rozhovory byly taktéž archivovány podle zásad bezpečného uchovávání
dat a jsou tak zcela anonymní. Pravá jména respondentů nebyla nikde uvedena.

Respondenti byli samozřejmě informováni, že v případě potřeby mohou od
výzkumu kdykoliv odstoupit, neodpovídat na otázky, které by jim mohly být nepříjemné.

V neposlední řadě se řešitelka projektu snažila o pohodový, nenásilný rozhovor, při
kterém se snažila působit důvěryhodně a tím byl respondentům zajištěn maximální možný
komfort po celý čas rozhovoru.
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3.2 Zkoumané téma: Dlouhodobý vztah
Jak jsem již uvedla v úvodu do mé metodologické práce, budu se mimo jiné

zabývat dlouhodobými vztahy, které participanti prožili. Dlouhodobým vztahem je myšlen
vztah takový, který osoba vnímá perspektivně a jeho délka trvání je minimálně 3 měsíce.
Více než dvě třetiny našich participantů alespoň jeden takový vztah prožily. V dalších
podkapitolách více přiblížím, jaké strategie k seznámení se za účelem získat dlouhodobý
vztah naši participanti užívali, co vstup do vztahu ohraničovalo a zaměřím se také na
neverbální projevy v komunikaci, které užívali, aby svého potencionálního partnera
zaujali.

3.2.1 Způsob seznámení
V tomto okruhu otázek byli participanti tázáni, jakým způsobem se seznámili se

svým partnerem. Na základě analýzy vykrystalizovaly tři způsoby seznámení, které
předkládám níže.

3.2.1.1  Seznamka
Z rozhovorů vyplynulo, že nejvíc našich participantů se se svým partnerem někdy

seznámilo pomocí on-line seznamky (nejčastěji se jednalo o gay aplikace Grindr a Iboys,
častá byla také aplikace Tinder, kde hledají známost i heterosexuálové). To pravděpodobně
poukazuje na to, že internetové seznamky a sociální sítě nyní všeobecně prožívají rozmach
(jak jsme se již mohli dozvědět v teoretické části).

3.2.1.2  Přes přátele
Šest našich particpantů se seznámilo přes přátele. MHO3 se se svým partnerem

seznámil přes přátele a prý to byla láska na první pohled. MHO5 svého budoucího partnera
potkal v rámci skupiny při výstupu na Kilimanjaro. MHO16 partnera poznal přes svého
kamaráda ze třídy, který je oba seznámil. Také MHO19 svého partnera poznal skrze svého
kamaráda, který mu na něj dal kontakt. MHO13 se s partnerem seznámil skrze svoji partu
přátel, se kterými byl v klubu a kde potkali další skupinu přátel, ve které byl i budoucí
partner. I MHO22 se s partnerem seznámil přes přátele a ihned se do něj zamiloval.
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3.2.1.3  Náhodné seznámení
Sedm z našich participantů se seznámilo osobně, bez žádných okolních vlivů. K

setkání došlo náhodně, kontakt zapříčinil buď participant či jeho budoucí partner. U tohoto
typu seznámení můžeme pozorovat, že první sex narozdíl od seznámení se přes seznamku
proběhl většinou v delším časovém intervalu od prvního kontaktu; většinou v řádu týdnů
až měsíců.

3.2.2 Průběh seznámení
3.2.2.1  Seznamka

MHO1 měl doposud tři dlouhodobé vztahy, přičemž na seznamce se seznámil se
svým druhým partnerem: „Druhý, s tím jsem se poznal na seznamce, ale podotýkám, že to
byl nejlepší kamarád spolužaček.“ Při seznámení se však necítil komfortně: „...musím být s
cizím člověkem někde, kde to znám, kde jsou úniková dvířka, jak se vytratit.“ Přijel za
protějškem do jeho místa bydliště. Nejprve cítil mírnou nervozitu, ta ale později opadla a
seznámení proběhlo za neustálé verbální komunikace: „Tak jsme seděli v parku na trávě,
povídali, povídali, povídali, šel jsem na vlak...znova jsme se viděli, znova jsme byli v
parku, dvakrát, třikrát… No a pak už to začalo.“ MHO5 se s prvním partnerem seznámil
na iboys.cz. Se seznamkou ale neměl dobrou zkušenost, jelikož z protějšku se po
seznámení vyklubal člověk s psychickými problémy, které vztah po celou dobu trvání
narušovaly. I přesto mu ale MHO5 dal šanci. MHO6 získal díky online seznamce
registrovaného partnera: „...já jsem se seznámil přes internet se svým nynějším přítelem,
teď už registrovaným partnerem, nám ten internet to vlastně hrozně usnadnil.“ Poprvé se s
protějškem viděl v čajovně, kde si ale držel odstup kvůli pochybným informacím o pražské
gay komunitě. MHO20 díky seznamce získal dva vztahy. První trval rok a půl a participant
byl z protějškova profilu od začátku velmi nadšený: „On mi napsal a já jsem v tý době
ještě nebyl v Praze a nevím, jak se to stalo, ale prostě se to hrozně rozjelo, že jsem věděl,
že se s tím člověkem chci poznat, třeba už jako po třech dnech psaní...“. Po roce a půl chtěl
ale ze vztahu odejít, což mu partner nechtěl dovolit. Participant byl ke konci vztahu aktivní
na seznamce a zde potkal i svého druhého partnera, kterému však vysvětlil, že se nejprve
musí rozejít se současným partnerem, než dojde k jakémukoliv fyzickému kontaktu:
„...říkám, že ať s ničím jakoby nepočítá, že by se to mělo nějak vyvíjet, protože pořád jsem
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jakoby zadanej.“ Když konečně opustil první vztah, začal chodit s druhým partnerem ze
seznamky a vztah trval dva roky. MHO21 se s partnerem také seznámil na seznamce. S
tímto partnerem měl vztah trvající dva roky a partner ho dokonce požádal o ruku, vztah ale
přesto nakonec nevydržel. MHO21 se drží pravidla, že pokud se s někým seznámí na
seznamce a má zájem jej poznat i osobně, vždy se musí sejít alespoň na 15 minut a při
konverzaci pozná, zda by mělo cenu se s člověkem opravdu vídat: „Takže jdeme na pivo
nebo na čaj, typicky, a někde se uvidíme venku na patnáct minut třeba.“ Stejně to udělal i
se svým tehdejším partnerem a i když první setkání bylo z pohledu obou nucené, sešli se o
měsíc později i na druhém rande a zjistili, že vlastně mají mnoho společného: „...on zjistil,
že já chodim na vandry, do lesa, že v lese mám nůž a umím ho používat, já jsem zjistil, že
on je jako myslivec a že umí dobře vařit a dělá dančí a sám si to ještě uloví...“ MHO2
uvedl, že při prvním rande přes seznamku již proběhl intimnější kontakt: „...dali jsme si
rande, tak jsme se sešli, měli jsme asi dvě piva, pokecali jsme, už jsem věděl, že se mu líbím
a mně se taky strašně líbil, zjistil jsem, že je chytrej, že povahově to vypadalo taky dobře
docela, no tak potom šel ke mně, podívali jsme se spolu na film, dali si pár pus...“ K
polibkům došlo po sledování společného filmu, kdy MHO2 vycítil, že by tento krok
protějšku nevadil. MHO4 se se současným přítelem seznámil přes couchsurfing. Přítel je
cizinec a MHO4 mu chtěl na prvním rande ukázat Prahu: „...já mu navrhl, aby přišel do
Prahy, chtěl se seznámit s novými lidmi, já mu navrhl, aby u mě přespal, během dne jsme
se poznali natolik, že jsme se chtěli vidět ještě jednou, bylo to velmi uvolněné, spoustu jsme
si toho řekli, okamžitě jsme cítili, že spolu můžeme mluvit donekonečna, že máme hodně
společných bodů a vnímáme svět podobně.“ MHO11 se s tehdejším přítelem znal od vidění
ze školy, poprvé se s ním ale do kontaktu dostal skrze internet: „Tam jsem o něj projevil
zájem vlastně poprvý, předtím jsme se znali, ale nikdy to nebylo takový jako, no...“
MHO18 se na Grinderu seznámil s mužem, se kterým měl původně v plánu pouze souložit.
Psaní pak ale na chvíli utichlo a později spolu oba opět kontakt obnovili s tím, že se sešli
na kávě, opět s domluvou, že se budou vídat pouze kvůli sexu. Nakonec spolu ale začali
chodit: „No, takže jsme se jako domluvili, ale že se budem vídat jenom sexuálně... pak jsme
se začli intenzivnějš vídat, a on furt jakože ne, já chci jenom na sex (...). Pak to jako
vyplynulo, že jsme spolu jako zůstali.“

3.2.2.2 Přes přátele
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MHO3 uvedl, že první setkání proběhlo rozpačitě. S partnerem se seznámili v gay
klubu Termax přes své přátele, kteří tam přišli právě s ním. S protejškem si neměli moc co
říct, ačkoliv zde panovalo jisté napětí: „To jsme se na sebe podívali...ten večer jsme si
nepověděli ani slovo, přes ty přátele jsme si vyměnili prostě čísla, až vlastně jsme se
neviděli, tak jsme si začali psát, propuklo to.“ Rande probíhala formou setkávání se na
Náplavce a společnými večeřemi. Oba muži byli navíc architekti, což oba spojovalo.
MHO5 přes skupinu přátel poznal svého druhého partnera, kvůli kterému ukončil první
vztah ze seznamky: „Loni v Africe, když jsme lezli na Kilimandžáro, tak to bylo v rámci
jedný skupiny, kterou organizoval můj kamarád...“ Ihned ale nastavil mantinely a protějšku
řekl, že dokud se nerozejde s prvním přítelem, nemůže od něj nic očekávat. Po zdárném
ukončení předchozího vztahu spolu měsíc po sestupu začali chodit. MHO16 se s
protějškem seznámil přes kamaráda ještě v době, kdy žil na Ukrajině. Oběma bylo tehdy
16 let a MHO16 nejprve neměl ani tušení, že protějšek je gay: „...byl to kamarád mého
spolužáka, já se s tím spolužákem skoro vůbec nebavil, ale jednou jsme šli někam s třídou
a přišel ten jeho kamarád a my jsme se nějak prostě začali bavit... ani nevěděl jsem, že je
gay.“ To, že je protějšek homosexuálně orientovaný, zjistil až jednoho dne večer, kdy se
oba lehce opili a protějšek začal říkat věci, které jeho orientaci dosvědčily. MHO13 se s
protějškem seznámil díky své kamarádce v plzeňském klubu: „Tam jsme potkali zase jinou
partičku lidí, kterou jsme znali možná podle vidění a v té partičce mně zaujal jeden kluk...“
MHO13 byl ze situace nejprve velmi nervózní, nakonec se ale s budoucím protějškem
seznámil a dokonce u něj i přespal, protože už mu nejely žádné spoje domů a svou
skupinku přátel v průběhu noci opustil. MHO22 sdělil, že se s tehdejším partnerem
seznámil prostřednictvím svých známých a byla to láska na první pohled: „Že jsme se
viděli a hned jsme se do sebe zamilovali. Že to bylo takové okamžité. Že jsme se na sebe
podívali a úplně přeskočila ta jiskra, pateticky řečeno.“ MHO19 řekl, že mu tehdejšího
partnera dohodil známý, který protějšku dal na participanta kontakt. Ozval se a oba se
nakonec domluvili, že se budou potkávat pouze za účelem sexu, později ale setkávání
začala být delší a sex už nehrál primární roli: „Pak ta setkání začala být delší a bavili jsme
se pak po tom sexu třeba i o věcech a následně… Mě pak prostě nějak ukecal.“

3.2.2.3 Náhodné seznámení
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Tímto typem seznámení je myšleno takové seznámení, ke kterému došlo bez
zapříčinění někoho jiného a kdy se participant s protějškem seznámil sám nebo jej znal už
od dětství.

MHO1 se se svým prvním partnerem, se kterým chodil rok, znal již od dětství. Když
ale bylo oběma 16 let, začali se scházet více: „Začali jsme se častěji vídat, potom jsme oba
věděli, že jsme homosexuálně orientovaní, tak přeskočila jiskra a tím, že se známe dlouho,
a už to šlo.“ MHO1 nakonec dostal pracovní nabídku v zahraničí a jejich vztah se tedy po
roce rozpadnul. MHO7 se s prvním partnerem seznámil také mladý - bylo mu 15 let.
Poznali se na kurzu tanečních lekcí a když kurz skončil, protějšku napsal. Pozval jej k sobě
domů, kde se ale moc nepohodli, jelikož protějšek si v té době ještě nepřiznal, že je
homosexuálně orientovaný: „...no a tak vlastně u nás přespal s tím, že večer jsme se
neshodli, protože on o sobě vlastně nevěděl, nepřiznal si, že je na kluky.“ Protějšek poté
odjel do Německa, ale po návratu se s MHO7 opět sešel a po dlouhých rozmluvách a
úvahách se oba rozhodli, že společně zkusí budovat vztah. Nyní jsou spolu již 4,5 roku.
MHO9 a MHO10 jsou partneři, kteří se seznámili na koncertě ZUŠ před 8 lety. MHO9
sdělil, že už tady po sobě nenápadně pokukovali, nakonec se dali do řeči, ale MHO10 měl
přítelkyni: „,..ale v té době jsem měl ještě heterosexuální vztah s holkou a to bylo tak jako
na voko, aby si lidi neříkali, ale po něm jsem furt toužil...“, a u MHO9 neproběhl coming-
out. Vyměnili si kontakt, po dvou měsících u MHO9 coming-out proběhl, ale protějšek
měl stále přítelkyni. Už tehdy prý proběhla jiskra. MHO9 se poté odstěhoval do Prahy, kde
se s MHO10 po dvou letech opět setkal. Ten se v té době rozešel s tehdejším přítelem a s
MHO9 utvořili pár. MHO15 se s tehdejším přítelem znal od dětství. V pubertě oba poznali,
že jsou stejně orientovaní a jednoho dne na výletě na kole mu protějšek vyznal lásku:
„...on zastavil a řekl, že jsme víc, než jenom kamarádi, že ke mně cítí mnohem víc než
kamarádství.“ MHO15 to cítil podobně, ale protože bydleli na maloměstě, bál se, co tomu
řekne okolí. Nakonec se odstěhoval do Prahy. MHO17 svého tehdejšího partnera poprvé
spatřil v diskusním spolku. Oba poté v rámci spolku jeli i na výlet, kde se spolu dali do
řeči: „...on tam přišel na jednu debatu, pak šel rovnou na nějakej výlet, kam jsem šel taky,
tak jsme si tak povídali. Zrovna pršelo, já neměl deštník, on jo, tak ho jako tak držel a
potom jsme si vyměnili čísla a sešli jsme se separé a potom to bylo už jasný, že tam něco
vzniká...“
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3.2.3 Kde byla hranice vztahu?
Za hranici vztahu se považuje moment, kdy si oba partneři vzájemně sdělí, že spolu

chtějí mít partnerský vztah. Při následujících ukázkách jsem postupovala tak, že jsem
participanty ponechala ve skupinách dle toho, kde se se svým partnerem seznámili. To mi
ve finále pomůže si udělat obrázek o tom, jak může způsob seznámení ovlivnit dobu, po
které se participant s partnerem dostali do vztahu.

3.2.3.1 Seznamka
MHO5 za hranici považoval první veřejný fyzický kontakt, přesněji držení za ruku:

„Asi to, že jsme se chytli za ruku na veřejnosti... už je to jako vidět v okolí a už nikomu
nevysvětlim, že je to kamarád.“ MHO21 za hranici vztahu také považoval držení se za ruku
na veřejnosti: „Znali jsme se asi tři, čtyři měsíce a takový to, že se spolu vodíme za ručičku,
říkáme ostatním, že jsme spolu, tak to bylo asi měsíc, měsíc a půl po tom..“ MHO11 uvedl,
že vztah také datuje od určitého fyzického kontaktu, konkrétně od polibku, který nastal na
prvním rande v kině: „No a tam jsme se vlastně poprvý políbili už, na tý první schůzce v
tom kině.“ MHO6 uvedl, že si „výročí“ s partnerem zpětně nastavili na první den
seznámení, kdy se setkali v čajovně. MHO20 stejně jako předchozí participant sdělil, že si
dataci počátku vztahu s partnerem nastavili na první den seznámení. Bylo to proto, že
hodně toužil po vztahu: „když ten člověk napsal mně, a to i přes to, že jsem nebyl z Prahy,
tak jsem si toho hrozně vážil, že ten kontakt se mnou někdo chce mít, i když nejsem z Prahy
a asi to bylo jako i tím, že jsem byl mladej a hrozně jsem chtěl s někým bejt...“ MHO4 za
hranici vztahu také považoval první den seznámení: „No myslím, že hned ten den jsme se
rozhodli být ve vztahu, i když jsme si to neřekli...“ MHO18 sdělil, že za počátek vztahu
považuje nastěhování partnera: „A pak to nějak jako vyplynulo, řekl bych, že víceméně
začal být vztah, když se jako nastěhoval. Což bylo třeba po půl roce.“

3.2.3.2 Přes přátele
MHO5, který se s partnerem seznámil přes skupinu na výstupu na Kilimandžáro, uvedl,

že jako hranici vztahu považuje den, kdy si oba dali pusu v klubu, což bylo asi měsíc po
sestupu: „...tam jsme si dali jako první pusu, z čehož jsme oba dva usoudili, ani jsme to
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nijak nerozebírali, že jsme vlastně spolu.“ MHO16 sdělil, že se svým prvním partnerem
začal chodit asi po týdnu, co zjistil, že protějšek je opravdu homosexuál (do doby, než se
společně opili a protějšek se přiznal, si nebyl jistý). Předtím se vídali celé jaro. MHO13
uvedl, že datuje vztah později, než proběhl první sex. Ten byl již na prvním rande, poté se
s protějškem viděl v průběhu týdne na kafi. Později se vídali 2-3x týdně, následně vztah
vyplynul ze situace: „Asi jsme si nikdy neřekli takové to, takže spolu chodíme nebo…?
Nějak to vyplynulo ze situace, no.“ MHO22 uvedl, že s tehdejším protějškem začal chodit
hned poté, co se protějšek rozešel s tehdejším partnerem. Oba do sebe byli zamilovaní už
velmi dlouho, ale tehdy spolu kvůli vzdálenosti nemohli být. Později se ale MHO22 vrátil
do rodného kraje, kde se konečně opět potkali a vztahu už nic nebránilo v cestě. MHO19
uvedl, že do vztahu s partnerem vkročil z rozumového hlediska poté, co se mu protějšek
svěřil, že by s MHO19 rád chodil. MHO19 si nejprve myslel, že se jedná o legraci, jelikož
o vztahu do té doby neuvažoval, poté o návrhu ale začal přemýšlet: „A dospěl jsem k
závěru, že vlastně jako není důvod říct ne a bylo to velice rozumové rozhodnutí.“ S
protějškem si později společně koupili byt.

3.2.3.3 Náhodné seznámení
MHO7 vnímá jako hranici vztahu den, kdy si s partnerem dali první pusu; byl to

zároveň den, kdy si protějšek přiznal svou orientaci: „No to je právě od tohohle asi, kdy
jsme si dali tu pusu. To si myslim že byl ten zlom.“ I MHO9 datuje hranici vztahu pusou:
„Datujeme to od tý první zamilovaný pusy.“ MHO15 naopak žádnou hranici neměl. Uvedl,
že s tehdejším přítelem si ji nikdy neurčili. MHO17 sdělil, že si s partnerem hranici vztahu
určili zpětně - měsíc po seznámení se v diskusním kroužku.

3.2.4 Neverbální projevy
V této podkapitole představím neverbální projevy, které se u participantů

vyskytovaly v případě, že chtěli dát protějšku najevo svou náklonnost a zájem o
dlouhodobý vztah.
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3.2.4.1 Oční kontakt
Jedním z nejčastějších projevů neverbální komunikace mezi participantem a

protějškem byl jednoznačně pohled do očí. Participanti jej užívali v drtivé většině a při
různých situacích, nejčastěji však při snaze seznámit se se zajímavým protějškem a
možným potencionálním partnerem. Je tedy zřejmé, že oční kontakt je jakýmsi mostem
mezi započetím další komunikace. Většinou je prvním neverbálním projevem, kterého se
participanti ve snaze seznámit se s druhou osobou dopouštějí. Oči jsou zrcadla duše. V naší
kultuře přiměřený oční kontakt znamená, že partnerovi svým pohledem opakovaně
signalizujeme zájem (Adamczyk, G.; Bruno, T: 2013). Všeobecně je tento neverbální
projev dobrým začátkem, jak protějšku ukázat zájem a seznámit se. Participant MHO2
sdělil: „Tak většinou se po sobě každý nejdřív dívá, a když vidí, že se druhý dívá taky, tak
začne útočit...“ (útočením je zde myšlen příchod k cizímu člověku a následné započetí
konverzace - pozn.). I participant MHO1 se díky očnímu kontaktu seznámil s řidičem
rozbitého trolejbusu, se kterým dokonce později i chvíli chodil: „No, takže jsme se teda
jakože na sebe podívali, a já si říkám, hm, domů nespěchám, *smích*, takže jsem stál na
chodníku, a tak jsme se na sebe dívali asi tak 20 minut, než to celé odstranili...“. Někteří
participanti taktéž popisují, že u druhého člověka dokáží z pouhého pohledu do očí poznat,
zda by zájem mohla mít i protější strana. Přesvědčen je o tom například participant MHO3:
“To z toho pohledu člověk cítí, ten pohled je, jak se na sebe teď díváme, je to věcný
pracovní pohled. Ale když se jako díváš na člověka, kterýmu se líbíš, tak jemu se to propíše
do té tváře. A ještě ve chvíli, kdy na sebe nechce nechat znát, že ty se mu líbíš, tak o to víc
se v těch očích propisuje přesně to, že prostě to jiskří, že jste si atraktivní navzájem.“ Když
v interview došlo k otázce, jaké neverbální projevy použil, když chtěl získat
potencionálního partnera, zmínil mimo jiné i pohled do očí, který ale popsal jako nenásilný
a opatrný, aby protějška nevylekal: „Vím, že nejdřív jsem se mu nechtěl dívat do očí, dával
jsem si pozor na to, abych se mu pořád nedíval do očí, že to takové ty dlouhé táhlé pohledy
mohou být na začátku dost nepříjemné.“ MHO5 se očním kontaktem také snažil zaujmout
a upoutat pozornost protějšku: „Tak dívám se často do očí, udržuju oční kontakt. Takže se
právě nedívám po okolí, jak to docela dost lidí dělá nebo co jsem aspoň viděl, ale já se fakt
snažim dívat... abych prostě v tom druhým vzbudil ten dejme tomu zájem, že se na něj
dívám vyloženě, že se mi třeba líbí...“ I MHO10 využíval oční kontakt k projevení zájmu,
dodal ale, že se k dalším krokům neumí odhodlat, tudíž nepřevezme-li iniciativu protějšek,
nedojde k seznámení: „...když se mně někdo líbí, tak jsem až jako paralizovanej, tak
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dlouho čekám nebo po někom házím třeba jenom tak pohledy a ty pohledy vlastně, když já
potom neproměním v nějaký skutek, tak ten člověk ztratí zájem.“ Při seznámení se s
budoucím partnerem je jako prvotní kontakt využil například MHO3: „To jsme se na sebe
podívali...ten večer jsme si nepověděli ani slovo, přes ty přátele jsme si vyměnili prostě
čísla, až vlastně jsme se neviděli, tak jsme si začali psát, propuklo to.“ MHO3 dále dodává,
že to byla láska na první pohled. MHO21 zažil velmi podobný scénář, kdy se dle jeho slov
do protějšku při pohledu do očí okamžitě zamiloval a náklonnost byla oboustranná: „Že
jsme se viděli a hned jsme se do sebe zamilovali. Že to bylo takové okamžité. Že jsme se na
sebe podívali a úplně přeskočila ta jiskra, pateticky řečeno.“ Pro MHO21 je pohled do očí
jistě velmi důležitým neverbálním projevem: „Dělám hodně ještě pohyby očima, třeba, že
prostě když se mi ten člověk líbí a já na něm visím, tak když řekne nějakou ne kravinu, ale
něco drobnýho a není to zas tak důležitý, tak se na toho člověka tak jako podívám a lehce
se usměju, takovým jako zvídavým pohledem, jsou to hodně ty oči. Jako všechno je to o
těch očích. S člověkem, se kterým bych si nehrál s těma očima, tak s tím to asi nikdy
nevyšlo, takže ty oči hodně.“ MHO7 se zase pohledem do očí snažil zjistit, zda by protějšek
mohl mít zájem, nebyl si totiž jistý, je-li také homosexuálně orientovaný (viz výše v
podkapitole „Průběh seznámení“): „Třeba že jsme se dlouho na sebe podívali, to si asi
myslim bylo ono. Já teda, když jsem ho pozval, tak jsem nevěděl, jestli je na kluky, takže to
bylo třeba v tom, že jsem byl jako opatrnej, že jsem si radši dával pozor na to aby
náhodou…“ MHO10 sdělil, že pohledem dal protějšku, se kterým chtěl mít vztah, najevo
zájem: „...takovej dlouhej, rozjařilej pohled, takovej šťastnej pohled, zkoumavej, dlouhej
pohled upřenej, no tak něco takovýho.“ I MHO18 dával protějšku najevo zájem. Pohledy
do očí jsou něžné a dlouhé, což má pravděpodobně vzbuzovat romantiku: „Jako
samozřejmě delší pohledy z očí do očí, jsem jako koukal roztouženě (...), ale že bych jako
něco dělal cíleně, tak možná to koukání do očí.“ U MHO11 se objevil přerušovaný oční
kontakt. Ten probíhal nenápadně, avšak uvědomil-li si protějšek, že byl pozorován,
participant očima uhnul a čekal na zpětnou vazbu. Toto se mohlo opakovat několikrát, než
došlo k navázání kontaktu: „...když o někoho mám zájem a ještě neproběhla ta komunikace
slovní, tak takový to házení očkem, takový to, že se na něho podívám a počkám, až se na
mě podívá, a pak uhnu. A pak zase, že to udělám několikrát třeba, a potom jako dělám, že
nic a začne nějaká ta konverzace...“

3.2.4.2  Úsměvy
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Úsměv byl jedním z dalších častých neverbálních projevů. Byl důležitý zejména
proto, že stejně jako u pohledů do očí díky němu participanti protějšku projevovali zájem.
Například MHO1 svého úsměvu využívá. Z následující ukázky vyplývá, že se na protějšek
usmívá, protože mu tím chce projevit náklonnost: „...většinou mi tedy lidi říkají, že mám
pěkný úsměv (...) Ale tak když se na sebe chvilku díváme a přeběhne tam taková aspoň
trochu jiskřička, tak potom přijdu a tak pěkně se usměju a snažím se dát jemu tu důležitost,
když fakt někoho chci sbalit.“ Při otázce, jak projevoval protějšku na rande zájem,
odpověděl: „...když je fakt sympatický, usmívám se nonstop.“ MHO6 na otázku odpověděl
obdobně: „Tím že se usmívám víc, než je pro mě přirozené nebo běžné...“ MHO2 se také
více usmíval: „Když se mi líbí, tak se víc usmívám...“ MHO8 také potvrdil, že se více
usmívá, spatří-li zajímavého člověka. MHO7 uvedl, že se při snaze zaujmout druhého
snaží prodat svoje přednosti: „...tak právě povídáte si a usmíváte se na sebe, navazujete ten
kontakt...“ MHO10 se občas přistihnul, že úsměv používal i v nevhodných chvílích: „A furt
jsem se smál nebo aspoň usmíval, když bylo jako něco temnýho, tak já jsem se furt smál,
protože mi to nedošlo, že to je temný, pak jsem si to uvědomil, tak jsem se smát přestal...“
MHO11 sdělil, že pomocí vzájemných úsměvů poznal, že by i jeho protějšek, se kterým
byl na rande v kině, měl zájem o vztah. Na otázku, jak to poznal, odvětil: „Protože jsme se
furt smáli na sebe...“ I MHO14 odpověděl obdobně: „...jako takový dobrý indikátor beru,
když se člověk usmívá, případně se směje...“ MHO14 úsměvy a smích vnímá jako jeden z
nejdůležitějších faktorů protějškova zájmu. MHO16, stejně jako téměř všichni participanti
před ním, uvádí úsměv jako jeden z nejdůležitějších neverbálních projevů: „Podle mě
nejlepší neverbální projev je úsměv… usmívat se, koukat do očí, aktivně naslouchat, co ti
říká člověk, a to je všechno.“ MHO21 uvedl, že se do druhé osoby zamilovává průběžně,
když sleduje, jak se druhý chová. Jeden z faktorů, který průběh randění ovlivňuje, je také i
úsměv: „...ale spíš průběžně časem zjišťuju, jakej ten člověk je, jak se chová, jestli se
usmívá, neusmívá, tak teprve pak to začne víc zahřívat a já se začnu víc snažit, třeba.“
MHO22 sdělil, že se do svého tehdejšího partnera zamiloval na první pohled a na otázku,
jak to zamilování probíhalo, odpověděl: „Bylo to hezký, hned to bylo hezký. Hned jsme si
rozuměli, hned jsme se smáli, hned jsme se měli rádi, hned jsme si psali, hned jsme šli
ven...“

3.2.4.3  Fyzický kontakt
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Velmi častým neverbálním projevem pozorovaným u participantů v různých fázích
navazování vztahu byl také fyzický kontakt, ať už se jednalo o letmé doteky, objetí či první
pusu. MHO1 uvedl, že doteky patří mezi jeho nejčastější neverbální projevy, které při
vyvolání zájmu užívá: „Kdybych měl ten pocit, že je homosexuál, tak tam patří jemný dotyk
ruk mezi ty balící techniky. (...) Je to chemie, dva cizí lidi se dotknou a mozek a nervy a
chemie, je to jiné, to je moje balící technika.“ MHO2 uvedl, že již na prvním rande
proběhly letmé doteky s partnerem, pro kterého byl tento proces randění úplnou novinkou:
„...viděl jsem, že mu nevadí, když na něj třeba chytnu, já byl jeho první kluk, byl celej
nesmělej a nic nevěděl, tak jsem musel to, no...“ MHO4 byl také iniciátorem. Svému
protějšku poprvé ukázal zájem na procházce v lese; první krok byl právě dotek. Na otázku,
jak na tento neverbální projev protějšek reagoval, odpověděl: „Nejprve strnule, ale
pak...neopětoval to, ale nechal mě mu hladit ruku.“ MHO17 sdělil, že i u něj byly při
seznamování první doteky klíčové: „...taky to samozřejmě hodně determinovalo tohle
sbližování, první dotyk za ruce, první políbení…“ MHO18 na otázku, jaké neverbální
projevy kromě fyzického kontaktu užíval, odpověděl, že jinak žádné neverbální projevy
nepoužil: „Kromě nějakýho pusinkování a šimrání asi nic.“ MHO19 při dokazování zájmu
uvedl, že pokud se mu protějšek líbí, nedá mu do ruky zapalovač: „...on si ten zapalovač
vlastně kryje tou rukou a dojde k nějakému kontaktu...“ To se vztahuje k dalšímu tvrzení,
které sdělil: „Určitě neuznávám osobní zóny, to je můj problém.“ MHO3 byl narozdíl od
ostatních ten submisivnější, který se partnerem při randění nechal vést. Uvedl, že všechny
kroky podnikal protějšek a tím to participantovi velmi ulehčil: „A on se nebál takového,
pevně chytnout za ruku, pevně objal, odvedl mě na Grébovku, kterou jsme prolezli a tam
mi dal první pusu...“

MHO5 také využil doteků, první pusa dokonce odstartovala jeho vztah: „...L. je takový
jako ostýchavej na určitý věci, no a neverbální to bylo takový to, že se o něj opřu, jako
chytneme se za ruce, nebo jako tadyty vyloženě klasický neverbální věci ve vztahu.“ Pusa
byla důležitým mezníkem také pro MHO7. Ten měl zájem o chlapce, který ale se svou
orientací ještě nebyl smířený. Později se ale přijmul a po dlouhé debatě na dalším rande
participantovi ukázal, že o něj má zájem: „...no a dlouho jsme se rozhodovali, asi fakt
hodinu a pak on jako přišel a dal mně pusu...“ MHO11 také uvedl, že prvním neverbálním
projevem zájmu byla pusa, která proběhla v kině: „...my jsme se procházeli a pak jsme si
řekli, že bychom spolu mohli jít do kina a tak jsme šli. No a tam jsme se vlastně poprvý
políbili už, na tý první schůzce...“ Stejnou zkušenost měl i MHO20, který řekl, že již na
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prvním rande s protějškem poznali, že spolu chtějí být, načež tentýž den proběhla i první
pusa.

MHO6 fyzického kontaktu využil asi po dvou-třech týdnech společného randění:
„...jako nějaké líbání to bylo poměrně brzo, po pár týdnech, možná dokonce i druhý, třetí
týden...“ Dále dodal, že se s protějškem museli na veřejnosti mírnit, protože se báli reakce
okolí a u protějška navíc ještě neproběhl coming-out: „...ty první naše kontakty tím byly
hodně poznamenané...“ MHO9 s budoucím partnerem (kterým je MHO10) nejprve tančili
v klubu, kde již proběhlo narušení osobní zóny, a později vedle sebe usínali i na posteli:
„...že jsme si lehli hlavama k sobě, tak už v tu jako chvíli bylo jasný, že něco se bude dít,
minimálně sex, ale jako vo ten nám asi ani jednomu příliš nějak v tu chvíli nešlo.“

MHO13 uvedl, že při vyjadřování zájmu druhému muži užívá například objetí: „Když
jste třeba doma spolu sami na posteli, díváte se film, tak se třeba objímáte a takový ty
věci.“ MHO14 také uvedl, že protějška objal, aby mu vyjádřil podporu v těžké situaci:
„...mne v tu chvíli nenapadlo jako nic lepšího, protože jsem fakt viděl, že ten kluk je
hodnej, tak ho prostě obejmout, aby se cítil líp.“ Dále uvedl, že toto objetí nakonec
vyústilo ve vášnivé líbání. MHO16 objetí také přikládá velký důraz. Proto ho také využil
při randění s tehdejším partnerem: „...když se jakoby obejmete a ten člověk drží vás
dlouho, víc než pět vteřin, tak to už taky něco znamená, takový neverbální gesto.“

3.2.4.4  Řeč těla
Méně obvyklým neverbálním projevem byla řeč těla. Celkové vzezření napomohlo

MHO3 zaujmout svého budoucího partnera. V baru se totiž choval více mužsky, což se
protějšku líbilo. Ten totiž dělí homosexuály v baru na fotbalisty, což jsou muži, kteří se
chovají spíše žensky; a ragbisty, mezi něž patřil právě MHO3: „První, čím jsem ho zaujal,
že jsem se lišil od našich teplých kamarádů, kteří jsou všichni takoví šamponci, mnozí jsou
víc zženštilí, jsou to prostě takový buzny všichni, buď vypadaj jako fotbalisti nebo ragbisti.
A on byl ten ragbista a já také patřil víc do té ragbistické skupinky.“ MHO4 uvedl, že i u
něj by řeč těla hrála roli, pokud by se mu někdo zalíbil: „...chtěl bych působit uvolněně,
vtipně, důvtipně a podobně...“ MHO7 také sdělil, že pociťuje změnu chování, má-li o
druhého muže zájem: „...protože když člověk jakoby to zjistí, tak se určitě začne chovat
jinak, když má sympatie k tomu člověku, tak se snaží nějak získat ho nebo nějak vlastně
ukázat přednosti.“ MHO8 uvedl obdobnou zkušenost: „...možná se tak trošku jako houpu
nebo vlnim tělem.“ MHO11 si uvědomil, že nevědomě překládá nohu přes nohu: „...když
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jsme mluvili o těch nohách, že tím se snažím zaujmout, jak překládám ty nohy. A vlastně
jsem v jednu chvíli na jedný straně, v jednu chvíli na druhý straně...“ Dále dodal, že
podupávání a hra nohou mu pomáhá zbavit se stresu: „No, a i takový to podupávání, takový
ty rušivý pohyby, to je přesně ono, kdy to mi pomáhá se zbavit úzkosti...“ Když chtěl
MHO12 okouzlit druhého muže, choval se rozpustile: „Prostě asi děláš věci, který
normálně neděláš, tak jako poletuješ, běháš někam, skáčeš, máš radost, hodně si to užíváš
tím tělem prostě, cejtíš v tom tělo a prostě tu energii, že máš z toho jako tu radost.“
MHO20 řekl, že si pořád s něčím hraje, pokud se mu druhý muž líbí: „...myslím si, že si
docela často hraju s brejlema. Já nemám dioptrie, ale furt prostě si je sundávám,
nandávám. A s prstýnkama si asi hodně hraju a asi jak říkal kolega, tak taky mám potřebu
furt mít něco v ruce.“ MHO21 se snaží o nedbale elegantní postoj, jak později dodal:
„Narovnám se, to je ta věc, kterou si uvědomuju, že prostě když se snažím vypadat trošku k
světu, tak že se snažím narovnat záda.“ Když se s daným mužem ale seznámí, postoj už
nehlídá: „Potom, když už se známe, tak už zase ne, už mám křivý záda a už si na nic
nehraju.“ MHO22 uvedl, že má vlastní strategii, pokud chce druhého zaujmout: „...ale
mám některé prostě posunky, kterými myslím si, že dokážu člověka spíš pobavit a tady v
tomhletom pobavení řekl bych, že dokážu v tom člověku vzbudit zalíbení.“ MHO22 také
dále řekl, že neverbální komunikaci užívá hodně často a někdy si tyto projevy už ani
neuvědomuje: „Já se hrozně kroutím, poskakuju, tančím, já nevím. Mně se úplně nemůžeš
ptát na neverbálnost, protože já tělem fakt jako mluvím pořád. Ani si to neuvědomuju.“

Pokud našim participantům šlo o získání potencionálního vztahu, byli někteří nervózní
a stydliví, což se projevovalo v jejich neverbální komunikaci hlavně tím, že se drželi
zpátky a chovali se umírněněji. MHO17 uvedl, že se více kontroluje: “...jako možná si na
to člověk dává víc pozor a možná jsem i víc upjatej jako když mi o něco jde, v těch
projevech, že se víc kontroluju, že to není přirozený.“ MHO6 například uvedl, že se bál,
aby si protějšek nemyslel, že jej neposlouchá, tudíž byl nervózní a jeho chování se celkově
změnilo: „...nerad bych se jako ztrapnil a myslim, že se můžu celkem ztotožnit s tim, co M.
(jiný participant-pozn.) říkal, že se snažim hodně naslouchat, abych neztratil nějakou nit
toho rozhovoru a nějak blbě neodpovídal na nějakou krávovinu.“ MHO8 sdělil, že se při
projevování zájmu protějšku snažil více usmívat, ale zároveň se více kontroloval, aby
nebylo hned jasné, že se mu protějšek líbí. Také se více pohupoval: „...zároveň možná to,
jak se pohupuju, že je to i daný trošku nervozitou.“ MHO16 se choval podobně jako
MHO8: „...jen občas si neuvědomuji svůj postoj, takže můžu se houpat z nohy na nohu,
možná, že to vůbec nikomu nevadí, ale pro mne ty neverbální gesta jsou moc důležitá.“



40

MHO10 uvedl, že se s protějškem před sebou nejprve styděli, a proto se ani jeden
neodvážil udělat první krok: „...že se sobě líbíme s nechtěli jsme to ani jeden dát znát, tak
jsme furt seděli v tý vodě a cákali jsme jenom po sobě vodu a ani jsme se nedotkli.“
MHO12 sdělil, že pokud chce druhého zaujmout, hodně se kontroluje a je nervózní:
„...když mám pocit, že teď ho potřebuju zaujmout, tak se bojím se chovat tak jako
rozpustile (...) normálně jako se hodně hejbu, hodně gestikuluju a vlastně když ten člověk
tam je, tak tadyty pohyby se snažim nějak zmírnit nebo sem nervozní to projevit.“

3.2.4.5 Stydlivost
Pokud našim participantům šlo o získání potencionálního vztahu, byli někteří z nich

stydliví, což se projevovalo v jejich neverbální komunikaci hlavně tím, že při seznamování
nebyli tolik aktivní. Stydlivost není tak úplně názvem prvku neverbálního projevu, jde o
komplexnější chování, i přesto jsem se ji však pro četnost výskytu v odpovědích rozhodla
do podkapitoly přidat. MHO6 sdělil, že se při seznamování s budoucím partnerem držel
zpátky kvůli tomu, co slyšel o pražské gay komunitě: „...protože jsem slyšel, že ta gay
komunita v Praze je taková jako občas i hodně záludná a lidi se přetvařují, takže jsem byl
hodně takový jako, jsem se držel trošku zpátky ze začátku...“ MHO12 uvedl, že se před
budoucím partnerem styděl tancovat, protože se před ním nedokázal uvolnit: „...že se jako
díval jak tancuju a já jsem dycky před ním se hrozně styděl totiž jakoby tancovat, protože v
tady těch pohybových věcech jsem docela nejistej...“ MHO13 odpověděl, že se byl
nervózní i přesto, že byl trochu opilý. Jednalo se totiž o první kontakt s mužem v jeho
životě: „To určitě, byl to jako můj první takovýhle zážitek s klukem. Navíc, který se mi líbil,
takže tam určitě byla nějaká nervozita, ačkoliv jsme byli pod vlivem alkoholu, ale určitě
tam byla.“ Později dodal, že kvůli nervozitě chtěl nejprve z klubu odejít, nakonec ale
zůstal. MHO20 sdělil, že než přejde prvotní kontakt, je nervózní: „...pro mě nejhorší
prostě jen začátek, nějak začít, ale potom už to bylo pro mě absolutně v pohodě...“ MHO20
nejprve čekal, až první krok udělá protějšek, protože se ho sám bál udělat: „...v tý době
jsem to nechával na tom druhým, protože jsem prostě stydlivej.“
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3.3 Zkoumané téma: Krátkodobý vztah
V této kapitole popíši, jak u participantů vypadal krátkodobý vztah. Tento vztah byl

participantům definován jako jednorázové seznámení za účelem jednorázového aktu. Je
zde sledován způsob, jakým se participanti s protějškem seznámili, co je například ke
schůzce motivovalo a jak tato jednorázová schůzka probíhala. Takovýto jednorázový vztah
alespoň jednou prožilo 20 z 23 dotázaných participantů.

3.3.1 Způsob seznámení
3.3.1.1  Seznamka

Seznamku za účelem krátkodobého vztahu využilo alespoň jednou v životě 14 z
našich 23 participantů. Seznámení byla cílená a nejlépe měla vést k jednorázové schůzce
za účelem sexu. U výpovědí participantů, které se týkají tohoto typu seznámení, je patrné,
že participanti seznamku využili v době, kdy již byli rozhodnutí, že chtějí tuto
jednorázovou schůzku prožít a pokud budou sympatie na obou stranách, dojde k
jednorázovému pohlavnímu styku, který je považován jako primární cíl tohoto setkání.
Motivace k prožití krátkodobého vztahu tedy zapříčinila, že se jedinec přihlásil na
seznamku a cíleně hledal preferovaného muže.

3.3.1.2  Bar, klub či jiné prostředí (bez okolních vlivů)
Jedenáct z našich participantů se alespoň jednou v životě setkalo se svým protějškem

za účelem krátkodobého vztahu v klubu, baru či na jiném veřejném místě. V této kategorii
dominovaly právě gay kluby a bary. Seznámení se v takovém prostředí je jednodušší,
protože se zde sdružuje homosexuální minorita a je tedy lehčí někoho oslovit, jelikož je
zde velice vysoká šance, že preferovaný muž je také homosexuálně orientovaný. Z
výpovědí participantů je zřejmé, že u tohoto typu seznámení nemusel být zájem o
krátkodobý vztah primárním důvodem, proč klub, bar či jiné prostředí navštívili. K tomuto
rozhodnutí mnoho z nich dospělo až v průběhu večera.

Pouze tři participanti z této kategorie se s protějškem za účelem krátkodobého vztahu
sešli jinde než v klubu či baru. Jeden z nich se s protějškem setkal v turistickém autobuse,
druhý ve škole a třetí místo setkání nespecifikoval.
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Počet participantů, kteří využili seznamku či bar, klub nebo jiné prostředí, je téměř
vyrovnaný. To je dáno hlavně tím, že jeden participant nutně nevyužíval pouze jeden
způsob seznámení, ale místa setkávání kombinoval a využíval jak seznamky, tak i veřejná
prostranství.

3.3.2 Průběh seznámení
Zde se řešitelka projektu zajímala o to, jak takové setkání za účelem získání

krátkodobého vztahu probíhalo. Stejně jako u předchozí podkapitoly, kde jsem
prezentovala dlouhodobý vztah, jsem průběh seznámení rozdělila na základě toho, kde se
participant s mužem, se kterým chtěl tento krátkodobý vztah prožít, seznámil.

3.3.2.1  Seznamka
MHO1 sdělil, že co se týče krátkodobého vztahu, píše protějšku vždy účelně, cíleně. K

tomuto zprostředkování využívá seznamky: „To musím přiznat, na to je dobrá ta
seznamka, prostě ano, hučí mi v kládě, pošle mi fotku, kde bydlíš, můžu být u tebe,
domluvíme se na nějaký čas, zašukáme si a jdu domů. A neozvu se mu ani já, ani on mně.“
Informoval také, že těchto vztahů již měl v životě mnoho a někdy si ani nepamatuje jméno.
Také zde neregistruje žádné formy svádění či flirtu: „To je fakt jenom sundej kalhoty.“
MHO2 si také vybírá muže na krátkodobý vztah mimo jiné skrze seznamku: „...nebo třeba
přes net jsme se domluvili a když potom reálně jsme se sobě líbili, tak jsme mohli hned na
to jít...“. MHO9 uvedl, že před svým nynějším dlouhodobým vztahem měl také několik
vztahů krátkodobých. Vždy se seznamoval na seznamce, nejčastěji na iboys.cz. Popsal, že
mladí gayové jsou na této seznamce lovnou zvěří: „...tam to docela frčí jako na husťáka,
tam člověk jako nechce ztrácet čas a já jsem to pak pochopil, a když člověk flirtuje, tak
flirtuje drsně...“ Přiznal, že si mnohdy partnera na krátkodobý vztah vybíral i jen podle
rozměrů penisu či tělesných mír, vzhled byl druhořadý. Seznámení probíhala tak, že se s
protějškem sešel například u sebe doma, mimo jiné také zhodnotil, zda vypadá čistě a
pokud se oba shodli, že se sobě navzájem líbí, došlo k sexu. MHO14 měl také několik
krátkodobých vztahů. Seznámení probíhala vždy skrze seznamku, byla živelná a převážně
koncipovaná za účelem ukojení fyzické touhy. Oba se sešli buď u participanta či u
protějška doma a pokud se shodli, že se sobě navzájem líbí, proběhl sex. Co se týče
dvoření, proběhly spíše pochvaly fyzického vzhledu: „...jakoby vždycky jsme oba věděli, že
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tam přicházíme hlavně z účelů sexuálních...“ MHO19 se také za účelem krátkodobého
vztahu seznamuje výlučně na seznamce. Muže upoutává svou profilovou fotkou: „Ve všech
svých internetových profilech mám fotku nahoře bez, na což ti muži reagují a vzhledem k
mým exotickým kořenům reagují na tohle. A to je všechno. Já už si pak jenom jako
vybírám.“ Je také odpůrcem seznamování se „face to face“. Tato taktika mu přijde
zbytečná a příliš zdlouhavá, navíc mnohdy ani nekončí sexem, což je pro MHO19 v těchto
situacích žádoucí. Seznamky jsou dle něj nejrychlejším a nejefektivnějším řešením, jak
ukojit fyzické pudy: „Pokud si chci zašukat, stačí otevřít jakoukoli aplikaci a jako z
prvních pěti zpráv vyberu někoho, s kým jsem ochotný jít do postele a kdo může teď a má
nějaký zázemí a hledá něco, co mně vyhovuje.“ Také MHO23 se za účelem krátkodobého
vztahu schází výlučně na seznamce: „Nikdy se nestalo, že bych se opil a měl nějaký
nárazový sex s někým v baru, v klubu, večírku firemním.. V tom my se lidé s homosexuální
orientací lišíme od lidí s heterosexuální orientací.“ Jedinou nevýhodu, kterou ve způsobu
seznamování na seznamce spatřuje, je neschopnost internetu zprostředkovat pachy. Pokud
participantovi protějšek „nevoní“, nastane najednou určitý blok a nedojde k sexu, ať
protějšek vypadá sebelíp. MHO22 taktéž prožil několik krátkodobých vztahů. Jako příklad
uvedl jeden ze seznamky, skrze kterou se seznámil s mladým právníkem, který se mu ale
svěřil, že si není svou orientací jistý. To však MHO22 nebral příliš vážně a oba se
domluvili, že se sejdou. MHO22 přijel k němu domů a právník se mu již od pohledu velmi
líbil. Událost nabrala poněkud rychlý spád: „...sedli jsme si do kuchyně a nějak jsme se
začali poznávat, poznávání bylo letmé, rychlé a vlastně úplně bezpředmětné.“ Oba se pak
ještě nějakou chvíli scházeli. MHO17 také několikrát využil seznamku k získání
krátkodobého vztahu. Konkrétně se jednalo o aplikaci Grindr, participant ale podotknul, že
seznamky k tomuto typu seznámení využívá velmi sporadicky, raději se seznamuje v
klubech či barech. MHO18 také využívá aplikaci Grindr. Zároveň sdělil, že tato seznámení
jsou velice rychlá: „Tak to probíhá teda jako čau, kalhoty dolů a bez řečí.“ S preferovaným
mužem si vymění pár konverzací, většinou si oba zašlou nahé fotografie a po případné
domluvě se oba sejdou za účelem sexu.

MHO11 měl krátkodobý románek jeden. Proběhl také přes seznamku, na které si s
protějškem chvíli psal a ten se poté přímo zeptal, zda by nemohl přijít k němu domů.
MHO11 mu tedy předal svoji adresu a později mezi nimi došlo k sexu: „...vlastně jsme se
rychle seznámili a řekli jsme si, že se sobě líbíme a šli jsme ke mně a měli jsme sex...“ Po
tomto incidentu si oba upřímně řekli, že u sexu vztah také i zůstane a rozloučili se. Také
MHO21 měl jen jeden krátkodobý vztah. Byl tehdy na dovolené v Chorvatsku, kde jej
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přepadlo pomyšlení, že již dlouho neměl rande či vztah, a proto jej napadlo využít
seznamky a ukojit tak svou fyzickou potřebu. S protějškem se posléze sešli a nejprve
zamířili na skleničku, aby se lépe poznali. MHO21 popsal, že mu setkání přišlo strašné a
vypadalo jako obchodní dohoda, kdy obě strany uzavírají obchod. MHO15 seznamku
využil maximálně dvakrát v životě, snaží se spíše seznamovat na místech, kde se sdružují
homosexuálové.

3.3.2.2  Bar, klub či jiné prostředí
MHO2 kromě seznamek ke hledání krátkodobého vztahu využívá také kluby či

bary. Tvrdí totiž, že v brzkých ranních hodinách se zde homosexuálové začínají párovat:
„...dají se dohromady, ošahávají se a jdou spolu k někomu, k jednomu nebo k druhýmu,
nebo rovnou v klubu...“ MHO2 dále sdělil, že je v pokusech o seznámení se spíše
aktivnější: „...musím druhého dobývat, přemlouvat, dávat mu víc najevo, že ho chci...“
MHO3 zažil jeden krátkodobý vztah na Erasmu v Turecku. Šel na párty, kde si všiml, že
jej neustále pozoruje cizinec stojící opodál. MHO3 si také myslí, že tento cizinec ihned
rozpoznal, že je participant spíše submisivnější (a ukázalo se, že cizinec je naopak
dominantní, což se doplňovalo), avšak nemyslí si, že by submisi dával jakkoliv najevo.
Nakonec spolu začali tancovat a poté šli společně kouřit ven:„...ten večer pokračoval, až
dospěl k tomu, že jsem se šel připravit a pak jsem se vrátil k němu a bylo to.“ MHO4 má
také pouze jednu zkušenost s krátkodobým vztahem: „Stalo se spíš to, že měl někdo zájem
o mě, a mě to v ten moment nevadilo, takže jsem s ním víceméně souhlasil...“ V klubu mu
dal najevo zájem jiný muž a MHO4 nejprve projevoval určitou rezervovanost, která se
později změnila v akceptaci, protože si uvědomil, že takovou zkušenost může zažít. Dodal
ale, že jinak se o takové typy vztahu nepokouší. MHO5 potkal muže na krátkodobý vztah v
baru. Kamarád, se kterým tam přišel, se totiž znal s kamarádem tohoto muže, tudíž se
všichni společně dali do řeči. Nakonec je ale přátelé opustili: „...my jsme tam vlastně
zůstali sami a pak jsme spolu i odešli.“ MHO15 ke krátkodobým vztahům dříve využíval
hlavně bary: „...většinou už do těch barů chodím docela podnapilý.“ Nyní se snaží budovat
dlouhodobý vztah, tudíž od těchto typů seznámení upustil. Pokud i onen muž měl zájem,
skončila schůzka jednorázovým sexem, který proběhl buď hned u jednoho ze zúčastněných
či druhý den po domluvě. MHO17 popsal situaci, kdy se v klubu seznámil s mužem, který
ho zaujal už svým vyzývavým chováním, kdy si při tanci sundal i tričko. MHO13 se také
často seznamuje v klubech či barech. Popsal, že tato seznámení většinou probíhají pod
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vlivem alkoholických či jiných látek: „...tam už přestávají zábrany, takže se ti lidé
seznamují líp.“ Sdělil také, že nemá žádnou taktiku, jak druhého zaujmout. Chování
vyplývá ze situace. Popsal navíc situace, kdy byl na Ibize v tanečním klubu a ucítil, že se
jej dotýká cizí muž. V tomto případě pochopil, že se jedná o homosexuála a nabízely se
pouze dvě možnosti. Buď odmítnul anebo zájem opětoval. MHO20 uvedl, že v klubu to
byl spíš protějšek, kdo projevoval zájem. Pokud MHO20 zájem opětoval, proběhla
seznamovací konverzace, při které se MHO20 snažil protějška přemluvit, aby opustili
prostor v klubu, který byl plný lidí, kvůli čemuž se nemohli dobře slyšet: „...směřoval jsem
ho k tomu, jestli si jako nechce jít sednout na víno někam jako jinam.“ Pokud se večer
vyvíjel dobře, participant u protějška strávil noc. MHO16 prožil jeden krátkodobý vztah
při cestě autobusem do ciziny, kdy se rozhodl, že si poznáním nové země zkrátí čas při
čekání na rodiče. Řidičem turistického autobusu byl mladý muž, který jej po příjezdu
poprosil o pomoc s úklidem autobusu a jako protihodnotu nabídnul své průvodcovské
služby. MHO16 souhlasil, při úklidu mu řidič najednou vzal ruku a položil ji na jeho
kalhoty. MHO16 se musel rychle rozhodnout, jak bude postupovat: „Já jsem rozhodl
užívat si, protože jsem na dovolený, kdy se to stane ještě jednou?“ Na setkání vzpomíná
rád. MHO10 prožil krátkodobý vztah s mužem, se kterým se poté za stejným účelem setkal
ještě několikrát. Našel si proto muže, který pro něj ale nebyl příliš atraktivní a nechoval k
němu žádné emoce. S tímto mužem se scházel pouze za účelem ukojení fyzických potřeb a
v době, kdy se cítil osamocený. Na toto období MHO10 nemá dobré vzpomínky:
„...přibližovalo se mi to asi pocitu, jaký maj jako lidi, když se cítí zneužitý třeba, že jsem se
cejtil, že se dělo něco špatnýho, co bylo jako proti mý vůli...“ MHO12 se s protějškem
poprvé viděl ve škole. Na Fakultě humanitních studií potkal jednoho studenta, který se mu
zalíbil. Později ho potkal i na koncertě a o něco déle i na seznamce, kde mu napsal a mimo
jiné i sdělil, že jej zná už od vidění. Oba se sešli, ale MHO12 začal zjišťovat, že už pro něj
tento muž není tolik atraktivní. I přesto s ním ale zůstal v kontaktu a jednou spolu byli až
do noci: „...já jsem k němu nic necejtil, vlastně jsme se jako bavili, tak jsem si říkal, jestli
jakoby k němu začnu něco cejtit tím, že s ním jako budu něco mít, ale vlastně mi to nebylo
moc příjemný...“

3.3.3 Neverbální projevy
Nejčastější popsané neverbální projevy komunikace a vyjadřování zájmu byly

stejné jako u dlouhodobého vztahu, lišila se jen míra jejich použití. Vzhledem k tomu, že
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se jednalo o krátkodobý vztah s cílem prožít jednorázový sex, byly některé neverbální
projevy užívány častěji než jiné.

3.3.3.1  Oční kontakt
MHO2 uvedl, že se mu jako nejlepší taktika jeví přerušovaný oční kontakt: „No tak

hodně se na toho druhýho dívat, když se podívá, nedíváte se vzájemně...“ Dále uvedl, že
zájem ze strany těchto mužů většinou pozná také díky očnímu kontaktu: „Oni většinou to
dávají najevo pohledem...“ MHO3 sdělil, že si na Erasmu v Turecku, kdy šel na diskotéku,
všiml cizince, který také používal oční kontakt: „Byl tam vysoký výrazný chlap, co se na
mě koukal. (...) To člověk zaznamená, že je pro někoho atraktivní, že po něm někdo kouká.“
MHO15 uvedl, že si také nejčastěji všímá pohledů: „...prostě se kouknu a vidím toho, že se
mně líbí a když on taky kouká, že se mu líbím, pak se začne rozhovor a buď to dopadne tak,
že dohodneme, že se uvidíme druhý den nebo mi navrhne, že jestli půjdeme k němu nebo to,
jestli s ním chci strávit noc a tak.“ MHO17 popsal krátkodobý vztah z klubu. Tam ho
zaujal muž, který se choval vyzývavě a při tanci si i sundal triko. MHO17 se ho pokusil
zaujmout pohledem: „Začal se jako k němu přibližovat v tom tanci, tak jsem se na něj
koukal a jestli se odvrací nebo ne, on se koukal...“ MHO22 sdělil, že u krátkodobých
vztahů u něj byly nejčastější pohledy do očí: „Dlouhé pohledy s takovým tím šibalským
výrazem. Takové ty laškovní pohledy. Ale většinou je to dlouhý pohled.“

3.3.3.2  Fyzický kontakt
Tento neverbální projev se u tohoto typu vztahu vyskytoval nejčastěji. Pravděpodobně

je to dáno samotnou povahou krátkodobého vztahu, kdy si participant cíleně hledal
takového muže, který měl tu samou motivaci. Při setkání (po domluvě přes seznamku) či
seznámení se (v baru, klubu či jinde) tak mohli svůj zájem podložit právě fyzickým
kontaktem, který je odvážnější než jiné neverbální projevy komunikace.

MHO3 u krátkodobého vztahu uvedl, že k seznámení mimo jiné využil i tanec: „Pak
jsme tančili a na parketu jsme se začali letmo dotýkat...“ Také MHO5 má zkušenost s
fyzickým kontaktem. Ten při rozhovoru popsal jako jediný neverbální projev komunikace,
pokud má zájem o krátkodobý vztah: „To byl takovej ten fyzický kontakt, že třeba jsem ho
prostě chyt jako za záda za zadek, tancovali jsme spolu blízko u sebe...“ Řekl také, že u
krátkodobého vztahu nepřemýšlí, co udělá, jedná bezmyšlenkovitě a sleduje, zda to
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protějšku bude či nebude vadit. MHO9 uvedl, že při setkání u něj či u protějška doma
většinou nevěděl, jak začít, tudíž se po krátkém seznámení omluvil, že si v těchto situacích
není jistý, jak se chovat a navrhnul další postup: „...‘a tak já ti třeba sundám tričko‘ a
jakmile jsem přišel k němu a vlastně jsem naboural tu jeho zónu, zvedl jsem mu to tričko,
tak v tu chvíli se ty ledy prolomily a já jsem takovej iniciátor většinou.“ MHO13 popsal
situaci, která nastala v baru: „Tak jsem třeba zažil, že vedle mne tancoval nějaký kluk a pak
cítíš, že se tě u toho tance začne dotýkat, takže to jsem pochopil, že je za prvé teda gay a za
druhé, že má o něco zájem.“ MHO15 uvedl, že po vzájemném očním kontaktu a seznámení
dochází k fyzickému kontaktu: „Třeba takový ten chtíč, že si dáme pusu a začneme se líbat
a pak to pokračuje a pak se zeptá, jestli nechci jít k němu, nebo on ke mně, ale to je celé…“
MHO16 popsal svoji zkušenost z turistického autobusu, kdy po příjezdu do cíle pomáhal
řidiči s úklidem autobusu. Ten za ním během úklidu přišel a projevil mu zájem: „On bere
moji ruku a klade sobě sem na toto místo (=rozkrok, pozn.).“ MHO16 byl překvapený,
nicméně rozhodl se krátkodobý vztah mít. MHO20 uvedl, že většinou, když v klubu poznal
nějakého muže, se kterým později prožil krátkodobý vztah, byly jedinou neverbální
komunikací hlavně doteky: „A klasika, asi nějaký doteky a lichotky a tak a když jsme třeba
tancovali, tak mě chytnul kolem pasu...“ MHO22 sdělil, že také využívá fyzického
kontaktu. Při otázce, na jaká místa, odpověděl: „Záleží na tom, jak se to povede a jak se ten
večer vyvede. Ale většinou tady na krku. Třeba že se ho lehce dotknu krku. Nebo nohy.
Když někdo sedí vedle.“ MHO23 také popsal, že fyzický kontakt je jeho nejčastějším
neverbálním projevem zájmu: „Když se mi ten dotyčný hodně líbí, tak mám neustále
tendence se ho jako jemně dotýkat. Že jako spolu jdeme a já velice vědomě se jako
přiblížím a otřu se o jeho ruku.“

3.3.3.3  Řeč těla
MHO1 sdělil, že pokud je v klubu nějaký sympatický muž, který se mu líbí, často

omezí projevy svého chování: “...většinou tam jdu s někým a se ženami a většinou jsem
taky taková žena, takže omezim ženské projevy, tancování na stole...“ Popsal také, že
pokud jde do baru s kamarádkami, chová se velmi živelně. Jestliže ale spatří sympatického
muže, snaží se chovat tak, aby si o něm nemyslel nic špatného. MHO4 uvedl, že má s
krátkodobým vztahem pouze jednu zkušenost, při které si nejprve nebyl jistý, jestli o ni má
zájem. To se projevovalo v jeho vystupování. Na otázku, jakým způsobem, odpověděl:
„Určitě nejprv rezervovanost a potom jsem si sám uvědomil, že mohu něco takového zkusit,
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takže jsem byl asi tomu víc nakloněný, uvolněný a souhlasil jsem s těmi návrhy a s tím, co
naznačil.“ MHO11 má také jedinou zkušenost s krátkodobým vztahem. Při setkání se
neverbální komunikace projevovala v řeči těla: „...a i to bylo vlastně takový pohupování v
bocích, měl jsem ruce v kapsách a tak jako jsem se hýbal ze strany na stranu.“

3.3.3.4  Úsměv
MHO11 uvedl, že při setkání s druhým mužem využil mimo jiné tohoto neverbálního

kontaktu: „Jo, to bylo jako, že jsem se smál...“ MHO17 sdělil, že mu jednou v klubu cizí
muž oplatil úsměv: „Pak mi začal opětovat nějaký úsměv, což mne hodně potěšilo tak jsem
se k němu přibližoval...“
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3.4 Zkoumané téma: Flirt
Flirt si v rámci rozhovoru participanti definovali sami odpovědí na otázku „Co si

představujete pod pojmem flirt?“ Každý z 23 participantů již flirt někdy v minulosti zažil a
z rozhovorů vyplývá, že nejčastěji muži flirtují za účelem pobavení, hry či pro získání
nových vztahů - ať už kamarádských či partnerských. Z rozhovorů je také patrné, že flirtují
i muži, kteří jsou v daný moment v dlouhodobém vztahu. Tito zadaní muži pak flirtování
vnímají spíše jako zábavu a hru a v této činnosti kromě pobavení nehledají nic vážnějšího.

3.4.1 Účel seznámení
Participanti byli v rámci otázek tázáni na to, za jakým účelem flirtují.

3.4.1.1  Zvýšení sebevědomí
Někteří participanti uvedli, že flirtují právě proto, aby si zvýšili své sebevědomí.

MHO2 sdělil, že takto flirtuje i s muži, kteří ho nepřitahují: „...on se mi třeba nelíbí, ale
nechám si od něj lichotit, zvyšuju si ego na něm a pak mu řeknu, že nic.“ MHO16 uvedl, že
díky flirtování se ujišťuje, že pro někoho může být atraktivním: „…Když cítím, že pro
někoho jsem příjemný, tak je to takový plus pro mne, že aha, vím, že jsem sympatický, že já
to můžu, že já to můžu udělat i s každým...“ Stejně odpověděl i MHO18: „Já si tím flirtem
totiž dokazuju, že je o mě stále zájem.“ či MHO21: „...že to je asi proto, že jsem chlap
ješitnej, to znamená jako, že je hezký mít pocit, že o mě někdo stojí jinej než třeba manžel,
partner.“

3.4.1.2  Získání přátel či potencionálního vztahu
Někteří z našich participantů dále flirtují mimo jiné i proto, aby získali přátele,

výjimečně i proto, aby získali dlouhodobý vztah. Např. MHO1 uvádí, že flirtovat začíná
pouze s těmi, u nichž vidí jakýsi potenciál: „Flirtuju jen s těmi, které mám z obou stran
očekované. (...) Aby ten člověk mi něco dal do toho života.“ MHO8 uvedl, že flirtuje proto,
aby si získal sympatie druhého: „...chci prostě se s ním napřed spíš skamarádit jako v tom
smyslu, abych si získal jeho důvěru, jeho sympatie především, aby eventuálně to mohlo
přejít někam dál.“ MHO13 řekl, že flirtuje, aby získal kontakt na sympatické muže: „No
tak vědomě bych flirtoval třeba právě za tím účelem, že se mi takhle někdo bude líbit a
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chtěl bych třeba s ním navázat kontakt mimo třeba ten obchod (pozn. autora: MHO13
dříve uváděl konkrétní situaci v obchodě s prodavačem).“ MHO20 ve výpovědi uvedl, že
flirtovat neumí a ani sám flirt z druhé strany nepozná: „Neumím flirtovat, ale když se o to
teda pokouším, tak za účelem jakoby se s tím člověkem seznámit, nějak ho zaujmout, aby
měl nějakou jako potřebu mi napsat ještě nebo se vidět...“ Poměrně neobvykle odpověděl
MHO22. Flirt bere jako možnou cestu za dlouhodobým vztahem: „Já chci najít životní
lásku. To znělo hrozně, že? Ale je to pravda. Já bych chtěl někoho, s kým bych prostě byl
dlouho.“ MHO23 mimo jiné sdělil, že flirtovat neumí, ale pokud se o flirt pokouší, je to za
účelem získat přátele: „To je třeba získat toho člověka. A ani ne do postele, ale seznámit se
s ním. Urvat si ho z toho prostředí těch lidí k sobě.“

3.4.1.3  Pobavení, zabavení se, hra
Drtivá většina flirtovacích počinů našich participantů se nese v tomto duchu.

Participanti flirtují, aby se zabavili například na diskotéce a poznali tak třeba jiné, jim
sympatické muže. MHO4 uvedl, že flirtuje pro pobavení: „...pro mě je to asi činnost pro
pobavení, nebo něco, jak vlastně se pobavit s druhým na trochu jiné rovině než běžný
standardní hovor.“ MHO5 flirtu využívá ve své profesi barmana, kde za laškovní chování
může získat vyšší dýška: „...Je to prostě ten, kdo je v tom baru tím pánem a kdo nalejvá ty
drinky a oni taky podle toho se ty lidi chovaj, že s nima chtěj všichni kamarádit.“ MHO6 si
flirtováním občas krátí dlouhou chvíli: „Třeba stojím na zastávce, čekám na autobus a
někdo mě tam zaujme..“ I MHO7 flirtuje pro zábavu, přesto, že má vztah: „...myslím, že je
přirozený, že i když máte ten vztah, že se právě někomu líbíte. Takže tam jsou ty narážky,
ale pak jakoby nic z toho není, že jo, skončí to jen u těch narážek.“ MHO9 sdělil, že s
flirtováním občas bojuje, jelikož tak úplně neví, co za flirt už označit. Několikrát se mu
tedy stalo, že flirtoval se servírkou, aniž by to byl záměr. K flirtování používá spíše
verbální komunikaci: „Je to takovej slovní ping pong, kdy si spolu vrátíme třeba sedm jako
vět dohromady a v tu chvíli vidím jako že se tam něco děje, že ona je taková polichocená,
si říkám: á, tak teď jsem flirtoval.“ I MHO17 s flirtováním bojuje a bere jej spíše jako
činnost, která jej neposouvá ke konkrétním cílům: „Moje flirtování se opravdu zužuje jen
na nějaké sexuální dvojsmysly s někým…“ MHO10 bere flirt jako hru: „...jestli se mnou
bude flirtovat, i kdyby třeba od toho nic neočekával, tak jestli zkusí nějak mě dobývat. Tak
to je spíš hra.“ MHO11 má totožný názor: „Je to pro mě vlastně taková hra, že někdy je to
vlastně vtipný, si jenom hrát s tím druhým...“ MHO14 uvedl, že stejně jako mnoho dalších
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participantů flirtuje i přes vztah: „Až moc, až moc… pro mne flirt je jako taková hra
komplimentů a já třeba flirtuju hrozně rád i teďka když s někým jsem.“ Obdobně odpověděl
i MHO15: „Určitě flirtuju. To je takové příjemné, když jsem někde v hospodě a někdo se
usmívá a já můžu trošku taky, ale už to nezavádím dál, protože čeká na mě někde někdo.“
MHO19 také sdělil, že flirtuje pro zábavu, a to i se ženami: „To může bejt třeba jako
celkem fajn zábava, když se to povede. A v ten moment mě baví flirtovat i třeba jako s
barmankama a tak. A to je spíš tak jako debilní hra z mé strany, než cokoli.“ MHO21
kromě toho, že si flirtem zvyšuje ego, flirtuje také pro zábavu: „...druhá věc, já si myslím,
že je to spíš jako taková zábava, sranda. Že to jako patří k životu a že to je jeden z důvodů,
proč ten život je jako hezkej.“

3.4.1.4  Získání sexuálního kontaktu
Dva participanti flirtu využili, aby získali sexuálního partnera. MHO3 například

uvedl, že on i jeho partner flirtují s jinými muži i přesto, že jsou spolu ve vztahu. Prvotní
okamžik se nenese v sexuálně laděném duchu: „...Když se dostane člověk na párty, která
postupně krystalizuje až do flirtovací scény, tak tam není prvotní sexuální impulz.“ ...ale
může tak skončit: „J. ho začne balit, já jsem napitý, řeknu, že nemám zájem nebo že zájem
mám, pak za nima přijdu, stačí pár letmých doteků a člověk pochopí, že je vítaný a že do
trojky patří.“ I MHO12 využívá flirtování k získání sexuálního partnera: „Asi za tím se s
tím člověkem vyspat.“

3.4.2 Neverbální projevy
Při flirtování byly opět využity stejné neverbální projevy jako v předchozích

kapitolách, avšak jejich intenzita či zmínka v rozhovoru se opět měnila. U flirtu byl
například nejvíce zmiňován fyzický kontakt (stejně jako u krátkodobého vztahu), který se
tak stal nejčastějším neverbálním projevem, který byl u flirtu zaznamenán.

3.4.2.1  Fyzický kontakt
 Z rozhovorů bylo zjištěno, že fyzický kontakt je při flirtování nejčastějším

neverbálním projevem. MHO1 takto okatě dává najevo svůj zájem: „No asi to, že mu
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prostě kouknu na péro, když to říkám, nebo na něj šáhnu, ale to musím i z toho člověka
cítit.“ MHO3 uvedl, že vzhledem k tomu, že je pro něj a pro přítele často flirt cestou k
nalezení partnera pro sexuální kontakt, při flirtování užívá fyzické doteky: „...Takhle,
pokud on ti nestrčí ruku do kalhot dřív než ty jemu...*smích* Mezi chlapama tyto věci běží
mnohem rychleji, intenzivněji...“ MHO4 sdělil, že pokud flirtuje, také užívá fyzický
kontakt: „Jsem tomu člověku určitě blíž tělesně, možná že se ho i lehce nějakým způsobem
dotýkám.“ MHO6 také flirtuje pomocí (letmých) doteků: „Tak nějak člověk je asi trošku
blíž k tomu druhému než je jeho běžná vzdálenost, nebrání se nějakému letmému fyzickému
kontaktu...“ MHO7 ve výpovědi uvedl, že letmé doteky používá, zejména na ruku:
„...takové to, jako třeba dotyk nechtěně, že třeba jdete a nechtěně se někoho dotknete, a
tak..“ Letmé doteky zmínil i MHO11: „...třeba i když si něco podáváme, tak někdy
zavadím jako rukou, vo toho druhýho, i když to vlastně není potřeba.“ I MHO12 je zmínil,
avšak dodal, že tohoto neverbálního projevu užívá jen tehdy, pokud druhého již alespoň
trošku zná: „...že si s ním jako hraješ a pošťuchuješ nebo něco takovýho...“ MHO14 při
flirtování užívá nevšedního projevu: „...když si z někoho chci udělat srandu, tak ho trochu
štípnu, ale to se už musí trošku dávat bacha na to, kam se štípe a možná některé pohyby
rukou...“ MHO16 bere druhého rád za ruce: „...můžu vzít někoho za obě ruce a říct „já ti
řeknu něco, ty tomu nikdy nebudeš věřit,“ jakoby překvapit člověka a ten okamžik, když
chcete překvapit, je nutné udělat nějaký fyzický kontakt.“ MHO22 doteky využívá hlavně
při takovém flirtu, který má odlehčenou, sexuální atmosféru: „Takové letmé, ale pěkné...
(...) Většinou tady na krku. Třeba že se ho lehce dotknu krku. Nebo nohy. Když někdo sedí
vedle.“

3.4.2.2  Úsměv
Stejně jako u předchozích kapitol je úsměv také častým neverbálním projevem, o

kterých se participanti zmiňovali, i když nebyl zmiňován u všech. MHO2 jej používá
často: „Když se mi líbí, tak se víc usmívám...“ MHO6 bere úsměv jako typický projev při
flirtování: „No jako hodně jsem se usmíval, tomu se člověk nějak neubrání...“ MHO8 také
využívá úsměvu: „...to nonverbální chování nebo to usmívání se a tak, to prostě dělám,
když se mi člověk líbí...“ MHO10 bere úsměv jako součást flirtu: „Furt se tak jako
usmívám...“ MHO11 odpověděl obdobně: „...tak ty úsměvy, směju se vtipům, i když nejsou
vtipný.“ MHO15 úsměv uvedl úsměv jako jediný neverbální projev, protože má přítele:
„No, prostě se usmívám...“ Úsměv je důležitým neverbálním projevem pro MHO16: „...jak
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jsem říkal… Ten úsměv, to je pro mne asi nejdůležitější.“ MHO17 také připouští úsměv:
„Může tam být asi víc úsměvů...“ Pro MHO17 je úsměv projevem, na který si troufne:
„Občas se jako usměju. To je celý moje flirtování, ale jako nešel bych asi za někým.“
MHO18 úsměv také zmiňuje: „...a pak to jsou taky jako letmé úsměvy...“ U MHO21 je
úsměv ověřeným trikem: „...co funguje, jsou prostě úsměvy...“ MHO23 sice neflirtuje rád,
ale při úsměvu si je poměrně jistý: „...dokážu se na toho člověka tak specificky pousmát.“

3.4.2.3  Oční kontakt
Pohledy do očí jsou také častým neverbálním projevem v komunikaci. MHO2

uvedl, že užívá pronikavé a jasné pohledy: „No, že se na něj dívám se zájmem, jako bych si
měl strhávat oblečení.“ MHO5, barman, flirtuje pohledy často: „...nebo taky třeba úplně
na někoho jako mrknu, jo a oni právě třeba si od toho odvíjí ty dýška...“ MHO6 sdělil, že
používá delší pohled do očí: „..jako delší pohled než je běžný...“ Obdobně popsal oční
pohledy i MHO7: „Já si myslim, že to je tak vážný pohled, že třeba se jako s úsměvem na
sebe podíváte a zůstanete další tři vteřiny koukat a že tam je jakoby to vážno...“ MHO10
pohledů do očí užívá, aby flirtování zpestřil: „...občas ve vtipu se tak jako na někoho
podívám, ale nedělám to záměrně...“ MHO10 se snaží ukázat, že se mu protějšek líbí:
„...mám takovej zájem v těch očích...“ Pro MHO18 je oční kontakt prvotním projevem
zájmu a užívá jej kromě flirtování s muži i při flirtování se ženami: „Že udělám ten první
krok, první oční kontakt, to dělám i s chlapama...“ MHO19 využívá oční kontakt ke hře:
„Velice často to dělám třeba v metru, že lidem koukám přímo do oka, do očí těm, kteří sedí
přímo proti mně, a fakt jako dlouho a upřeně...“ MHO21 se také snaží o pohledy do očí:
„Takový ty úsměvy okem. Ty si myslím, že fungujou. Ale nevím, jestli mi to jde.“ MHO22
používá smyslné pohledy: „Dlouhé pohledy s takovým tím šibalským výrazem. Takové ty
laškovní pohledy.“

3.4.2.4  Řeč těla
 I řeč těla byla opět součástí flirtování našich participantů. Zmínilo ji jich celkem

pět. MHO9 se takto snaží zaujmout objekt zájmu: „...tak bych právě asi si olízl rty nebo
nevím, možná bych se kolem něj prošel a víc bych se jako prsil.“ I MHO10 pozoruje, že se
mu při flirtování mění řeč těla: „...tak jako lehce kroutím ramenama, nejsem pasivní, to
tělo se tak taky trošku zavlní.“ I MHO11 si uvědomuje svou řeč těla: „Jo, je to takové to
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překřižování nohou, takový to jako kejvání hlavou, (...) ty postoje z jedný nohy na
druhou...“ MHO17 si hraje s obočím: „…jako nějaký podivení...“ a MHO20 uvedl, že je
při flirtování nervózní: „Já se furt culím...“

3.4.3 Verbální projevy
Do kapitoly Flirt jsem se rozhodla zařadit i verbální projevy, jelikož jsou velmi častou

součástí této činnosti a participanti se o nich často zmiňovali. MHO2 třeba verbální
komunikaci upřednostňuje před tou neverbální: „Že třeba mu řeknu, že se mi na něm něco
líbí, nebo mu řeknu, co je na mně pěknýho, nebo co říkají ostatní, že je u mně dobrý, no
potom oni třeba pošlou fotky a řeknou, co by se mnou chtěli dělat všechno a tak.“ MHO5
užívá verbální komunikaci převážně, a to z důvodu, že je povoláním barman: „Potom s
nima jako flirtuju ve smyslu, že oni chtěj číslo a já tak jako prostě dělam, že nedám a že
nechci a přijď jako zejtra a třeba ti ho zejtra dám nebo uvidíš prostě večer, jo,nebo prostě
„dáme panáka?“. MHO6 díky verbální komunikaci zjišťuje, zda si bude s druhým mužem
rozumět: „Tak jako jsme si povídali, tak nějak jako s M., tak nějak nezávazně jsme se
oťukávali, jaké máme zájmy a co koho baví. V podstatě jestli by tam byl nějaký společný
průnik.“ MHO7 takto flirtuje se svými přáteli: „...když právě jdeme s kamarády ven a
třeba máme ten alkohol, tak je to takové navzájem jako popichování s někým...“ MHO9
sdělil, že při verbální komunikaci užívá především dvojsmysly: „Myslím si, že člověk, když
flirtuje, tak asi používá dvojsmysly a když nepoužívá dvojsmysly, když to přímo není o tom
sexu, tak je to o tom, že jeden druhýmu vyjadřuje nebo se snaží toho druhýho třeba
rozesmát nebo se ho snaží jako uvést do dobrý nálady.“ MHO11 se snaží druhého poznat
blíž: „Že vlastně se toho druhýho snažím nějak zaujmout a že se ho ptám na věci, který si
myslím, že se ho nikdo moc neptá.“ MHO13 flirtuje nerad, ale v obchodě využil verbální
komunikace: „Pak jsem si všiml, že tam byla samolepka na festival Summer of Love 2004,
kde jsem byl tenkrát. Tak jsem se ho zeptal „Jee, tady máte Summer of Love, vy jste tam
byl?“ MHO14 používá vtip, aby si získal přízeň druhého: „...pro mne je to vždycky jenom
o tom, že dávám tomu druhému komplimenty, případně vtipkuji, žertuji o nějaké věci, která
by dotyčného mohla rozesmát...“ MHO15 si s druhým rád popovídá: „...maximálně
pokecám, dáme drink, nic víc. Tomu člověku řeknu, že prostě někdo na mě čeká, že dále to
nevede, ale že je to milé.“ MHO17 komunikuje, pokud vidí možný posun ke krátkodobému
vztahu: „Spíš pro to pobavení nebo v rámci nějaké komunikace, když vím, že je tam to
sexuální seznamování a vidím, že je tam ta cesta...“ MHO20 využívá verbální komunikace
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k polichocení druhému: „...a dost často si tu flirtovací větu nebo tu lichotku připravuju v
hlavě. Jakože třeba jdu na záchod a během toho to vymyslím a pak přijdu a pět minut si
povídáme a já pak narazím na to třeba já nevím, že má hezký brejle...“ MHO23 si je při
flirtování nejjistější u verbální komunikace: „Já flirtuju slovy. Dokážu mít někdy nějaké
narážky...“
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4 Závěr
Cílem této práce bylo zjistit, zda a jaké strategie k seznámení se s jiným

homosexuálním mužem participanti využívají, a to při třech typech seznámení: při
seznámení za účelem získat dlouhodobý vztah, krátkodobý vztah či pouze jen flirtovat.
Vzhledem k tomu, že byla využita kvalitativní metoda výzkumu a byl tedy zkoumán malý
počet respondentů (zde se jednalo o 23 respondentů), je samozřejmé, že výsledné odpovědi
nelze generalizovat na celou populaci homosexuálně orientovaných mužů.

Co se týče dlouhodobého vztahu, k jeho získání byla nejčastěji využita seznamka.
Jak jsem již zmínila v teoretické části, seznamky všeobecně zažívají obrovský rozmach
nejen u heterosexuálů. Seznamka dominovala také u hledání krátkodobého vztahu, kdy ji
využila nadpoloviční většina dotazovaných participantů (celkem 14). Na základě analýzy ji
tedy můžeme řadit za vedoucí strategii k seznámení se jak za účelem získat krátkodobý,
tak i dlouhodobý vztah. Další způsoby seznámení, tj. přes přátele a bez okolních vlivů,
byly poměrně vyvážené u obou typů zmíněných vztahů.

U zkoumaného tématu „Krátkodobý vztah“ mne pak zajímalo, jakou strategii pro
vyhledání partnera pro tento vztah využívají. Zjistila jsem, jak jsem již uvedla výše, že
k tomuto záměru byla opět nejčastěji využita seznamka, která dominovala i u
dlouhodobého vztahu. Co se však týče seznámení přes přátele (nejčastěji v gay klubu, gay
baru), mnozí participanti se shodli na tom, že zde nebyl krátkodobý vztah původním
záměrem, proč do klubu či baru přišli. K tomuto rozhodnutí došli mnohdy až během
večera.

Kromě dlouhodobého a krátkodobého vztahu nás dále zajímalo, za jakým účelem
participanti flirtují, co flirtem sledují, neboť flirt je důležitou součástí dvoření. Nejčastější
odpověď byla ta, že flirtují za účelem pobavení se či zabavení. Bylo také zjištěno, že
flirtují i ti participanti, kteří jsou v dlouhodobém vztahu. Tito zadaní participanti uvedli, že
dle jejich názoru flirtování k životu patří, a to i když mají vztah. Bylo také zjištěno, že
kromě toho, že alespoň jednou flirtovali všichni participanti, většinou flirtováním nesledují
hlubší záměry, například hledání partnera pro dlouhodobý či krátkodobý vztah. Takový
záměr uvedl pouze velmi nízký počet participantů. Nebyla tedy zjištěna žádná strategie,
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která by u participantů převládala za cílem získat pomocí flirtování např. dlouhodobý či
krátkodobý vztah. Vyplynulo tedy, že flirt není primárně seznamovací strategií.

Neverbální projevy

Důležitým okruhem otázek bylo i použití neverbálních projevů při dokazování
zájmu. Tento okruh otázek se ukázal být v mém výzkumu velmi přínosným. Dle výpovědi
participantů byla totiž zjištěna jistá strategie užití neverbálních projevů na základě toho,
zda měl participant zájem o dlouhodobý, krátkodobý vztah či chtěl pouze nezávazně
flirtovat bez hlubšího úmyslu. Chtěl-li participant získat dlouhodobý vztah, využíval spíše
umírněnější neverbální projevy v komunikaci – nejčastěji se jednalo o úsměvy a pohledy
do očí, které byly zmiňovány nejvíce a téměř u všech participantů. Později, když se již
participant a protějšek lépe znali a měli zájem o dlouhodobý vztah, vstup do dlouhodobého
vztahu většinou datovali od určitého fyzického kontaktu, nejčastěji od první pusy. Zajímal-
li se naopak participant o krátkodobý vztah či chtěl pouze flirtovat, častokrát se přiklonil
k užití odvážnějších neverbálních projevů, primárně k fyzickým dotekům, které mohly být
buď letmé či přímější. Jak jsem již uvedla v podkapitole Flirt, možným důvodem, proč se
participanti odváží k užití fyzických doteků, je fakt, že většina jich, jak jsem poukázala
výše, flirtuje spíše proto, aby se zabavili, pro pobavení či protože flirt berou jako hru.
Mohou pak být smělejší, a to nejspíš i proto, že jim vzhledem k povaze toho, co hledají,
nezáleží na tom, co si o nich bude protějšek myslet (na rozdíl od snahy získat dlouhodobý
vztah, kde jistě způsob zaujetí budoucího partnera hraje výrazně důležitější roli). Je také
zřejmé, že fyzické doteky používali participanti, kteří se zajímali pouze o krátkodobý
vztah, kde je primárním cílem získat sex, a proto je použití fyzických doteků na místě.

Neverbální projevy byly nicméně užívány ve všech třech typech zkoumaných
vztahů (dlouhodobé, krátkodobé vztahy a flirt). Ve všech těchto typech se objevovaly
hlavně projevy jako je úsměv, oční kontakt, řeč těla či fyzické doteky. U dlouhodobého
vztahu byl navíc zaznamenán větší výskyt neverbálního projevu, který jsem pojmenovala
jako stydlivost. Tou participanti dávali najevo, že jim na protějšku záleží a měli by zájem o
vztah, uváděli tedy, že se nedokázali uvolnit, byli nervózní a čekali, až udělá první krok
protistrana. U zbylých dvou typů vztahu nebyla stydlivost zaznamenána (nebo se o ní
participanti nezmínili).
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Pro lepší přehled přidávám i tabulku neverbálních projevů, které byly pro
zkoumané vztahy typické:

Tabulka č.1: Typické neverbální projevy u dlouhodobého, krátkodobého vztahu a flirtu

Oční kontakt Úsměv Řeč těla Fyzický
kontakt

Stydlivost

Dlouhodobý
vztah

Roztoužený,
šťastný, veselý,
dlouhý pohled

do očí

Úsměv delší,
než je

typické
Pohupování,
narovnání se,
podupávání
nohou

Jemné
doteky
rukou,

obejmutí,
polibky

Nervozita,
ostych

například
tancovat před

druhou
osobou

Krátkodobý
vztah

Laškovní,
dlouhý pohled

do očí

Opětování
úsměvu,
smích

Pohupování,
uvolněnost

Přímější
doteky
(nohou,

zadku…),
líbání

x

Flirt Laškovní,
dlouhý pohled
do očí, šibalský

pohled

Více
usmívání,

letmé
úsměvy

Pohyby těla
– vlnění,

překřižování
nohou,

prsení se

Letmé,
nenápadné

doteky,
nejčastěji

rukou

x

Výzkumy, které byly na téma homosexuality provedeny, se většinou zaměřovaly
spíše na srovnání heterosexuálů a homosexuálů a jejich preference vůči partnerům, a
nesledovaly do hloubky chování participantů v rámci určitých vztahů. Proto si myslím, že
tento výzkum může pomoci porozumět tomu, jak se homosexuální muži chovají, chtějí-li
získat dlouhodobý, krátkodobý vztah či zda chtějí pouze flirtovat a v žádné aktivitě pak
nepokračovat; a dále jaké neverbální projevy v komunikaci v těchto situacích využívají.
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Myslím si, že by tato práce mohla sloužit jako základ k dalšímu zkoumání, při kterém by
například na základě této bakalářské práce mohl být vytvořen etogram neverbálních
projevů, s nímž by pak budoucí řešitel mohl vstoupit do terénu během pozorování. Další
možností je například se dále zaměřit převážně na verbální projevy v komunikaci či
totožný výzkum aplikovat na homosexuálně orientované ženy.
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