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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na postoje mužů k homosexualitě, jakožto 

k souvztažnému prvku při konstruování společenského přístupu k homosexualitě. 

Výzkumnou pozornost jsem zaměřila na muže s českým občanstvím ve věku 35 do 50 let. 

Na výzkum byla uplatněna kvalitativní analýza dat za pomocí zakotvená teorie po vzoru 

a L. Strausse a J.Corbin. K navýšení teoretické citlivosti, která je podstatná 

pro porozumění tématu, mi sloužila odborná literatura zaměřující se na gender 

a metodologii. Ta byla prezentována v první, teoretické části. V druhé části byly zmíněny 

metodologické koncepty, z kterých vychází třetí výzkumná část, kde byla analyzována data 

získána z  polo-strukturovaných hovorů. Výzkumem bylo zjištěno, že postoje respondentů, 

jsou nekonzistentní, nicméně, významný vliv na jejich podobu má účast mužů 

v maskulinních skupinách. 

Abstract  

This bachelor thesis focuses on men's attitudes towards homosexuality as 

a correlating element in constructing a social approach to homosexuality. I focused my 

research on men with Czech citizenship aged 35 to 50 years. The research was applied 

qualitative data analysis using grounded theory modeled by A. L. Strauss and J. Corbin. 

In order to increase the theoretical sensitivity, which is essential for understanding 

the topic, I used the specialized literature focusing on gender and methodology. It was 

presented in the first, theoretical part. In the second part there were mentioned 

methodological concepts, on which the third research part is based, where the data 

obtained from semi-structured interview were analyzed. Research has shown that 

the attitudes of respondents are inconsistent; however, a significant influence on their 

semblance has the participation of men in masculine groups. 
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Úvod 

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je rešerše daného 

tématu, kde jsou definovány odlišnosti mezi pohlavím a gendrem, následně jsou zmíněny 

přístupy, které objasňují ztotožnění s gendrovou rolí, způsob tvorby obrazu mužské role 

ve společnosti. Teoretická část práce dále popisuje hlavní historické a sociální jevy, které 

měly podstatný vliv na podobu mužských rolí do současnosti, historii homosexuality, 

součástí obsahu jsou podstatné výzkumy, které mapují vývoj vztahu homosexuality 

a heterosexuality. 

Druhá část bakalářské práce se zabývá metodologií, kde jsou popsány hlavní 

výzkumné přístupy jejich výhody a nevýhody následná volba nejvhodnější výzkumné 

metody. na výzkum byla uplatněna kvalitativní analýza dat za pomocí zakotvená teorie. 

v této části se také věnuji metodě výběru respondentů.  

Třetí částí je výzkum.  na základě rozhovorů s jednotlivými respondenty jsou 

popsány a vysvětleny jejich postoje v kontextu s teoretickým rámcem. Výzkum směřuje ke 

zjištění, že vzorek respondentů své prostoje tvoří dle různorodých vlivů, výchovy, 

zkušenosti a diskursu. 
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1. Teoretická část 

1.1. Pohlaví a gender 

Pohlaví je jedna ze dvou základních biologicko-sociálních charakteristik každého 

lidského jedince,
1
 a je proto významným faktorem, který ovlivňuje sebepojetí 

i společenské vztahy. Ne vždy, se setkáme s jasnými variantami, kdy je těžké určit, zda 

je jedinec muž nebo žena.
2
 Tyto varianty jsou proto považovány za genetikou poruchu. 

Oakley se proto domnívá, že determinantem usnadňující orientaci v této charakteristice, 

jsou fyzické znaky, konkrétně genitálie. [Oakley, 2000: 121] 

Mimo jiné aspekty, sexuální orientace také ovlivňuje společenské vztahy. Díky 

tomu zcela přirozeně vzniká otázka, kdy se jedinec se svou genderovou rolí identifikuje. 

Touto otázkou se zabývalo mnoho odborníků, kteří volili odlišné přístupy.  

Mezi první díla, která se věnovala této tématice, se řadí psychoanalytická teorie 

sepsaná Sigmundem Freudem [Sigmund Freud in Renzetti, Curran, 2003: 94 – 98], která 

říká, že ve 4 letech začíná dítě diferenciovaně vnímat otce a matku. Syn chápe otce jako 

konkurenta, který je příliš silný a proto ho začne napodobovat ze strachu, že by mohl být 

vykastrován. Dívka podle teorie trpí „závistí penisu“ ta se projevuje identifikací s matkou 

a touha získat penis (v podobě vlastního syna, nebo sexuálního partnera) se projeví láskou 

k mužům. Tuto teorii mnoho odborníků zpochybňuje, například socioložka Oakley. 

[Oakley, 2000: 94 - 95] Která ji kritizuje za genderovou nekorektnost, nedostatečné 

vysvětlení jiných genderových modelů a proměnlivost rolí v rámci historie.  

Další teorií, která se zabývá genderovou identifikací, je kognitivně vývojová 

teorie Alberta Bandura. [Albert Bandura in Renzetti, Curran, 2003: 98 – 100] Tato teorie 

vychází z předpokladu, že dítě, je do genderové role modelováno „posilováním genderové 

role“. Jinak řečeno, je odměňováno za genderové chování, které je v souladu s jeho pohlaví 

a trestáno za chování, které s ním v souladu není. Někteří sociologové tuto teorii 

zpochybňují a to například Oakley která zastává názor, že je dítě schopné vyhodnotit 

a rozhodnout se o přínosnosti genderových rolí samo. [Oakley, 2000: 134 -138]  

                                                 

1
 https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Pohlav%C3%AD 

2
 Vlivem transgender teorie není pohlaví definováno jako trvalé a dané. 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Pohlav%C3%AD
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Obecně rozšířenou teorií, která se zabávý přijetí genderové role je vývojová teorie, 

které položili základ Jean Piaget a Lawrence Kohlberg. [Jean Piaget a Lawrence Kohlberg 

in Renzetti, Curran, 2003: 103 – 106] Tato teorie je založena na předpokladu, že dítě se učí 

genderu, aby se ve společnosti orientovalo. Sandra Bem se domnívá, že k přijímání 

genderové role dochází již od narození. Důkaz o tom, je možné pozorovat již 

na novorozenecích, kteří jsou oblékáni podle pohlaví, buď do bledě modrého, pokud jsou 

chlapeci, či růžového u dívek. [Kohlman a Krieg, 2017] 

1.2. Sexuální orientace  

Status člověka je mimo jiné ovlivněn jeho sexuální orientací. Ta je konstruována 

na základě pohlaví a sexuálního prožívání, tedy toho, kým je jedinec sexuálně, eroticky 

a citově přitahován. Sexuální orientace může být definována mnoha způsoby. Výchozím, 

je koncept psychiatra Krafft-Ebinga, který definoval dva typy sexuální orientace. 

[Krafft-Ebing in Katz, 2013: 5] Prvním typem je heterosexualita, která se projevuje 

sexuální, erotickou a emoční náklonností k opačné pohlavní skupině. do tohoto typu spadá 

většina světové populace. v opozici heterosexuality stojí homosexualita, typ sexuální, 

erotické a emoční náklonnosti ke stejné pohlavní skupině. jak dále Krafft-Ebing popisuje 

toto dělení po vzoru ideálního typu zpřehlednilo jednotlivé formy vztahů, nicméně skupiny 

tím polarizovalo.  

Mnoho odborníků, mezi něž se řadí například, psycholozi Kinsley a Kierman si 

povšimli nedokonalosti výše zmíněného modelu. [Kinsley a Kierman in Katz, 2013: 6] 

Kinsley a Kierman vysvětlují, že sexualita není ideální typ, nýbrž kontinuum, v jehož 

středu je bisexuál, osoba, kterou obě pohlaví přitahují stejně. Kontinuum tohoto modelu 

narušilo „černobílý“ pohled na sexualitu, jako negativní a nežádoucí faktor a pomohlo tak 

narušit spojování heterosexuality s pozitivními vlastnostmi a homosexuality s negativními 

vlastnostmi.  

K rozvoji diskuze na toto téma významně přispěl i sociolog Foucault, který 

považoval homosexualitu i heterosexualitu za různé, nicméně plnohodnotné společenské 

konstrukty, jejichž rozdílnost zmiňoval výlučně v souvislosti s heteronormativním 

chováním. [Focault, 1999: 45-60]   

Historik Katz prosazuje radikálnější řešení a navrhuje termíny „heterosexál” 
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a „homosexuál” zcela dekonstruovat, jelikož samotná jejich existence způsobuje 

společenskou nerovnost. [Katz, 2013: 96-115] Termíny homosexuality a heterosexuality 

se však dekonstruovat nepovedlo, z tohoto důvodu se můžeme ve společnosti setkat 

s diskriminací homosexuálů. 

Jedním ze způsobů diskrimince homosexuální populace je heteronormativita: 

„Heteronormativita se liší od heterosexuální orientace samotné, jelikož muži a ženy kteří 

po sobě navzájem touží  si mohou uvědomovat existenci homosexuálních vztahů jako 

normální a uznávané varianty lidského prožívání. Naproti tomu  heteronormativita 

neuznává různorodost, výjimky, odpor, odlišnost; je to způsob vnímání světa. Předpoklad 

univerzální heterosexuální touhy.“ 
3
 [Aronson, Kimmel 2004: 382] Vzniká proto diskuze 

o původu heteronormativity. Badinter vysvětluje, že koncept heteronormativity je výrazně 

podpořen společností. Nerovnosti mezi homosexuály a heterosexuály vytváří především 

instituce, do kterých jsou dosazeni nebo zvoleni zástupci, kteří reprezentují zájmy 

majoritní společnosti. Díky čemuž je heteronormativita spíše společenský, 

nežli individuální problém. [Badinter, 2005: 104] 

Dalším typem diskriminace homosexuálů je homofobie. Tu Aronson a Kimmel 

vysvětlují jako nenávist pramenící ze strachu porušení dichotomie mezi feminní 

a maskulinní rolí. [Aronson, Kimmel, 2004: 392] Mnoho sociologů se proto zabývalo 

otázkou, zda mají z narušení dichotomie větší strach muži, či ženy. na tuto otázku se snaží 

odpovědět socioložka Badinter, která se domnívá, že homofobní postoje mají tendenci 

zaujímat spíše muži, a to na základě strachu ze ztráty mužské role. „Pohled na zženštilého 

muže vzbuzuje u mnoha mužů nebetyčnou úzkost; začínají si uvědomovat vlastní ženské 

rysy, … které považují za slabosti. Ženy samozřejmě taková ženskost nestraší” [Badinter, 

2005: 114] Sociolog Kimmel tvrdí, že ústředním problémem mužů s homofobními názory 

je strach ze ztráty privilegií, které z mužské role a statusu plynou nikoliv ztráta z mužské 

role jako takové. [Aronson, Kimmel, 2004: 392] Kimmel tyto muže monopolizující si tyto 

společenské výhody nazývá „naštvanými býlími muži“. Jejich typickým znakem 

je podle Kimmela tendence diferencovat se od ostatních minoritních maskulinit, aby si svá 

                                                 

3
 Originál: Heteronormativity is different from heterosexual desire itself, because men and women who 

desire each other may still recognize that homoeriotic desire exist as a normal and valid variation of human 
experience. By the contrast, heteronormativityacknowledges no variations, no exceptions, no resistance, no 
dissent; it becomes the way we perceive the word. The presumption of universal heterosexualdesire. 
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privilegia uchránili. Podstatným prvkem je tedy zjistit, jak se tito muži od homosexuálů 

sami odlišují, aby bylo možné porozumět tomu, které hodnoty jsou pro konstrukci jejich 

sebeobrazu esenciální. [ibid]  

Podobně postupovala i socioložka Connell, která zkoumala čím homofóbní muži 

své postoje obhajují. Pracovala celkem s 5 kategoriemi. Prvním je kritika sexuální 

orientace, kterou muži s homofobními názory nepovažují za normální. Druhým udávaným 

důvodem je, že homosexuál nemá moc a autoritu.  Třetím motivem je neúčast 

homosexuála v čistě mužském kolektivu. Čtvrtým, jsou údajné fyzické a psychických 

odlišnosti. Posledním uvedeným argumentem je chování homosexuálů, které 

nekoresponduje s jejich genderovou rolí. [Connell, 2005: 76]  

1.1.1. Homosexualita a její projevy 

Významný vliv na to, jak byla homosexualita ve společnosti přijímána, měly 

výzkumy, které se zabývaly jejím původem. Dlouhou dobu převládal názor, že 

je homosexualita nemoc, nebo duševní porucha. Mnoho vědců se proto snažilo 

homosexuály „léčit“. Testováni na homosexualitu byli muži, jelikož mohla být jejich 

vzrušivost snadno kontrolována za pomocí falopletysmografu.
4
  [Seidl a kol., 2012: 289].  

Jednou z popsaných metod „léčby” homosexuality je kastrace. Jak vysvětluje 

Janošová, tato metoda není účinná, protože „způsobuje snížení sexuálního pudu, nikoliv 

inverzi sexuálních prožitků.“ [Janošová, 2000: 31] Sexuální touhy jsou proto neměnné 

a dotyčný kvůli tomu trpí frustrací z jejich neuspokojení. Důkaz o tom podává výzkum, 

který provedl John Money. Ten se pokusil vychovat kastrovaného chlapce jako dívku, aby 

prokázal, že se jedná o hormonální záležitost. Experiment se zdál úspěšný, až do věku 15 

let chlapce kdy byl kvůli jeho změnám v chování ukončen. Vykastrovaný mladík se přestal 

cítit být dívkou a chováním připomínal spíše chlapce a byl standardně heterosexuálně 

orientován. Chlapci byla vrácena jeho mužská identita. Ten se však nemohl s touto změnou 

srovnat a proto v dospělosti spáchal sebevraždu. [John Money  in Curran, Renzeti, 2003: 

80] 

                                                 

4
 Jednalo o zjišťování sexuální orientace u mužů za pomocí průběžné registrace změn objemu penisu 

v závislosti na tom, jak jsou vyšetřovanému promítány obrázky nahých či polonahých mužů a žen.“ [Seidl, 
2012: 290]  
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Další užívanou metodou „léčby“ homosexuálů je averzní metoda. Tu v 2. polovině 

20. století praktikoval například Kurt Freund. Pokusy probíhaly na základě „provokování 

sdružených libých a nelibých reakcí“ Gayům byly v různých cyklech promítány fotografie. 

při promítání mužských obrazů jim byl podáván emetin, který vyvolával zvracení 

a při promítání obrazů žen jim byl podáván testosteron, který měl posílit heterosexuální 

orientaci. [Kurt Freund in Janošová, 1999: 31]  

Další metodou je psychoanalytická metoda. Tuto metodu využíval například  

Sigmund Freund, který předpokládal, že homosexualita vznikla traumatickými zážitky 

v dětství. [Freund in Janošová, 2000:15] Výzkumníci títo zkoumali zda-li je homosexualita 

formou strachu z dosažení maskulinity a negativních stereotypizací s nimi spojených. 

Vzpomínky zkoumaných subjektů se snažili vyvolat za pomocí LSD. [Badinter, 2005: 146] 

Veškeré výše zmíněné metody procovaly s předpokladem, že homosexualita není získaná 

nebo naučená.  

Mnoho sociologů však zpochybňuje, že by byla homosexualita získaná a přiznává, 

že příčinu homosexuality nelze přesně zjistit. Tento přístup zastává například socioložka 

Badinter. [Badinter, 2005: 149] Někteří odborníci tvrdí, že homosexualita je vrozená, 

k této možnosti se nejvíce přiklání sociolog Katz. [Katz, 2013: 4-13] Diskuze o původu 

homosexuality bude dlouhodobě vyvíjet, a to především z etického hlediska. Například 

Janošová se obává, že diagnostikování homosexuality u plodu mohlo být motivem 

k záměrnému ukončení těhotenství nebo zásahu do genetických informací dítěte. 

[Janošová, 1999: 31] jak dotkazuje Dönnerova metoda, toto riziko je reálné. Podstatnou 

složkou této metod je hormonální léčba těhotných matek za účelem snížit pravděpodobnost 

homosexuality. [ibid] Mezi další způsoby léčby homosexuality jako vrozené léčeny se řadí 

Stereotaktická metoda. Ta byla založená na neurochirurgické operaci center řídících 

sexualitu dospělého jedince. Operace byly velmi riskantní a nezřídka docházelo k úmrtím 

i mentálním újmám. [Janošová, 1999: 31] 

Jedinou současně využívanou je pozdní psychoanalytická metoda, která funguje 

na základě vnitřního zvýraznění heterosexuální složky. Tato metoda je založená na vlastní 

vůli jedince svou orientaci změnit.  [ibid: 32] 
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1.3. Formování modelů maskulinit 

Rozhodneme-li se porozumět tomu, proč a jak muži vnímají homosexuály, 

naskýtají se nám dva hlavní proudy, za jejichž pomocí můžeme analyzovat podstatu 

genderu. Prvním z proudů je takzvaný esencialistický přístup, který popisuje feminní 

a maskulinní roli jako neměnnou a závislou na pohlaví jedince. [Badinter, 2005: 31] 

z tohoto přístupu vychází i sociobiologická teorie, za jejíhož zakladatele je považován E. 

O. Wilson. Podle Wilsona je gender založen čistě na fyzických odlišnostech, které slouží 

jako „přitažlivá” diferenciace. [Wilson, 2000: 36-42] Esencialistický přístup je patrný také 

z psychoanalytického vysvětlení genderu, ve kterém Sigmund Freud vysvětluje rozdílnost 

mezi pohlavími na základě odlišných rolí při sexuálním aktu. podle této odlišnosti 

vysvětluje, rozdělení genderových rolí, například že žena se hodí na práce „podřadné = 

dole“ a muž na práce „nadřazené = nahoře“. [Sigmund Freud in Badinter, 2005: 34] Teorie 

založené na esencialistickém přístupu však mají mnoho nedostatků. Těmi hlavními 

je přecenění významu pohlaví a nezohlednění proměnlivosti genderových rolí v závislosti 

na objektivních a individuálních podmínkách. na tyto nedostatky upozorňoval například 

sociolog Bourdieu, který poukazoval na to, že argument o rozdílnosti pohlaví pomáhá 

legitimizovat monopolizaci práv a privilegií:„biologických odlišností se prostě využívá, 

jako by šlo o základní předpoklady,“ [Bourdieu, 2000: 25]. 

Právě zpochybnění významu pohlaví na utváření genderových rolí položilo základ 

takzvanému konstruktivistickému přístupu, který bere v úvahu nejen pohlaví, 

ale i individuální a objektivní podmínky. jak uvádí zastánkyně tohoto přístupu socioložka 

Badinter: „ na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času, 

či místa působení, gender ukazuje, že určení rolí, chování a norem vztahujících se k ženám 

a mužům je v různých společnostech, v různých obdobích, či různých sociálních skupinách 

rozdílné. [Badinter, 2005: 31]  

Tento přístup zastává i Connell, která se navíc domnívá, že se v jednotlivých 

obdobích vyskytoval ne jeden typ, nýbrž více typů maskulinity. Tato různorodost typů 

maskulinit je dána kombinovatelností objektivních a individuálních podmínek. [Connell, 

2005: 76-81] Connell také uvádí, že v každém období je jedna z maskulinit hegemonní. 

Její zástupci ve společnosti dominují svou mocí. Díky tomu snadno legitimizují svá práva 

a privilegia, která jsou pak společností přijímána jako standardní. [Connell, 2005: 76-81] 
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Méně výhod se však dostává zástupcům minoritních maskulinit, kteří nemají dostatečnou 

moc na to, aby svá práva a privilegia prosadili.  podle Connell se proto můžeme setkat 

s různými vztahy mezi minoritní a majoritní maskulinitou. Jedním ze vztahů je spoluúčast, 

která přináší výhody oběma skupinám. Majoritní skupina získá podporu a minorita může 

s hegemonní maskulinitou sdílet privilegia. Avšak všechny vztahy mezi minoritou 

a majoritou nejsou kooperativní. Můžeme se také setkat se stavem, kdy je minoritní 

maskulinita plně podřízená hegemonní maskulinitě a není ji umožněno sdílet s majoritní 

maskulinitou stejná práva a privilegia, čímž se stává podřadnou a neuznávanou. Dalším 

vztahem mezi maskulinitami je marginalizace, kde je význam druhé konkurenční 

maskulinity potlačen anebo jsou podtrženy její slabé stránky, které ji znesnadní získávání 

práv a privilegií.  Zmíněné typy, v kterých minoritní maskulinita nepodporuje hegemonní 

maskulinitu, čímž zároveň vystupuje proti jejím privilegiím a právům, nazývá Connell 

protestní maskulinitou. [Connell, 2005: 76-81]   

Právě tyto kategorie jsou užitečným nástrojem, který jednotlivé vztahy mezi 

maskulinitami zpřehledňuje. Důkaz o jejich užitečnosti podává i sociolozi Aronson 

a Kimmel, kteří za pomoci kategorizace maskulinit zmapoval postoje mužů v USA. 

Zástupce hegemonní maskulinity Kimmel označil za „naštvané bílé muže“. Do této 

skupiny se řadí Američané evropského původu, snažící se uchránit svá privilegia a práva 

před minoritními maskulinitami, například před homosexuály nebo Afro-Američany. Svůj 

nárok na stávající privilegia a práva udávali na základě odlišnosti. [Aronson, Kimmel 

2004: 62] 

Konstruováním významu určitého fenoménu ve společnosti se zabýval i sociolog 

Foucault, který moc považuje za prostředek jak ovládat diskurs, například to, 

jak je ve společnosti vnímaná sexualita. Podle něj si zástupci hegemonní maskulinity sami 

určí, který rozdíl je natolik významný, aby dotyčný muž nemohl být považován 

za hegemonně maskulinního, čímž by mu byl omezen přístup k právům a privilegiím. Aby 

bylo možné porozumět tomu, jak muži vnímají homosexuály, je potřeba analyzovat 

společenský diskurs a zjistit, jakými hodnotami je sdílení privilegií a práv podmíněné 

a pro koho jsou tyto hodnoty přínosné. [Foucault, 2013: 92-211] 
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1.4. Individuální vývoj  

Podle konstruktivistického přístupu je postoj mužů ke gayům a lesbám významně 

ovlivněn individuálními faktory. podle sociologů Havlíka a Koťi se nejvíce se nejvíce 

na jejich postojích odráží věk a žitá zkušenost. Tvrdí, že dospělí muži mají stabilní názory 

a dospělost dělí do několika fází, které jsou považovány za orientační, protože vývoj 

každého jedince je ovlivněný právě jeho žitými zkušenostmi. [Havlík a Koťa, 2002: 48] 

Dle Antropologa Gennepa mají na individuální vývoj jedince vliv také iniciační 

rituály, jejichž prostřednictvím je muž začleněn do maskulinní skupiny, s níž může sdílet 

privilegia. [Gennep, 2018: 65 -81] Mezityto ritály se řadí například vojna. Na jednu stranu 

může být iniciační rituál vnímán pozitivně, jako způsob identifikace chlapce s novou rolí 

dospělého muže. na straně druhé ho můžeme vnímat jako násilný zásah do života jedince. 

jak popisuje Badinter, téma je velmi aktuální: “V Spojených státech se mladí lidé 

odmítající dospět stávají značným problémem. … z toho důvodu mnoho Američanu lituje, 

že staré iniciační obřady vymizely.”
5
[Badinter, 2005: 78] 

1.5. Historie maskulinit 

Maskulinita je společně s feminitou esenciální složkou vývoje společnosti. Její 

podoba je dokumentována přes 2000 let a za tu dobu podlehla mnoha vlivům.  

Prvopočáteční hegemonní model, s kterým se setkáváme, je muž lovec, bojovník. 

Tento maskulinní ideál se dominantně vyskytoval v období starého Řecka a měl silně 

pozitivistický charakter. U muže byly zdůrazňovány atributy síly a moci, kdežto žena byla 

považována za prostředek k uspokojení jeho potřeb. je zajímavé, že přes tuto 

dichotomickou orientaci pozitivistického modelu, byla v tomto období vnímána 

homosexualita kladně. Například antropolog Fanel zmiňuje, že pro některé muže bylo 

prestižní si „vydržovat“ mladé pohledné muže a zmínění mladíci díky své atraktivitě 

získávali „lepší“ společenskou pozici. [Fanel, 2000: 39-42] Méně zmínek najdeme však 

                                                 

5
 O tomto stavu ví i “moderní konzumní” společnost a nabízí mužům placené programy, které tento 

přechodový rituál obsahují. 
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o ženské homosexualitě.
6
 [Janošová, 2000: 43] 

Přístup k sexualitě se výrazně změnil s příchodem židovského a následně 

křesťanského náboženství. Kdy byla homosexualita popsána v knize Genesis, v příběhu 

Zkáza Sodomy. [Bible – Starý zákon: Genesis]
 7

. Existuje mnoho výkladů tohoto příběhu. 

Například exeget Bailey chápe, že „podstata hříšného chování spočívala v jejich 

znevažování práva pohostinnosti“ [Janošová, 2000: 78] Stejně tak, by mohlo být vnímáno 

za hřích násilné prosazování homosexuálního styku. Hegemonním přístupem 

je interpretace W. Scotta, který se domnívá „ že hlavní příčinou byla homosexualita 

sodomských“. [ibid] Právě bible a její výklad významně ovlivnily středověký ideál 

maskulinity a přístup k homosexualitě.   

Jak podotýkají Fanel a Janošová, k mírnému poklesu vlivu bible a křesťanství došlo 

až v období renesance ve 13. až 16. století, kdy společnost homosexualitu přijala jako 

součást kultury starého Řecka, kterým se tento módní styl inspiroval. [Fanel, 2000: 133; 

Janošová, 2000:33] 

V 16. až 17. Století se v Evropě setkáváme s třemi navzájem si konkurující modely 

maskulinit. Dominantní byl takzvaný dvorský model, v kterém ideál o maskulinitě 

naplňoval rytíř, který ztělesňoval hodnoty duševní: osobní odvaha, strach ze selhání, 

ochota přinášet oběti pro skupinu, včetně oběti života. i fyzické: válečník dobyvatel 

a ochránce. [Švaříčková a kol., 2012: 14] Proti dvorskému modelu stojí model univerzitní. 

Ideálem byli vědci kněží či odborníci, kteří soutěžili disputací a obhajobou prestižních 

placených vědeckých nebo církevních postů. [Švaříčková a kol., 2012: 51] Jelikož 

se jednalo o typ maskulinity, který se musel vzdát agresivity a světských požitků, 

obhajoval svou maskulinity významem duševních hodnot a významem služby 

pro společnost. Sociolog Foucault vysvětluje, že: “Odmítnutí všech osobních svazků 

je pouze důsledkem svazků“ [Foucault, 2003:209] Třetím konkurenčním modelem byl 

takzvaně měšťanský. Fevert popisuje, změnu role muže, který kvůli přibývajícím 

pracovním povinnostem svěřuje větší pravomoci ženě, za jejíž pomocí dohlíží nad rodinou 

a funguje jako tzv.: „vnější garant“. [Frevert, 1968: 9] Změnu ve vnímání modelu popisuje 

                                                 

6
 Socioložka Janošová nalezla jedinou zmínku o ženské homosexualitě, a to od Básnířky Sapfó z ostrova 

Lesbos. 
7
 Muž jménem Lot ubytuje dva poutníky a chrání je před znásilněním muži. Bůh pak ztrestá zkázou obě 

města: Sodomu i Gomoru, aby je potrestal za jejich hříchy. Jediného koho zachrání je Lot a jeho rodina. 
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i Badinter: „Fyzickou sílu a čest nahradil úspěch, peníze a oceňovaná práce, která 

ospravedlňuje otcovo vzdalování” [Badinter, 2005: 88] Silnou stránkou tohoto modelu 

byla, jak uvádí Fever jeho efektivita: „Muž a žena se svými vlastnostmi navzájem 

doplňovali v harmonickou jednotu.“ [Frevert, 1968: 7] Tento model přinesl i latentní efekt, 

jelikož pracující otec byl často vzdálen od rodiny a tím se své rodině odcizil. [Švaříčková 

a kol., 2012: 33] podle Badinter právě odcizení otce vyvolalo vnitřní odpor chlapců 

k maskulinitě, jelikož ho porovnávali s mateřstvím, které pro ně bylo bližším vzorem. 

Badinter popisuje změnu následovně: “Tím, že průmyslová společnost vzdálila otce 

od syna, nahlodala tak patriarchální moc. Nastal konec všemocného patriarchy, který ženě 

a dětem ztělesňoval zákon.” [Badinter, 2005: 88] 

Domnívám se, že právě tato změna vnímání maskulinity vedla k tomu, že v 17. 

a 18. století převážil nový ideál maskulinity „otec živitel“. [Badinter, 2005: 88] Tento 

maskulinní ideál měl však konkurenta, „mondénního muže“. [Švaříčková a kol., 2012: 

140] Lze předpokládat, že vzhledem k náboženskému tlaku na heteronormativitu, 

se jednalo o projev odporu k hegemonní maskulinitě k a že právě homosexualita byla 

v podobě mondénního muže tolerována. Myslím si, že spojitost homosexuality jako 

zženštilosti vznikla právě v tomto období. Podobného názoru je i historik Fanel. [Fanel, 

2000: 179] 

Mondenní muž byl slinutím ideálů feminity a maskulinity: Mužský ideál tak v sobě 

snoubí něhu, jistou rafinovanost, citovost, případně projevenou slzami s postavou 

válečníka vynikajícího fyzickou silou i odvahou“ [Švaříčková a kol., 2012: 147] Tento 

model samotní muži označovali za zženštilý a nijak ho narozdíl od žen nepodporovali, 

jelikož jim nepřinášelo žádné výhody. Badinter podotýká, že toto období bylo specifické: 

„lze tedy říci, že u vládnoucích tříd převážil unisexismus nad dualismem protikladů” 

[Badinter, 2005: 88] 

Stále rostoucí význam orientace na zisk a placenou práci získal svou konkrétní 

podobu na přelomu 19. a 20. stolí, kdy došlo k vyvrcholení industriální krize. 

podle Badinter to bylo právě profesní vytížení otce, díky němuž došlo k pozvolnému 

snižování autority v rodině. [Badinter, 2005: 87] Švaříčková zastává názor, že se změna 

role otce nejvíce odrazila na potomcích, kteří získali vyšší suverenitu, čímž došlo 



 

12 

k rozpadu tradiční patriarchální rodiny a vznikla „rodina nukleární“.
8
 podle toho, 

jak popisuje situaci Švaříčková [Švaříčková a kol., 2012: 100-104], nová forma rodiny 

zapříčinila, to že začala pracovat i žena, aby pomohla rodinu uživit. Badinter popisuje, 

že tato změna měla přímý vliv na muže, kteří tím přišli o svůj typický maskulinní atribut, 

[Badinter, 2005: 25] kvůli čemuž je další generace považovala za „zženštilé”. 
9
 [Cunarran, 

Renzetti 80–85] Další minoritní maskulinitou, s kterou se můžeme v 19. století setkat, 

je „Dandy”, který je novodobější alternativou „mondénního” muže. [Švaříčková-Slabáková 

2012: 108-113] 

Významnou postavou 1. poloviny 20. století byl německý výzkumník 

a homosexuál Karl Heinrich Ulrichs, který formuloval termín „uranie”, jímž se pokusil 

definovat mužskou homosexualitu. Tento termín se však neujal.  [Fanel, 2000: 270]. 

Dalším aktivistou, který se snažil legalizovat homosexualitu, byl lékař Karel Marie 

Kertbery, ten jako první formuloval termíny „heterosexualita” a „homosexualita”. [Katz, 

2013: 4-13] Díky tomu byla homosexualita považována za trestnou, což byl přesný opak 

toho, čeho chtěl Kertbeny docílit. Další významnou osobností usilující o odtrestnění 

homosexuality byl Magnus Hirschfeld, který se aktivně podílel na vývoji diskurzu, pořádal 

konference a založil 1. sexuologickou kliniku. Jeho snahy o zrovnoprávnění homosexuality 

s heterosexualitou se nepodařili zrealizovat, kvůli začátku II. Světové války. [Fanel, 2000: 

280] Roku 1934 byly zaváděny tzv.: růžové seznamy, do kterých byli homosexuálové 

nedobrovolně zaznamenávání. Jedna pětina evidovaných homosexuálů byla deportována 

do koncentračních táborů nebo mučena. [Janošová, 2000: 47] za druhé světové války 

se obecně prohloubila síla hegemonní maskulinity. Muž reprezentoval „ochránce vlasti“. 

[Fanel, 2000: 282] Po skončení války však tento ideál pozbyl významu a hegemonní 

maskulinitou stal opět „otec živitel“. ve 20. Století se krom tradičního hegemonního 

modelu se můžeme setkat s minoritními maskulinitami. Jednou z nich byl „Metrosexuál”, 

který byl typický důkladnou péčí o své tělo. [Švaříčková a kol., 2012: 312-323] 

Homosexualita se ve společnosti vyskytovala velmi latentně, jelikož byla až do roku 1962 

považována za trestný čin. odtrestněna.   

Zlomové období nastalo po roce 1989, kdy ČR získává suverenitu a gayové a lesby 

                                                 

8
 Dvougenerační model generací – rodiče a děti. 

9
 Zmiňují, že tento přístup nezohledňuje charakter ženy a muže, díky němuž dochází k prolínání 

 genderových rolí; některá žena může zastávat více „maskulinních” rysů a muž naopak více „feminních”.  
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získávají větší svobodu. Toto období v ČR jsem se rozhodla popsat detailněji, 

jelikož svědčí o změně přístupu heterosexuálů k homosexualitě. V roce 1990 došlo v ČR 

k veřejné manifestaci gayů a leseb za zrovnoprávnění s heterosexuály. [Seidl a kol., 2012: 

320] od stejného roku byla ustavena oficiální organizace Lambda hájící zájmy sexuálních 

minorit ve veřejné politice [ibid: 326] Dva roky poté vznikl časopis Soho revue, který 

informuje o riziku HIV. Obě organizace navíc pomáhaly sdružovat gaye i lesby 

a prosazovat společné zájmy ve veřejné politice. [Fanel, 2000: 406]   v roce 1999 zaniklo 

hnutí Soho a jeho informativní funkci nahradil Český rozhlas 1 [Seidl a kol., 2012: 382] 

Rok poté se objevuje komunita gayů a leseb na internetu. Přístup k homosexualitě 

se výrazně mění po rozhodnutí Senátu ČR v roce 2006, v kterém byl přijat zákon 

o registrovaném partnerství
10

  [Seidl a kol., 2012: 425,448]  

V současné době však gayové a lesby však stále pociťují nerovnost práva 

a to především v oblasti rodinné politiky. Proto od roku 2006, rozvíjí kampaň „Jsme 

fér“
11

. Cílem této kampaně je, aby homosexuálové mohli uzavřít manželský svazek 

a vychovávat děti. [Seidl a kol., 2012: 450]. Mnoho sociologů se proto zabývá tím, jak 

se vztah heterosexuálů a homosexuálů vyvinul. Například Seidman a Frank uvádí, že: 

„mnoho chlapců nyní vyrůstá s posttradičním rodičem (rodiči), kteří přijímají svůj status 

různorodé podoby genderu. na rozdíl od svých otců a dědečků jsou chlapci pravděpodobně 

spokojeni s normalizací gayů a přistupují k pohlaví a sexualitě jako k oblastem osobního 

výběru a možností.”
12

 [Seidman a Frank, 2019 acknowledgement] 
13

 Oproti tomu 

Zimbardo, zastává názor opačný. „Před několika desítkami let měli chlapci nejen otce, ale 

i strýce, dědečky, starší bratrance, mužské rodinné přátele, sousedy, společnost 

se zakládala na rozvětvených rodinách, které bývaly přirozeným zdrojem podpory 

a usměrňování. Tyto funkce se nyní snaží nahradit facebook, Twitter, hráčská fóra a další 

internetové stránky, bohužel však s mizerným výsledkem.”  [Zimbardo, 2017: 57]. Média 

podle Zimbarda poskytují zkreslenou představu o maskulinitě. Chlapci podle něj nemají 

dostatek mužských vzorů: „Maskulinitu proto prezentují, nikoliv prokazují.” a ztoho 

                                                 

10
 Zákon č. 115/2006 

11
 https://www.jsmefer.cz/ 

12
 Originál:Many boys are now growing up with posttraditional parent(s) who embrance their multigender 

status. And, in contrast to their fathers and grand fathers, they are likely to be comfortable with gay 
normalization and to approach gender and sexuality as areas of personal choice and variation. 
13

 Online kniha, strana nebyla uvedena. 

https://www.jsmefer.cz/
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důvodu se nemohou s genderovou rolí ztotožnit a dospět. [Zimbardo, 2017: 203]  

1.6. Maskulinní skupiny 

Jak popisuje Bourdieu, skupiny zastoupené čistě muži jsou pro utváření muže 

velice důležité, jelikož v nich obhajuje svou mužnost s dalšími zástupci hegemonní 

maskulinity. Pokud se mu maskulinitu povede obhájit je mezi ně přijat a může s nimi sdílet 

privilegia. [Bourdieu, 2000: 48-49] Tyto skupiny mají volnočasový nebo zájmový 

charakter. je možné se také setkat s oficiálními organizacemi. Ty se podle Evropského 

institutu pro genderovou rovnost dělí podle cílů do čtyř základních skupin.  

Prvním typem je transformativní genderové hnutí. V ČR se mi nepodařilo 

dohledat mužskou organizaci, která by aktivně prosazovala zájmy žen, pro docílení 

rovnosti. Známým zástupcem tohoto hnutí je však sociolog Kimmel, který zastává názor, 

že pokud budou muži podporovat ženská hnutí, dosáhnou rovnosti s ženami, které jim 

přinese výhody, které si ženy vydobyly. [Aronson, Kimmel, 2004:392]    

Senzitivní genderové hnutí Významnou organizací, která je na pomezí 

senzitivního a transformativního hnutí je „Liga Otevřených Mužů”
14

. Tato skupina cílí 

především na dekonstrukci negativní stigmatizace muže, aktivně se zapojuje do veřejného 

dění a to především v otázkách genderové rovnosti,
 15

 zdravotní péči pro muže, podpoře 

otců,
 16

 chlapců z dětských domovů
17

 a bojuje proti násilí
18

, ve své podstatě se jedná 

o jedinou organizaci v České republice, která aktivně podporuje muže a jejich postavení 

ve společnosti, a prosazuje její zájmy ve veřejné politice. 
19

 

Třetí skupina jsou slepá genderová hnutí, tedy taková, která nepřihlíží ke genderu. 

Mezi tyto hnutí se řadí například Český skaut,
 20 

který původně vznikl jako boj proti 

„feminizaci chlapců” [Švaříčková, 2012: 194-207]. v  dnešní době plní funkci výchovné 

                                                 

14 http://www.ilom.cz/ 
15

 http://www.ilom.cz/verejne-projekty/ 
16

 http://tataweb.cz/, patří pod organizaci LOM 
17

 http://ipatron.cz/, patří pod organizaci LOM 
18

 http://www.muziprotinasili.cz/, patří pod organizaci LOM 
19

 Dostupné jsou i jiné skupiny, ty se však neangažují ve veřejné politice, nejsou aktivní, nebo mají méně jak 
200 členů. 
20

 https://www.skaut.cz/ 

http://www.ilom.cz/
http://www.ilom.cz/verejne-projekty/
http://tataweb.cz/
http://ipatron.cz/
http://www.muziprotinasili.cz/
https://www.skaut.cz/
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organizace pro chlapce i dívky, zapojuje se do veřejných aktivit i za hranicemi ČR. 

Český skauting, patří do mezinárodní organizace, která si klade za cíl podpořit v chlapcích 

i v dívkách pozitivní vlastnosti (pečlivost, pracovitost, odpovědnost, fyzickou 

výkonnost…) a tím je připravit na dospělost,
21

 která je stvrzena iniciačním rituálem tzv.: 

roverstvím.
 22 

 

Čtvrtou skupinou je konzervativní genderové hnutí. Neznámějšími zástupci 

tohoto hnutí jsou takzvaní „naštvaní bílí muži“
 23

, kteří si snaží zachovat tradiční podobu 

maskulinity. Tvrdí, že je na ně vyvíjen příliš velký tlak především ze strany žen.  Například 

členové mezinárodní organizace obránců mužských práv. ”Prohlašují, že privilegované 

postavení mužů je pouhou iluzí a že jsou to naopak ženy, kdo je v naší společnosti 

zvýhodňovány.” 
24

 [Curran, Renzetti, 2003: 51] 

Toto dělení bych však po vzoru Messnera rozšířila o hnutí marginalizovaných 

maskulinit. [Messner 1997:63-88] Doplnění této skupiny je podstatné, jelikož podporuje 

určitou specifickou skupinu a její zájmy. Mezi hnutí se řadí například LGBT hnutí. 

v zahraničí bychom se však setkali i s hnutími, která jsou zastoupené čistě 

marginalizovanými muži. 
25

 

1.7. Zakotvená teorie 

Zakotvená teorie je velmi různorodý a plastický nástroj kvalitativní analýzy 

rozhovorů, který se snaží porozumět určitému fenoménu.  Rozdíly v přístupech vznikají 

již při formulaci výzkumné otázky. Někteří autoři, mezi něž se řadí například Glaser, 

se domnívají, že pro zakotvenou teorii je nezbytný nehodnotící přístup, a tudíž by 

výzkumník neměl konstruovat výzkumnou otázku, jelikož ta samotná obsahuje určitý 

předpoklad. [Glaser in Birks, Mills, 2011: 20] s tím však nesouhlasí Strauss a Corbin, kteří 

považují stanovení výzkumné otázky nebo minimálně výzkumného tématu za nezbytnost, 

díky níž se tazatel drží tématu.  [Strauss, Corbin, 1999: 22].  

                                                 

21
 https://www.scout.org/promiseandlaw 

22
 https://wiki.rovernet.cz/doku.php/skaut_konci_rover_zacina, oficiální stránka skautské organizace 

23
 rozhovor Emmy Smetany s Michaelem Kimmelem, na téma knihy “White angry man”. ČAS: 15:35 

https://video.aktualne.cz/dvtv/rozhnevani-bili-muzi-veri-ze-jim-mensiny-berou-to-na-co-
maji/r~d8f72bece72311e7be860cc47ab5f122/?redirected=1553974715 
24

 Zdůraznění rozdílu artikulace problému. 
25

 Například https://gmad.org/ 

https://www.scout.org/promiseandlaw
https://wiki.rovernet.cz/doku.php/skaut_konci_rover_zacina
https://video.aktualne.cz/dvtv/rozhnevani-bili-muzi-veri-ze-jim-mensiny-berou-to-na-co-maji/r~d8f72bece72311e7be860cc47ab5f122/?redirected=1553974715
https://video.aktualne.cz/dvtv/rozhnevani-bili-muzi-veri-ze-jim-mensiny-berou-to-na-co-maji/r~d8f72bece72311e7be860cc47ab5f122/?redirected=1553974715
https://gmad.org/
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Přístup Glasera se obecně velmi liší. Například zastává názor, že je nezbytné, 

aby výzkumník vstupoval do terénu jako „tabula rasa“. [Birks, Mills, 2011:59] Tento 

přístup však Corbin a Strauss nepovažují za vhodný, protože pokud nemá výzkumník 

dostatek informací, snadno se stane, že opakuje chyby, které již někdo předním udělal 

a mohl se jich přitom vyvarovat. [Corbin a Strauss 1999] Zpochybnitelné také je, zda lze 

do terénu vstupovat nezávisle na svém filosofickém pozadí.  Strauss a Corbin tvrdí, 

že to možné není, protože tazatel má vliv na vývoj a výsledky rozhovoru. [Strauss, Corbin, 

1999: 110] s tím to jevem jsem se osobně setkala v situaci, kdy jsem se styděla rozvést 

téma erotiky, a to konkrétně leseb. Respondenty jsem nechala k tématu vyjádřit, nic méně 

jsem ho nijak nerozváděla, jelikož jsem se ve své pozici necítila pohodlně. Denzin 

a Lincoln tvrdí, že je tato situace je zcela přirozená a je potřeba ji do výzkumu reflektovat: 

„všechny  výzkumy jsou interpretativní, jsou vedeny setem výzkumníkových přesvědčení 

a pocitů o světě a jak mohou být pochopeny a studovány. Některé názory mohou být 

připuštěné, latentní, nebo jen uvažované jiné mohou být však velmi problematické 

a kontroverzní“ 
26

[Denzin and Lincoln, 2001: 16] na druhou stranu, jak upozorňuje Glaser, 

sebereflexe nás odkloní od výzkumu a zvyšuje tendenci tazatele zaměřit se na výzkum 

sebe sama. Proto by se podle Glaserova názoru neměl výzkumník soustředit na obsah 

rozhovoru, ale na terénní poznámky, které jsou hlavním zdrojem analýzy a popisují, 

na jaké podněty a jakým způsobem respondent reagoval. Tento přístup zpochybňují Strauss 

a Corbin, kteří uvádí o tom, že tímto přístupem přijde respondent o cenný obsah 

rozhovoru. Tato metoda je také těžce reprodukovatelná, a tudíž i ověřitelná. [Strauss, 

Corbin, 1999: 10]  

Podle Collinse je důležité sebereflexi zaznamenávat, protože sleduje vývoj postojů 

tazatele v průběhu výzkumu, právě porozumění změnám postojů, může pomoci 

při interpretaci zjistění. Tento jev pspsal Collinse jako „smash and grab effect”[Collins 

in Birks a Mills, 2011: 55]. Tento efekt je také známý jako „reciproční formování“ 

a nastává v průběhu výzkumu, kdy je tazatel ovlivněný informacemi od respondentů. 

                                                 

26
 All research is interpretive; it is guided by the researcher's set of beliefs and feelings about the world and 

how it should be understood and studied. Some beliefs may be taken for granted, invisible, only assumed, 
whereas others are highly problematic and controversial. 
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2. Metodologická část  

2.1.  Použité metody 

K dosažení cílů své bakalářské práce jsem se rozhodla využít kvalitativní výzkum 

a to proto, že mi na rozdíl od kvantitativní metody umožňuje porozumět individuálním 

postojům heterosexuálních mužů k homosexuálům. Jelikož toto téma není centrem 

společenského diskursu, a zároveň jsem se nesnažila dojít ke konkrétnímu výsledku, 

nýbrž k porozumění určitého společenského fenoménu, rozhodla jsem se zvolit zakotvenou 

teorii, pro kterou jsou tyto podmínky výchozí [Hendl, 2016: 127].  

Metoda zakotvené teorie byla sestavena po vzoru Strausse a Corbin. [Strauss, 

Corbin, 1999] První fází výzkumu bylo stanovení výzkumné otázky. Osobně jsem proto 

zvolila cestu, kterou doporučují Birks a Mills, tedy stanovit si široce položenou 

výzkumnou otázku, která udává směr výzkumu, ale netvoří žádná očekávání 

či předpoklady. [Birks, Mills, 2011:19] Za tímto účelem jsem si rozdělila výzkumnou 

otázkou do dvou částí: „Jaký postoj k homosexuálům mají čeští heterosexuální muži? 

Z jakého důvodu tento postoj zaujímají?“ Cílem této výzkumné otázky bylo porozumět 

postojům respondentů a umět vysvětlit z jakého důvodu tento postoj zaujímají. Corbin 

a Strauss vysvětlují, že je vhodné, aby byla otázka široce položená a postupně 

se specifikovala s tím, jak vzrůstá naše porozumění zkoumanému jevu, protože pokud 

by byla otázka již na začátku specifická, obsahovala by záměr, který by změnil podobu 

výzkumu a zpochybnil jeho přínosnost. [Strauss, Corbin, 1999: 32] Na základě výzkumné 

otázky jsem proto sestavila dotazník a uskutečnila pilotní rozhovor.  

Ve výzkumu byla také využita teorie genderu podle historičky J. W. Scott, která 

analyzovala maskulinitu v rámci 3 společenských skupin: mužský kolektiv, rodina a práce. 

Maskulinitu jsem si rozdělila do těchto oblastí, abych se ujistila, že jsem neopomněla 

analyzovat některou z podstatných částí, která by mi mohla způsobit, že bych špatně 

porozuměla vztahům mezi heterosexuály a homosexuály. [Scott in Švaříčková, 2012: 14] 

Abych mohla porozumět tomu, jaký vztah respondenti k homosexuálním mužům 

zaujímají, musela jsem zjistit, jakým způsobem od sebe respondenti jednotlivé typy 

maskulinit odlišují. Z toho důvodu jsem využila rozdělení, které sestavila Connell, 
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jež vysvětluje, s jakými přístupy se lze během výzkumu setkat. Tyto přístupy 

jsou následující:  [Connel, 2005: 68] 

Nejčastěji využívanou typologizací je Esencialistické pojetí, které je založené 

na vystižení charakteru pohlaví a jeho typických znaků. Za výhodu tohoto modelu považuji 

umožnění snadné orientace v genderových vztazích. Má také nevýhody, mezi ně patří 

zjednodušený popis maskulinity a vysoká závislost na společenském diskursu. [Švaříčková 

a kol., 2012: 14] Esencialistickou konstrukcí maskulinity se zabýval psycholog Robert 

Brannon 
27

 [Brannon in Aronson, Kimmel, 2004: 353] nebo psycholog Pleck.
28

 [Pleck in 

Aronson, Kimmel, 2004: 353] čí filosofka Badinter. [Badinter, 2005: 125-148]
29

 Současně 

s esencialistickým pojetím se můžeme setkat s dalšími přístupy například normativní 

definicí maskulinity. Ta silně podléhá individuálním hodnotám, protože normalita 

je konstruování ideálu, u nějž se počítá s odchylkami společenského diskursu. Socioložka 

Connel popisuje koncept normální maskulinity jako variabilní a proto i velmi těžko 

[Connel, 2005: 68] Další pojetí genderu s kterým se můžeme setkat je pozitivistické 

pojetí, které se snaží maskulinitu vědecky vysvětlit. Verifikaci shledává v odborných 

výzkumech, vychází z ideálu a dichotomie „maskulinního” mužství a „feminního” ženství. 

[Connell, 2005: 69] Tento přístup nezohledňuje prolínání genderových rolí; žena nemůže 

zastávat více „maskulinních” rysů a muž více „feminních”.  Na přeceňování významu 

pohlaví upozorňuje například filosofka Badinter. [Badinter, 2005: 125-148] Posledním 

přístupem, který Connell popsala je Sémiotické pojetí genderu, jež je založeno 

na artikulaci dichotomie mezi feminitou a maskulinitou. Maskulinita má být definována 

právě rozdílností od feminity. Problém tohoto přístupu spočívá v pouhém omezení 

na společenský diskurs. [Connell, 2005: 71] Toto omezení popisuje taktéž Zimbardo, který 

                                                 

27
  „Muž by neměl být zženštilý (no sissy stuff), že se muž má snažit být respektovaný za úspěšné výsledky 

(big wheel),  že muž nemá nikdy ukázat slabost (the sturdy oak) a že muž má hledat dobrodružství i riskovat 
i pokud by bylo potřeba násilí (give 'em hell)  
Originál: Brannon identified four components of traditional masculinity ideology: That men should not be 
femine (no sissy stuff) , that men should strive to be respected for successful achievement (the big wheel) , 
that men should never show weakness (the sturdy oak) and that men should seek adventure and risk, even 
accepting violence if neccesary..  
28

„(1) je požadavek vyhnout se všemu zženštilému, (2) nařízení omezit vlastní emocionální život, (3) kladení 
důrazu na neústupnost a agresivitu, (4) tendence být soběstačným, (5) zaměření především na získání 
statusu, (6) nesouvztažný, objektivizující přístup k sexualitě a (7) strach a nenávist k homosexuálům.” 
Originál: (1) the requirement to avoid all things femine, (2)the injunction to restrict one’s emotional life,(3) 
the emphasis on achieving status above all else, (6) nontrelational, objectifying sttitudes toward sexuality, 
and (7) fear and hatered of homosexual. 
29

 kategorizovala muže projevů , na „tvrdé“ s maskulinními projevy a „měkké“ bez maskulinních projevů.  
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upozorňuje, že důraz by měl být kladen na performaci maskulinity, jež je podstatná 

pro sebeidentifikaci a správný vývoj jedince. [Zimbardo, 2017: 203]  

Maskulinní role je také důležitým faktorem při konstruování společenského statusu. 

Proto jak popisuje Bourdieu, se muž snaží zařadit do takové společenské skupiny, která 

sdílí minimálně stejná společenská privilegia, jako on sám. Aby skupina obhájila svůj 

nárok na privilegia, záměrně se od ostatních snaží odlišit. [Bourdieu, 2000: 48-49] 

Vhodným prostředkem je proto konstruovat ideál. Ti, kteří tento ideál splňují, cítí 

vzájemnou sounáležitost a porozumění na základě společně sdílených hodnot takzvané 

„mužské solidarity“. Při analýze jsem se zaměřila na to, zda muži ideál maskulinity 

konstruují a na jakých hodnotách je založen. Cílem bylo zjistit, na základě kterých hodnot 

obhajují svůj společenský status. Do rozhovorů jsem proto zahrnula otázky, které objasňují 

pohled respondentů na význam mužské roli ve společnosti, v práci a v rodině.  

2.2. Výzkumný postup 

Prvním krokem výzkumného postupu byl pilotní rozhovor. V jeho průběhu jsem 

zjistila, že otevřené otázky musím přeformulovat, protože byly příliš obecné. 

Respondentova odpověď na otevřenou otázku neměla vypovídající hodnotu. Komplikací 

bylo, že respondent své výpovědi na otevřené otázky zestručňoval, zvažoval, zda větu 

správně konstruuje, často se opravoval a soustředil na výběr vyjadřovacích prostředků. 

Bylo patrné, že se snaží odpověď upravit s ohledem na to, zda splňuje očekávání, než 

na to aby odpověděl upřímně a jednoznačně. Antropoložka Okely vysvětluje, že k tomuto 

efektu dochází, pokud respondenti vnímají tazatele jako „cizince“, který jim neumí 

porozumět. [Okely, 2012: 125] Na základě této zkušenosti jsem se rozhodla otevřenou 

otázku zaměřenou na postoje rozdělit na dvě části. V první části jsem položila otázku tak, 

aby umožnila respondentovi jednoduše vyjádřit jeho postoje a v doplňující části otázky 

pak respondent vysvětlil, proč tento postoj zaujímá.  Uskutečněním zkušebního rozhovoru 

jsem také získala představu o tom, jaké kódy mi mohou vznikat, a kteří respondenti budou 

proto pro výzkum vhodní.  

Při výběru respondentů jsem postupovala metodou teoretického vzorkování, které 

je typické postupným získáváním informací, podle kterých se záměrně vybírají 

respondenti, kteří mohou zvýšit výzkumníkovu teoretickou citlivost. Tou je myšleno 
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porozumění, nebo stav poznání daného fenoménu, které roste s tím, jak výzkumník 

v průběhu výzkumu získává informace. [Birks, Mills, 2011: 8]  

Před zahájením rozhovoru jsem vždy získala informovaný souhlas, jehož součástí 

byla základní kritéria, která respondenti museli splnit: občanství, věk, sexuální orientace 

a pohlaví, a informace o průběhu výzkumu, zpracování, využití dat a jejich uchování. 

(Příloha č. 2: Informovaný souhlas) V praxi jsem proto postupovala tak, že jsem si nejdříve 

vybrala respondenta, s kterým jsem uskutečnila rozhovor. Ten jsem následně přepsala, 

doplnila o terénní poznámky a memo. Takto upravená data jsem pak začala kódovat 

prvními, takzvanými živými kódy. [Birks, Mills, 2011: 70-80] Jednotlivé fáze kódování 

dat popisuji odděleně, i když se z většiny případů prolínaly. Tento jev označují Strauss 

a Corbin jako zcela normální, daný povahou výzkumu zakotvené teorie a systému 

postupné komparace. [Strauss, Corbin, 1999:40] V první fázi kódování jsem si vedla živé 

kódy, jednalo se často ve své podstatě o určité vysvětlení popsaného jevu a přiřazení 

významu jednotlivým informací na základě „znovuprožití“ situace. Tato část analýzy 

probíhala co nejdříve po uskutečnění rozhovorů, obvykle v týž den. 

Poté co jsem uskutečnila první rozhovor a data zakódovala, snažila jsem se najít 

dalšího respondenta, který by mi pomohl postojům lépe porozumět. Za tímto účelem jsem 

se snažila volit respondenta s podobným názorem, který by mohl živé kódy o další 

informace doplnit a „dát“ jim tak zřetelnější podobu. [Birks, Mills, 2011: 8] 

Po uskutečnění rozhovoru s druhým respondentem jsem postupovala podobně, kdy jsem 

získaný přepis rozhovoru rozšířila od memo a terénní poznámky. Takto upravená data jsem 

pak následně komparovala s prvním získaným rozhovorem. Jak radí Birks a Mills, 

důkladně jsem se věnovala komparaci jednotlivých textů mezi sebou.  [Birks, Mills, 2011: 

8] v datech jsme se snažila najít informace, které by si byly svou povahou podobné 

a mohly mi vytvořit jednotnou kategorii, která by měla zástupný charakter. Vyskytovaly 

se však i situace, kdy se respondenti vyjadřovali odlišné názory. Tyto informace byly 

užitečné spíše ve druhé fázi kódování, jelikož vysvětlovaly rozdíly mezi kódy. Tyto 

odlišnosti pak byly využity v analýze, která se stala východiskem pro analýzu vztahů mezi 

jednotlivými kategoriemi.  

Tato fáze, takzvané axiální kódování, bylo velmi časově náročné, protože 

se kategorie s každým novým rozhovorem měnily a společně s kategoriemi se měnila 
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i podoba vztahů. S přibývajícím počtem respondentů však přibývalo méně nových 

informací, a kategorie se začínaly pomalu sytit, tedy s přibývajícím množstvím informací 

kategorie získávaly konečnou podobu a svou povahou zastupovaly pozorovaný fenomén. 

Právě vyjasňování podob kategorií a jejich vztahů je podle Birks a Mills typické 

pro druhou fázi takzvaného selektivního kódování. [Birks, Mills, 2011: 40] I v této části 

se však nacházely kódy, které zcela nasycené nebyly. Protože byl výskyt některých 

z fenoménů častější, nasytily se některé z kategorií dříve, než jiné. Vybírala jsem proto 

záměrně takové respondenty, kteří by mi poskytli vybrané kategorie informacemi nasytit. 

S přibývajícím počtem respondentů jsem získala mnoho kódů a kategorií. Abych si udržela 

přehled, rozhodla jsem se sestavit kódovací knihu do které jsem zaznamenala jednotlivé 

kategorie (Příloha č. 3: Kódovací kniha)V průběhu sycení kategorií jsem si všimla, 

že v některých výpovědí respondentů jsou výrazné diskerepace ve výpovědi respondentů, 

které komplikovali interpretaci dat. Tyto rozdíly jsem proto zařadilas samostatné 

výzkumné kategorie. 

Po uskutečnění 9. rozhovoru, jsem žádné nové kódy nenacházela a docházelo 

pouze k opakování již zachycených kategorií. Podle Corbin a Strausse je toto poslední fáze 

analýzy, takzvané selektivní kódování.  Výzkumnou pozornost jsem proto věnovala 

hledáním ústřední kategorie, tvorbě vztahů mezi kategoriemi a jejich přesným vymezením. 

[Strauss, Corbin, 1999:42] 

2.3. Respondenti 

Respondenty jsem vybírala účelově na základě své teoretické citlivosti, 

na doporučení svých příbuzných a známých tak, abych je osobně neznala, nevstupovala 

do rozhovoru s jakýmikoliv předpoklady. a zároveň abych mohla zůstat s respondenty 

v kontaktu. Ve své práci jsem zvolila skupinu heterosexuálních mužů ve věku 35-50 let. 

Tato věková skupina se nachází v rozhraní 2. a 3. dospělostní skupiny, která je typická 

duševní zralostí a stabilitě názorů, na základě nabytých zkušeností. [Havlík a Koťa, 2002: 

48 ] Všichni respondenti mají české občanství a dlouhodobě pobývají na území České 

republiky. Jména všech respondentů, osob a míst jsou změněna tak, aby nebylo možné 

respondenta ani další zmíněná místa či osoby z přepisu rozhovoru identifikovat. 
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Jirka 

Jirka je 48letý hotelový technik. Má harmonický vztah se svou manželkou 

a společně s dvěma dětmi bydlí v jižních Čechách. Ve svém volném čase jezdí na chatu 

s rodinou, nebo na motorkářské výlety s přáteli. K  homosexuálům má negativní vztah, 

není mu příjemný především fyzický kontakt s nimi. Jirka nepodporuje homoparentalitu. 

Argumentem, který pokládá je, že dva gayové nebo dvě lesby nemohou nahradit tradiční 

rodiče. 

Pepa 

Pepovi je 47 let a bydlí v jednom z plzeňských bytů, společně se svou manželkou, 

dcerou a synem. Ve svém volném čase jezdí rád na výlety s rodinou nebo zajde na bowling 

s přáteli. Živí se jako řidič autobusu a s homosexuály se setkal pouze v práci. Osobně nemá 

rád kolegu gaye, který se podle něj chová zženštile a zákeřně. Podobně jako Jirka je proti 

tomu, aby mohli lesby a gayové vychovávat děti. Argumentuje tím, že dva homosexuální 

rodiče nemají genderové stereotypy, podle kterých se chovají. Podle Pepy může strádání 

po genderových rolí děti psychicky narušit.  

Michal 

45letý Michal žije s přítelkyní a jejím dítětem na Vysočině. Volného času moc 

nemá, jelikož pracuje jako ostraha v jedné z administrativně-obchodních budov. Pokud 

se však najde chvilka, rád zajde s nevlastním synem do parku, na kolo nebo s partou 

kamarádů do hospody na šipky. Pokud se setkal s gayi, například v hospodě, nebylo mu 

příjemné, pokud se líbali nebo objímali. U žen však respondent toto chování kvituje jako 

přitažlivé. Ani gayům ani lesbám by však nedovolil adoptovat děti, protože si myslí, 

že by z toho mohly mít psychické problémy. 

Tonda 

43letý IT manažer Tonda žije v pražském bytě s manželkou a dvěma syny. 

Na rozdíl od předchozích respondentů netráví svůj volný čas s kamarády. Pokud však má 

možnost, jede rád na chatu s rodinou, kde se setkává se známými. Tonda vysvětluje, 

že se s gayem setkal, ale s lesbou ještě ne. Jeho vztah je k homosexuálním ženám i mužům 

kladný, nepociťuje ani diskomfort, pokud by viděl, jak se homosexuální partneři líbají. 
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Je taktéž zastáncem homoparentality. Své postoje opírá o přesvědčení, že je „přijatelnější, 

když bude děti vychovávat homosexuální pár než mizerný heterosexuální“. 

Václav 

Václav, kterému je 35 let žije v Praze a působí na recepci jednoho z hotelů. 

Aktuálně bydlí v pronájmu, ale plánuje se přestěhovat do vlastního domu, společně se svou 

přítelkyní. Po práci rád sportuje s přáteli, zmiňuje především volejbal. Jako jeden z mála 

respondentů se zcela běžně potkává s lesbami a gayi.  Václav zmiňuje, že někteří svou 

sexuální orientaci dávají účelně najevo. Zmiňuje, že mu to nevadí, ale že ho znejistí, 

jelikož neví, jak se k nim má chovat. Rodinu by se jim však svěřit nebál. Podle něj jsou 

homosexuální rodiče inteligentní a dojde jim, že to dítě mít v dětství nebude mít 

jednoduché a budou se mu to proto snažit ulehčit. 

Mirek 

37letý Mirek se stará o technický stav úřadu v jižních Čechách. Je rozvedený, 

ale aktuálně bydlí s přítelkyní. S původní ženou má jednoho již dospělého syna, s kterým 

se pravidelně vídá na rybách. Ve svém volném čase rád vyrazí s kamarády na motorky. 

Od respondenta jsem se dozvěděla, že s lesbami se ještě nesetkal, ale s gayi se setkává 

v práci a v rodině. Jak však vysvětli, žádného gaye by na motorky nevzal, protože 

se domnívá, že by to zkazilo náladu v partě, protože by jim vadila jeho odlišnost. Mirek 

by také nepodpořil to, aby mohli gayové a lesby vychovávat děti. Podle jeho názoru kvůli 

odlišnosti homosexuálů vyrůstá dítě bez generového vzoru a je cílem šikany. 

Radek 

Radek, který oslavil 35. narozeniny, vede provoz v jedné z výroben v Praze. Bydlí 

v bytě se svou přítelkyní a do budoucna spolu plánují založit rodinu. Když je možnost, rád 

si přečte knihu, hraje badminton nebo zajde s partou na pivo. Radek si neuvědomuje, 

že by se někdy v životě setkal s lesbou, ale s gayi má pestré zkušenosti. Homosexuály však 

vnímá negativně a zvláště svého současného kolegu. Trnem v oku je mu především to, 

že je HIV pozitivní. Podle jeho názoru je to kolegy nezodpovědnost, kterou ohrožuje 

i ostatní kolegy na pracovišti. Radek je také proti homoparentalitě. Jako hlavním 

udávaným argumentem však nebyla promiskuitaaHIV, ale narušení genderových rolí 
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a riziko, že budou děti za rozdílnost rodičů šikanované.  

Vít 

Vít je projektant ze středních Čech, která žije v rodinném domečku se svou 

manželkou a jedním synem. Za prací dojíždí do Prahy, do jedné ze stavitelských firem. 

Ve svém volném čase jede rád s rodinou na chatu, kterou opravuje. Mužskou partu 

vysloveně nemá, ale často tráví svůj volný čas s manželkou. Vít má k homosexuálům 

pozitivní vztah, dokonce s manželkou a jedním z gay párů tráví rád svůj volný čas. 

Přiznává však, že by mu vyhovovalo více, pokud by ho mohl trávit s lesbami, které jsou 

pro něj navíc eroticky přitažlivé. Vít také souhlasí s tím, aby bylo jak gayům, tak lesbám 

umožněno vychovávat děti. Podle jeho názoru je pro dítě přínosnější, aby ho vychovávali 

dva homosexuální rodiče, než jeden heterosexuální.  

Lukáš 

Lukášovi je 42 let. Pracuje jako kurýr v Benešovském kraji. Žije v rodinném 

domečku na okraji města společně se svou manželkou, synem a dcerou. Svůj volný čas 

nejradši tráví na elektronické koloběžce a jezdí po okolí. Večer zajde rád s manželkou 

a přáteli do hospody na pivo a partii šipek. Lukášovi sice vadí, pokud by se před ním 

gayové objímali a líbali. Na stranu duhou by byl ochoten podpořit to, aby mohli 

vychovávat děti.   

Anonym Věk Děti Povolání Kraj 

Jirka  48 dcera a syn technik střední Čechy 

Pepa 47 dcera a syn řidič Plzeňský kraj 

Michal 45 nevlastní syn ostraha Vysočina 

Tonda 43 dva synové IT manažer Praha 

Václav 35 0 recepční Praha 

Mirek 37 syn správce budovy střední Čechy 

Radek  35 0 provozní vedoucí Praha 

Vít 50 syn projektant střední Čechy 

Lukáš 42 dcera a syn kurýr Benešov 

Přehledová tabulka respondentů   
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2.4. Výzkumné rozhovory 

Rozhovory jsem nahrávala od začátku února 2019 do začátku dubna 2019 a byly 

analyzovány průběžnou komparací, dokud nedošlo k nasycení výzkumného vzorku. 

V práci jsem postupovala v náležitosti s etickým kodexem univerzity Karlovy
30

 a před 

provedením rozhovoru jsme provedla veškeré potřebné formality, jejich součástí byl 

i informovaný souhlas respondenta. (Příloha č. 2: Informovaný souhlas) 

Informace jsem získala od devíti respondentů ve formě polostrukurovaných 

rozhovorů, které jsem zaznamenávala ve formě audio nahrávky.  Na rozdíl 

od strukturovaného rozhovoru polostrukturovaný umožňuje upravit formulaci nebo pořadí 

otázek tak, aby jim respondent lépe porozuměl a mohl na ně snáze odpovědět, a na rozdíl 

od nestrukturovaného existuje nižší riziko, že by některá z otázek byla opomenuta, 

nebo nevhodně formulována. 

V první části byl respondent dotazován na obecná témata. Otázky v této části měly 

evokovat pozitivní vzpomínky a zážitky.  Záměrem bylo, aby se respondent uvolnil a začal 

o tématech uvažovat a aktivně na ně reagovat. 

Druhá část se soustředila na performanci maskulinity, kterou jsem po vzoru 

historičky J. W. Scott rozdělila do 3 částí: mužského kolektivu, rodiny a práce. 

[Scott in Švaříčková, 2012: 14] Záměrem bylo, zjisti, zda muži performují maskulinitu 

v jednotlivých sociálních skupinách odlišně. Rozhovor byl pak dále rozvíjen podle 

odpovědí respondenta. Cíleně jsem se snažila používat formulaci, kterou jsem měla 

předem napsanou ve struktuře, aby nedošlo ke zkreslení otázky a případnému posunutí 

významu, které by mohlo pokřivit respondentovu odpověď, pokud jsem byla nucená 

otázky přeformulovat, například když se otázky kontextově nehodily, snažila jsem 

se zachovat hlavní sdělení a otázku upravit tak, aby se co nejvíce přiblížila vyjadřování 

respondenta. Napodobení vyjadřování působilo efektem „zrcadlení“. [Okely,2000:114] 

Domnívám se, že právě tento efekt pomohl narušit roli respondenta a výzkumníka, čímž 

byl rozhovor přirozenější a tím i více upřímný, protože respondent získal pocit, že mluví 

                                                 

30
 https://cuni.cz/UK-5317-version1-eticky_kodex_uk.pdf 

https://cuni.cz/UK-5317-version1-eticky_kodex_uk.pdf
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se sobě rovným, s někým, kdo mu rozumí. 

Následovala třetí nejdynamičtější část, kde jsem se snažila se zjistit, jestli se podle 

respondenta liší homosexuál od heterosexuála. Otázky v této části byly uzavřeného 

charakteru, aby mohl respondent snadno vysvětlit svůj postoj. Poté, co respondent svůj 

názor vyjádřil jsem mu položila dolpnující otázku, kterou jsem se snažila zjistit, proč daný 

postoj zaujímá. 

Poslední čtvrtá část měla formu „debriefingu“, jak  popisuje M. Disman, záměrem 

této části bylo respondenta uvolnit a získané informace ověřit [Disman, 2011: 296]. Volila 

jsem proto obecné otázky, které umožnily respondentovi vyjádřit se k tématu, které 

považoval za podstatné, i když se v některých případech přímo výzkumu netýkala. V této 

části jsme s respondentem rekapitulovali výzkumné otázky, ve kterých jsme se snažila 

zaznamenat diskrepance a požádat respondenta o případné doplnění, nebo vysvětlení 

informací. Zopakování témat je přínosné, jak pro respondenta, který získá dobrý pocit, že 

informace od něj byly pro výzkum důležité. Tak pro tazatele, který si informace ověří. 

[Okely,2000:127]  

Po dokončení nahrávky jsem se snažila od respondentů získat zpětnou vazbu. 

Informovala jsem je o tom, jaké sociologické koncepty a teorie zmínili, nechala jsem je 

projevit názor, vysvětlit, proč s teoriemi nesouhlasí, nebo souhlasí. Velice mě překvapil 

zájem informátorů o výzkum samotný. Někteří se mi dotazník nebáli připomínkovat, nebo 

popsat jak na ně působil. Tyto informace jsem vždy ocenila, jelikož mi pomohly výzkum 

zkvalitnit. Při přepisu získaných rozhovorů jsem se snažila vždy o minimální úpravy 

(Příloha č. 4: Přepis rozhovorů).  Cílem vždy bylo zachovat původní význam, proto jsem 

neměnila, ani nevynechávala vulgarismy a slangové výrazy. Věty jsem přeformulovala, 

pokud nebyly logicky strukturované. Do anonymizovaného přepisu rozhovoru jsme také 

doplnila interpunkci, která znázorňovala dynamiku rozhovoru. V rozhovoru se také často 

vyskytovala volná asociace myšlenek, kterou jsem analyzoval stejně jako text, který se 

věnoval přímo otázkám a tématu. Asociaci myšlenek považuji za podstatnou, jelikož byl 

respondent následně komunikativnější, a pak se snáze vyjadřoval k dalším otázkám. 

Zároveň tato část často obsahovala latentní informaci, která pomohla vysvětlit 

respondentův názor na homosexualitu v souvislostech. Po volné asociaci jsem se snažila 

vždy dojít zpět ke struktuře rozhovoru, abych dodržela logický celek. Vyskytly se však i 
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situace, které pro výzkum nebyly příliš významné, a to například, když informátor 

odpovídal jednoslovně, téma neuměl rozvést a podložit svou odpověď. Jak však upozorňují 

Birks a Mills, výskyt těchto situací je však ve výzkumu naprosto běžný. [Birks, Mills, 

2011: 32-35] 

2.5. Silné a slabé stránky výzkumu 

K dosažení cílů své bakalářské práce jsem se rozhodla využít kvalitativní výzkum 

a to proto, že mi na rozdíl od kvantitativní metody umožňuje porozumět individuálním 

postojům heterosexuálních mužů k homosexuálům. Jelikož toto téma není centrem 

společenského diskursu a zároveň jsem se nesnažila dojít ke konkrétnímu výsledku, 

rozhodla jsem se zvolit zakotvenou teorii, pro kterou jsou tyto podmínky výchozí [Hendl, 

2016: 127]. 

 Informace o postojích jsem získala od devíti respondentů ve formě polo-

strukturovaného rozhovoru, který přináší mnoho výhod. Na rozdíl od strukturovaného 

rozhovoru umožňuje upravit formulaci nebo pořadí otázek tak, aby jim respondent lépe 

porozuměl a mohl na ně snáze odpovědět, a na rozdíl od nestrukturovaného snižuje riziko, 

že by některá z otázek byla opomenuta, nebo nevhodně formulována. Metodologie však 

přinesla i jisté limity. Disman. tvrdí, že informace od respondentů vybraných touto 

metodou není možné zobecnit na celou populaci, protože výběr není reprezentativní 

a vypovídá pouze o individuálních postojích respondentů. [Disman, 2011: 112-113]Navíc 

tím, že jsou rozhovory polo-strukturované, může být zpochybněna objektivita výzkumu, 

jelikož otázky formuluje výzkumník, tudíž může pochybit jak ve formulování otázek, tak 

v zaměření výzkumných okruhů. Další nevýhodu přináší proces kódování, který je velmi 

subjektivní, závislý na výzkumníkově žité zkušenosti a filosofickém pozadí.  

Tento typ analýzy jsem se však rozhodla využít, jelikož mi umožnil nalézt 

a porozumět faktorům, které ovlivnily informátory v jejich přístupu k homosexualitě, zjistit 

zda jsou některé z těchto vlivů pro tuto skupinu typické a jak konkrétně se na postoje 

respondenta ovlivnily. 
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3. Výzkumná část 

3.1. Výzkumné kategorie 

V následujících bodech popíši stěžejní kategorie a data na jejichž základě jsou 

uskupená a následně zmíním vztahy mezi jednotlivými kategoriemi, které mi pomohly 

identifikovat ústřední kategorii, jež fenomén vysvětluje. Ústřední kategorií je „ideál 

muže“. 

3.1.1. Postoje mužů k lesbám 

V V této části jsem se setkala s prvním úskalím, kterým bylo, že muži se 

nesetkávají s lesbami, a to ani v pracovním, rodinném nebo společenském poli.  Pouze 1 

z 9 dotázaných se setkal s lesbami, a tím byl Tonda. Janošová vysvětluje, že tento stav 

může být zkreslený tím, že se mnoho mužů s lesbou setkalo, aniž by si to uvědomovali, 

protože: „ženská homosexualita je méně nápadná“ [Janošová, 2000: 14] To potvrzuje 

Tonda, od kterého jsem zjistila, že lesbu nedokáže ve všech případech poznat, ale pokud se 

setká s typem ženy, která dává svou homosexuální orientaci najevo, například tím, že se 

stříhá na krátko, jako muž, velmi ho to znervózní, jelikož lesba účelně narušuje tradiční 

genderové role a on tak nemá žádné pravidlo, které by mu určovalo, jestli se má k lesbě 

chovat jako k ženě, nebo jako k muži, protože neví, s jakou rolí se ona sama ztotožňuje. 

Podle Oakley je tato situace typická, jelikož generová role usnadňuje orientaci ve 

společenských vztazích a pokud se naruší, mají jedinci větší svobodu projevu, ale zároveň 

s tím jsou společenské vztahy méně přehledné. [Oakley, 2000: 121] 

Poznal by jsi lesbu? 

„Ano jsem schopen poznat, setkávám se s nimi běžně.  Na střední škole a i potom v 

rámci služeb. Jsou jiné, ale není to tak jejich přirozeností, jakože chtějí ostatním 

dát schválně že v něčím odlišují, je to forma jejich předvádění, nebo pózy. Ale také 

se chovají přirozeně tak je to 50 na 50 jsou tam nějaké rozdíly, ale ne vždycky je to 

tím, že by takový byly ale tím, aby to daly víc najevo, víc se stříhají.“ 

A myslíš si, že je to dobře, že to dávají najevo? 

„Ne, to jsou strašně smíšené pocity v rámci služeb, nikdy nevím jak takového 
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člověka oslovit abych ho neurazit na tu střední cestu. Může to být i muž, který se 

snaží vypadat jako žena.“[Tonda] 

Ostatní muži, se s lesbami vědomě nesetkali. Snažila jsem se však zjistit, jaký mají 

k lesbám přístup a zda vnímají homosexuální orientaci u žen a mužů rozdílně. Toto téma 

jsem s respondenty rozváděla v různých částech rozhovoru, protože se často stávalo, že si 

muž vykládal termín “homosexuál“ pouze v souvislosti s gayi. Vždy jsem proto hlídala, 

aby se respondent vyjádřil jak ke gayům, tak k lesbám. Snažila jsem se také zjistit, zda se 

podle názoru informátorů liší heterosexuální a homosexuální ženy. Když jsem se dotázala 

respondenta Jirky, proč nemají ve své motorkářské partě žádnou ženu, odpověděl, že jí tam 

nemají, protože ženy, které zná, mají jiné zájmy, ale že pokud by nějaká chtěla tak s nimi 

jet, může, bez ohledu na to zda je homosexuální nebo heterosexuální. 

A proč mezi sebou nemáte ženu? 

„Máš podobný zájem, ty motorky, že tě to baví, když by tomu rozuměla, jela by tam 

s námi i ženská. Když jedete spolu, tak je to také takové hezké, společně sdílíte 

zážitky, adrenalin z té jízdy, z té motorky. 

A kdyby to byla lesba? 
Asi jo, pořád je to ženská, kdyby byla v pohodě.“[Jirka] 

Jiný přístup k lesbám měli například Michal, Mirek nebo Radek. Kteří informovali 

o tom, že sexuální praktiky mezi lesbami považují za sympatické, líbivé, na které se rádi 

podívají. Jelikož tito muži nemají osobní zkušenost s lesbami, je zcela logické, že jejich 

představa byla konstruována pod vlivem společenského diskursu. Tomuto tématu se věnuje 

sociolog  Zimbardo, který vysvětluje, že ženská homosexualita považována za atraktivní, 

protože muž terý dpdokáže pomyslně usexuálně uspokojit dvě ženy je považován za 

schopnějšího a mužnějšího. Velký vliv na tvorbu tohoto diskursu má podle Zimbarda 

porno-průmysl. [Zimbardo, 2017:198] informanti v rozhovoru zdůrazňují, že se tento typ 

videí líbí chlapům a mužům, tedy těm mužům, kteří jsou heterosexuálně orientovaní. 

Lesby vnímáš nějak jinak? 

„když to řeknu zjednodušeně, každý chlap se rád na dvě hezký ženský podívá.“ 

[Michal] 
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Mají podle tvého názoru (heterosexuální) ženy lepší přístup ke gayům a lesbám než 

(heterosexuální) muži? 

„Ano to asi mají. Mě, jako muži jsou například sympatičtější lesby než gayové. 

Z pohledu erotiky? 

Ano“ [Vít] 

Mají podle tvého názoru (heterosexuální) ženy lepší přístup ke gayům a lesbám než 

(heterosexuální) muži? 

„Samozřejmě že ženy jsou k tomuhle daleko svolnější, jsou k tomu  nejotevřenější 

kdo může být. Je to tím, že většina holek je daleko přípustná víc k tomu mít něco s 

holkou dalo by se říct, že je tam větší zastoupení bisexuality, než u můžu. Navíc dvě 

ženský spolu se snad líbí každýmu chlapovi, jenom kolik videí na tohle téma je.“ 

[Radek] 

3.1.2. Společné hodnoty 

3.1.2.1. Muž v práci  

Jak již bylo zmíněno, mužská role je konstruována ve společnosti. Abych 

porozuměla postojům informátora, bylo potřeba prozkoumat jeho celé sociální pozadí, 

jelikož právě v něm probíhá identifikace s maskulinní rolí a identifikování vztahu s dalšími 

typy maskulinit. Abych žádný z vlivů neopomenula, inspirovala jsem se historičkou  J. W. 

Scott, jež analyzovala maskulinitu ve 3 společenských skupinách. [Švaříčková, 2012: 14] 

V této části jsem se proto chtěla zjistit, jaký význam přikládají dotázaní práci a jaký má 

vliv na konstrukci mužské role. Položila jsem proto informátorům otázku: „Když by tě 

nadřízený požádal, abys zůstal déle v práci? Podle čeho by ses rozhodoval?“ Za pomocí 

této otázky jsem se snažila zjistit, jaký vliv má práce na mužský sebeobraz. Z odpovědí 

všech devíti respondentů jsem zjistila, že pro všechny je práce velmi důležitá.  8 z 9 

respondentů nemá problém trávit v práci více času. Všichni došli k závěru, že pokud se 

vyskytne situace, kterou je potřeba aby vyřešili, jsou ochotní být v práci i nad rámec 

povinností. Nejčastějším argumentem je, že by to muselo být nutné, důležité, pořeba. 

Jediný z respondentů, který uvedl,  že by netrávil více času v práci je Michal. Záhy však 

doplnil, že je v práci standardně déle a ještě déle by tam už být nezvládl.   
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 „…Rozhodně to nejsou peníze, které by mě přesvědčily být déle v práci… 

Opravdu, ta věc musí být nutně potřeba.“ [Jirka] 

„Nemám s tím problém, podle toho co mám v plánu.“ [Pepa] 

„To nejde, to už víc nejde, zjednodušeně z jednatřiceti dnů trávím tak šestadvacet 

(v práci). U nás (security) je to něco jiného, než když budu zaměstnancem kde je víc lidí tak 

zavolám a řeknu, že dorazím o tři hodiny později, potřebuji si něco zařídit. Člověk tady má 

dvanáctky a je rád, že může vypadnout.“ [Michal] 

„Fór je v tom, že mě o to nikdy nikdo nepožádal, (smích) protože já pracuji na 

takové pozici, kde na to nikdo nežádá. Já jsem v práci standardně dýl a závisí to jenom na 

mně. Že jsem na pozici, kdy musím koukat na to, co udělám a kdy to udělám já mám v 

tomhle směru relativně volnost, ale víceméně jde o to splnit tu práci. Není důležitý kolik 

času tam strávíš.“ [Tonda] 

„Práce je pro mě stejně tak důležitá, jako soukromý život, takže pokud vím, že 

třeba tak tam zůstanu, že jsem udělal spoustu krát dělám často pořád.“ [Václav] 

„Ano… Kvůli penězům a ze cti žádosti, že mám rád, když to mám v pořádku 

všechno.“ [Radek] 

„Podle toho co je důležitější. Pokud je to něco, řekněme nějaká věc, která by 

ovlivňovala chod budovy, tak asi by to bylo třeba důležitější, já nevím než to, že mám jít k 

doktorce. Třeba. Tak se přeobjednám na jiný den. Musí to být podle nutnosti, vždycky 

přemýšlím, co je nutnější.“ [Mirek] 

„Asi ano, no mohl by v tom zabránit, kdybych něco slíbil jinde, ale kdybych ten čas 

měl tak bych tam určitě zůstal.“ [Vít] 

„To je normální, nevadilo by mi to… Když by to bylo nutný a navíc, jsou to 

prachy.“ [Lukáš] 

Na základě analýzy rozhovorů jsem došla k závěru, že pro respondetův sebeobraz 

je esenciální, aby měl práci a byl v ni úspěšný. Mnoho z respondentů zmiňovalo, že stejné 

hodnoty nemají všichni muži. Například Jiří a Michal informovali o tom, že práce je pro ně 

prostředkem jak se postarat o rodinu, ale že takto to všichni nevnímají. Jiří uvádí, že pro 
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některé muže je důležitější kariéra.  Michal uvádí, že to může být i péče o děti. Oproti 

tomu Václav vnímá práci jako faktor, který ovlivňuje ženu při výběru partnera. Práce tím 

pádem nemá význam jen v pracovním poli, ale jelikož pracovní výsledky zasahují dalších 

sociálních polí: rodinného a společenského, ovlivňuje i sebeobraz v nich. Mužská práce je 

proto základní hodnotou, na které je celkový sebeobraz muže založen. 

„Jsou lidi, co mají ambice, co jsou v politice, jsou tam od rána do večera, tak se asi 

chtějí zviditelnit… ať to mají svoje hodnoty… Já to cítím jinak, tu rodinu.“[Jirka] 

„Bude se to asi lišit, ale vychází to z toho, co ženy potřebují, potřebuji zajistit, a je 

jim jedno jestli to bude síla nebo peníze. Většinou hledají někoho zajištěného, aby potomci 

byli zajištěný, protože žena může porodit dítě jenom s jedním mužem, ale muž si mezitím 

může vytvořit spoustu jiných dětí, proto ona má takovou podvědomou potřebu zajistit své 

potomky.“ [Václav] 

„Znám kluka, který teda měl holku ve financích a ta měla daleko víc peněz tak on 

šel na mateřskou. Já to neodsuzuju, když si prostě vypočítám průměr za ty 3 roky, tak já 

vydělám, plácnu,  třičtvrtě milionu přítelkyně vydělá milion a půl, tak jí řeknu, hele já 

zůstanu doma s dítětem jdi do práce, protože vyděláš víc.“ 

Není to pro toho chlapa ostuda? 

Ne, není, protože když živíš rodinu … V dnešní době to řeší rodin daleko 

víc.“ [Michal] 

Protože se ve společnosti můžeme setkat s nespočtem hodnot, lze snadno ztratit 

priority. Aby k tomu nedošlo, jsou navzájem podporující se hodnoty zobecněny v ideálu, 

který svou podstatou tyto hodnoty zastupuje.  Navíc tím, že je ideál obecnější, jednoduše 

se skryje, pokud muž některou ze stejných hodnost nevyznává, nebo nesplňuje a díky tomu 

to jeho sebeobran nenaruší. Zajímá mě proto, jakou konkrétní podobu hegemonní 

maskulinní ideál má, jelikož v pracovním poli nejsou mezi homosexuály a heterosexuály 

rozdíly. 
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3.1.2.2. Ideál muže 

Všech devíti respondentů jsem se dotázala „Jak má podle Vás vypadat ideální 

muž?“ Touto otázkou jsem směřovala k tomu, abych porozuměla, jak respondent vnímá 

mužskou roli a s jakými atributy ji spojuje. Z odpovědí lze vysledovat, zda ohrožení 

některého z atributů maskulinity považuje respondent za ohrožení sebe-obrazu o sobě 

samém, jako příslušníka stejného pohlaví. 

Celkem 7 z 9 respondentů popsalo ideálního muže jako „otce živitele“. Tento 

koncept je založený na podmínce, že muž, který se chce tímto ideálem stát, musí zplodit 

děti, a zároveň být schopný zajistit potřeby rodiny, tím, že vykonává placenou práci. 

V souvislosti s touto rolí respondenti naznačují, že tento ideál nemůže naplnit každý, 

protože je role otce živitele náročná. Součástí tohoto ideálu, je proto kritika ostatních, kteří 

tento ideál nenaplňují. Kritika je vyjádřena nepřímo opozičními atributy k atributům ideálu 

respondenta: neschopný, bez vůle, bez snahy, pohodlný. Tento způsob popsala Connell 

jako marginalizaci. Ze vztahu lze proto zjistit, že otec živitel je hegemonní maskulinita, 

která má svá privilegia a vetší moc si je uchránit před minoritními maskulinitami. Právě 

nálepkováním protestních maskulinit tvoří ve společnosti diskurs, který informuje, že 

protestní maskulinita má mnoho chyb a privliegia si z toho důvodu nezaslouží. [Connell, 

2005: 76-81] Důležité je si povšimnout, že tento ideál hájí i muži, kteří děti nemají. Tento 

vtah odpovídá modelu socioložky Connell, podle které se jedná o minoritní maskulinitu, 

která majoritní maskulinitu podporuje, čímž získá možnost s hegemonní maskulinitou 

sdílet privilegia zachovat si tvář. [Connell, 2005: 76-81] Tím, že muži bez rodin uznávají 

hegemonní koncept „otce živitele“ se vyhýbají kritice těch, kteří již tento koncept naplnili. 

Porozumění náročnosti a pravé hodnoty ideálu je pak součástí procesu nabytí statusu 

„ideálního muže“. Proto i muži, kteří jsou nabytí statusu schopni a zároveň tento ho 

uznávají, jsou spojováni s pozitivními atributy a mezi ostatními muži přijímáni, aniž by 

tento ideál naplnili.  

 „Já bych ideálního muže považoval za takového, který je schopen dobře se 

postarat o rodinu a v okamžiku, kdy nemá tady ty schopnosti, nebo chuť se o to postarat, 

tak ho za ideálního nepovažuji.“ [Tonda] 

„Každý to může brát jinak, já mám prvotní rodinu. Přístup k rodině myslet na ní 

tím pádem člověk musí chodit pravidelně do práce, aby přinesl peníze - Pokud člověk nemá 
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nějakou apanáž nebo rentu. Je to svým způsobem takový monotónní život, ale určitým 

způsobem krásný. Ráno člověk vstane, nasnídá se s dětmi, odejde do práce, večer se 

vrátí… Je to o vůli.“ [Jirka] 

„Budu se snažit abych mohl vydělávat víc a  měli se jako prase žitě, a ne abychom 

žili z ruky do huby… a hodně málo chlapů tohlencto dokáže jako znám situaci že chlap 

dělá na živnost, do toho rozváží na kole, jezdí autem, aby uživil rodinu no a má jedno dítě 

a čeká další“. [Michal] 

„Ideálním mužem je ten, kdo zabezpečí svojí rodinu a hájí svoje tradice. 

Nevymíráme tím, že by nás bylo málo, ale tím že lidi se nechtějí rozmnožovat. Tím, že je 

pro něj důležitější vlastní pohodlí“ [Radek] 

Podle Havlíka a Koti je dominance tohoto konceptu zcela přirozená, jelikož 

odpovídá životní fází, kterou muži sami prochází. [Havlík a Koťa, 2002: 48] Lze proto 

očekávat, že muži ve věku 25-34 let budou definovat ideál odlišně v závislosti na jejich 

žité zkušenosti a společenského očekávání. Jak již bylo zmíněno, samotný ideál je pak 

konstruován velmi abstraktně. Muži nepopisují, kolik přesně by „otec živitel“ měl vydělat, 

nebo jak by měla rodina vypadat a fungovat. Muži zdůrazňují pouze obecné hodnoty, které 

umožňují pojmout ideál velmi široce a označit jako ideální i takové muže, kteří se ve 

společnosti těší jen nízké sociální prestiži. Za ideálního muže „otce živitele“ proto můžeme 

považovat nejen bankéře či doktora, ale i dělníka nebo popeláře. 

Můžeme se však setkat se zbylými dvěma kódy, které jsou více selektivní. První 

z popsaných, byl „muž lovec“ kterého popsal Pepa. Druhým kódem, jež konstruoval 

Václav, byl „muž boháč“.  

Jaký má být podle tebe/vás ideální muž? 

„…Ideální muž je hezky oblečený, má hezký auto, drahý hodinky, drahý boty, 

pracuje na vysoký pozici. Bude se to asi lišit, ale vychází to z toho, co ženy potřebují, 

potřebuji zajistit, a je jim jedno jestli to bude síla nebo peníze. Většinou hledají někoho 

zajištěného, aby potomci byli zajištěný, protože žena může porodit dítě jenom s jedním 

mužem, ale muž si mezitím může vytvořit spoustu jiných dětí, proto ona má takovou 

podvědomou potřebu zajistit své potomky.“ [Václav] 
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„To je těžká otázka (smích)  měl by být určitě chápající a trpělivý, protože dnešní 

doba je trochu jiná, ale furt by to měl být chlap, lovec… a ženská byla, jak už jsem řekl, ta, 

co chrání ten krb a stará se o toho chlapa.“ [Pepa] 

Přesto, že se tyto kódy zdají odlišné, jsou založené na sémiotické definici genderu. 

Typickým znakem je, že oba prezentují mužskou roli v opozici k ženě. Na rozdíl od 

konceptu „muže živitele“, který je založený na esencialistickém modelu, v kterém muž 

svou roli prokazuje tím, že je schopen založit rodinu a uživit ji placenou prací. Jak popisuje 

Connell sémiotické pojetí maskulinity je závislé na společenském diskursu, který je 

nestabilní, a proto je ideál „muže živitele“, závislý neprokazování maskulinity, díky čemuž 

je předvídatelný a stabilní. [Connell, 2005: 76-81] 

3.1.3. Minoritní maskulinita 

3.1.3.1. Gayové v práci  

V této části práce jsem se snažila zjistit, zda někteří z respondentů mají kolegu 

homosexuála a zda k němu mají odlišný přístup než k ostatním heterosexuálním kolegům. 

Celkem 6 respondentů z 9 mě informovalo o tom, že se v práci setkává s gayi. Informátoři 

se k homosexuálům vyjadřovali velmi různorodě.  

Například Jirka má k homosexuálům negativní vztah. Popisuje, že mu je 

nepříjemný způsob, jakým se homosexuálové od heterosexuálů odlišují.  Za zvláště 

nepříjemný považuje dotázaný fyzický kontakt s homosexuálními muži. Respondent se 

nebojí ani vulgárně vyjádřit k homosexuálům, jelikož chce dát najevo, že mezi ně nepatří. 

Tento projev nabývá významu zvláště v maskulinní skupině, kdy záměrně prokazuje, že 

patří mezi heterosexuální muže tím, že se od homosexuálů distancuje. Argumentace o 

„normální orientaci“ gayů jsou podle Connell typické právě pro zástupce hegemonní 

maskulinity. [Connel, 2005: 76] Na rozhovoru bylo také zajímavé, že respondent 

zdůraznil, svou náležitost ke skupině tím, že chování svého kolegy generalizoval. Díky 

tomu dal najevo, že mu nevadí osobnost konkrétního člověka, nýbrž homosexuálové jako 

takoví Dalším způsobm, který Jiří využívá aby se od gayů identifikoval je jejich 

feminizace. homosexuální muže jako zženštilé. Tento přístup pospisuje Connel jako další 

možností jak odlišit se od homosexuála a potvrdit tak svůj nárok na solidaritu v mužské 
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hegemonní skupině. [Connel, 2005: 76] 

A našel bys rozdíly mezi homosexuálem a heterosexuálem? 

 „Pohyby, potom  v podstatě jak se chová, celkově přístupem 

chlapům, oblíkáním a někdy jak mluví. “ 

A čím se chová jinak k těm chlapům? 

My s nim třeba jdeme s chlapama na kafe a on by se mě chtěl 

dotýkat, plácat po mě zadku… takový úlisný. (kolega číšník) 

Jak ses cítil, když se to stalo? 

Je mi to nepříjemný, hodně vyhýbám se tomu člověku, vyhýbám se 

kontaktu s ním. 

A řekl jsi mu to na rovinu? 

 Jo, jako já nejsem buzerant a že prostě ne. 

A  jak to vzal? 

Oni se ze začátku tváří, že sami nejsou buzeranti, ale pořád to 

zkouší.  

A pohyby mají jiné v čem? 

Více uvolněnější, více se vlní a typickým znak tu ruku mají skloněnou, jakoby drželi 

kabelku „paní kabelka“ my tomu říkáme.“ [Jirka] 

Podobný přístup k homosexualitě měl i Radek. Který informuje o tom, že mu 

nevadil homosexuální kolega, protože to na něm vůbec nepoznal, ale jakmile zjistil, že je 

dotyčný gay, změnil k němu přístup. Právě ze změny postoje respondenta, kdy se od gayů 

distancuje je patrné, že nezáleží pouze na maskulinních projevech, ale i na sociálním 

statusu, který je podmínkou pro sdílení privilegií. Sociální distance je jak vysvětluje 

Šanderová způsob jak udržet sociální status, který je podmínkou pro sdílení privilegií. 

[Šanderová, 2000: 87-92] Tím, že se respondent distancuje od mužů se statusem 

„homosexuála“ se vyhýbá tomu, že by za něj mohl být sám označen a tím být ze sdílení 

privilegií vyřazen, například by ho nechtěli vzít s sebou ostatní muži na kuželky nebo 

motorky. 
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A podle čeho bys je poznal? 

„Už jenom podle chován, style omluvy a toho jak koukají. Homosexuál kouká na 

jinýho chlapa úplně jinak než heterosexuál. 

A jak na ně kouká? 

Kupodivu víc koukají do očí a přiblble se smějou.  

A ten pohled stačí? 

Některý se hýbou jako ženy, tak volněji, ale to jsou jen ti učebnicový, ale některé 

poznáš tak, že se jinak vyjadřují. Známý z předchozí práce kupodivu byl jediný 

homosexuál, na kterém jsem nepoznal, že by byl homosexuál, a ten sám říkal, že do 

nějakých třiadvaceti let nebyl teplej, on až potom prostě se v něm něco zlomilo 

a začal bejt, a to byl člověk, který dělal vysloveně ryze chlapský záležitosti, 

nevypadal tak a nechoval se tak. 

A to ti nevadilo? 

Kupodivu on mi nevadil, protože to na něm nebylo poznat a choval se normálně, 

byl opravdu úplně normální, ale pak jsem si z něj samozřejmě jako ostatní začal 

dělat srandu. 

A proč? 

Tak nebudu držet s teploušema, když sám teplej nejsem.“ [Radek] 

Radek také jako jeden z mála zmínil homosexualitu s rizikem přenosu HIV. 

Situace, kterou popsal, zcela odpovídá vztahu hegemonní a protestní maskulinity, kterou 

popsala Connell jako marginalizaci. [Connell, 2005: 76-81] Radek považuje 

homosexualitu za heterosexualitě nerovnou, argumentuje tím, že gayové jsou sobečtí, 

nezodpovědní a promiskuitní. Podobně jako respondent Jirka nejdříve mluví o ojedinělé 

negativní zkušenosti s gayem a v průběhu rozhovoru o tomto respondentovi začíná mluvit 

v množném čísle. Touto formulací reflektuje respondent zkušenost s kolegou respondent 

na všechny homosexuály, čímž zvýraznil její slabé stránky, které ji znesnadní získávání 

práv a privilegií. 

„…  třeba můj aktuální kolega, homosexuál mi říká že HIV je u nich velmi 

rozšířené a on sám je pozitivní. Tak z toho prostě nemám moc dobrý pocit, že se mnou dělá 
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na pracovišti někdo, kdo má HIV a je mi jedno, jestli to homosexuál nebo heterosexuál, ale 

přijde mi nezodpovědný, že má někdo takovou závažnou nemoc a okolí o tom nevědělo, to 

mi přijde sobecký. Samozřejmě já to chápu, že pak by na něj jistý lidi koukali úplně jinak, 

ale je to prostě nespravedlivý, i když bude léčen. Jde o to, že prostě má něco, co může 

ohrozit jiný lidi. Vem si, že jemu se něco stane bude mít otevřenou ránu špatně upadne 

člověk mi půjde hned pomoct stačí drobný škrábanec, aby se dostala jeho krev do tvých 

krve a pak už máš nemoc do konce života. Zvlášť u nich je to riziko, když se každej vyspí 

s každým, a to mi říká on sám…“ [Radek] 

Radek popisuje homosexuální kolegy i v pozitivním světle, nicméně vždy zmiňuje 

feminní vlastnosti. Tím, že Radek zmíní na pozitivní vlastnosti, které se však spojují 

s feminní rolí, pozorňuje tím účelně na homosexuálovu odlišnost, anormalitu je podle 

Connel je typem homofobního argumentu. [Connell, 2005: 76-81]   

 „…u naší bývalé personalistky měl homosexuál určitě přednost před heterosexuálem. Ona 

říkala, že jsou víc vnímavější a starostlivější v některých hospodách se i říká - a to je teda i 

pravda, že občas bývají víc puntičkáři než heterosexuálové. Mají větší cit pro detail. 

A co si o tom myslíš ty? 

Dalo by se říct, že tam se i hodí, kvůli té pečlivosti, protože homosexuál ti leckdy 

přijde do práce a nesmrdí z něj pivo, oni víc o sebe dbají, v létě nesmrdí třeba 

potem.“ 

3.1.3.2. Gayové v mužské skupině 

V této části práce jsem snažila zjistit jaký význam má pro muže maskulinní 

skupina, zda je nějaké z podobných skupin členem. Cílem bylo zjistit, se v této mužské 

skupině vyskytují i homosexuálové. Z odpovědí jsem zjistila, že celkem 5 respondentů z  9 

bylo nebo je součástí němé z čistě maskulinních skupin. Když jsem se dotázala, zda by 

mohli být součástí jejich skupiny i homosexuálové. Všichni informátoři se shodli, že by 

jim společnost homosexuálů nebyla příjemná. Argumentem byla jejich odlišnost, který 

„není normální“. V konceptu hrála významnou roli také mužská solidarita. Například 

Mirek informoval o tom, že by si z homosexuála někdo dělal legraci a pak už by ta skupina 

nebyla celistvá, proti tomu Jirka a Pepa vyjadřují, že by jim vadilo chování homosexuála 
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a účasrt ve skupině by je pak nebavila. Oproti tomu Michal a Radek se proti gayům 

vyhrazují velmi ostře. Upozorňují n a to, že je homosexuál natolik odlišný, že do skupiny 

nepatří.  

A na tu mužskou akci na motorce by si vzal? 

„Ale jo, když si bude chovat normálně, tak jo, když se nebude navenek projevovat 

jako homosexuál, tak mi to nevadí. Je to tak, že to jeho věc a neměl by se tím 

prezentovat a ještě se považovat za něco lepšího…“ [Jirka] 

Toho gaye kolegu co máš, bavíš se s ním jako s ostatníma chlapama? 

„To ne. 

Šel bys s ním na kuželky?  

To ne. To už vůbec ne.  

A proč by si s ním nešel? 

„Když budeme mluvit o tom konkrétním člověku, tak ne protože je homosexuál, ale 

protože nejedná rovně, je ufňukaný, zákeřný a to nám tam vadí všem. Třeba dřív 

jsem dělal v hospodě a chodili tam dva na kterých jsem to vůbec nepoznal.“ [Pepa] 

A jaký jsi z toho měl pocit? 

jako vadilo mi to, když jsem to věděl, ale mezi náma normálníma lidma se chovali 

slušně, normálně, jako aby se tam líbali - vůbec ale i tak mi to vadilo ale řekl jsem 

si že chovej se normálně, žádný že přijdou k zákazníkovi a začnou ho voblejzat. 

Když to řeknu vadilo i nevadilo. Ale pracovat bych s ním ne nechtěl. 

A na šipky? 

Ne, to bych s ním nešel, nebylo by mi to příjemný no.“[Michal] 

Máš nějakou skupinu, kde se scházíte jen muži? 

„Dřív bývalo 

A jakou jste měli? 

Jezdili jsme na fotbal. Často došlo k nějaké potyčce, nechci to rozebírat. 

A měli jste mezi sebou nějakého gaye? 
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Rozhodně ne, protože zrovna ten je zženštilý a zrovna by to odnes.“ [Radek] 

„Je spousta lidí, kteří je neberou… 

Takže když byste vzali homosexuála na motorku, tak by s tím měl by skupině někdo 

problém . 

Asi jo, asi by byl středem posměšků. Nebyla by to už ta chlapská parta, co je s 

celistvá, nebyla by to sranda. Spíš by jsme měli srandu z něho, takže by to měl taky 

psychicky měl hodně špatný.  

Takže si myslíš, že proto se homosexuálové s heterosexuály nedruží?  

Určitě.“ [Mirek] 

Jak uvádí Connell, právě argument o odlišnosti Gayů je jednou 

z heteronormativních a homofobních reakcí, která vysvětluje že je homosexualita ve 

vztahu k hegemonní maskulinitě marginalizovaná. [Connell, 2005: 76-81] Podobně jako 

při konstruování ideálu muže si můžeme všimnout toho, že jsou homosexuální muži 

popisováni jako zženštilí nebo označováni negativními atributy: nerovní, ufňukaní, 

zákeřní. Podle Aronsona a Kimmela je to právě tento přístup, který ve společnosti buduje 

homofobní diskurs. [Aronson, Kimmel, 2004: 392] Zajímavé je, že tento přístup měli 

pouze muži, keří patřili do čistě maskulinního kolektivu. Muži, kteří se čistě maskulinních 

aktivit neúčastnili, necítili potřebu svůj sebeobraz muže před dalšími muži obhajovat.  

Tondovu, Václavovu, Vítu anebo Lukášovu pozici proto žádný gay nemohl ohrozit, 

protože neměli žádnou, kterou by potřebovali ohajovat, díky tomu měli tito informátoři 

k homosexuálům neutrální až kladný přístup. 

Máš nějakou skupinu, kde se scházíte jenom muži? 

Asi bych řekl, že nemá skupinu, většinou to jedna k jedný, schůzky s kamarády 

a nemám takovou skupinu čistě partu chlapů. Scházíme se většinou spíš v rámci 

rodiny. 

Kvůli tomu focení nejdeš? 

Většinou s někým s kamarádem něco takovýho (jako focení), ale že bysme šli 

společně na pivo to nepraktikuju. 

A šel bys fotit s gayem? 
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Proč ne, nevadilo by mi to. [Tonda] 

Jaké máš koníčky? 

Koníčky, no tak to mám sport, i když jsem aktuálně indisponován, kvůli zádům, ale 

převážně volejbal  

A s muži s ženami nebo smíšené? 

Vždycky s míšené. 

A kdyby to byli jen muži? 

klidně, nevadilo by mi to, ale nejsem tak dobrý, abych mohl hrát jenom s chlapama, 

ona je většinou ta úroveň mnohem výš.  (směje se) 

A zahrál by sis volejbal i s gayem? 

Jo jednu dobu jsem pravidelně hrál v týmu volejbal s kolegou a to byl gay.“ 

[Václav] 

Setkáváš se s homosexuály? 

„Ano jedni naši známí jsou homosexualové, bydlí spolu. 

Jak jste se setkali? 

Ten jeden, to byl spolužák mojí manželky, znali se ze školy on tou dobou možná ani 

nevěděl, že je gay, tomu došlo až posléze. 

Liší se něčím od heterosexuála? 

Ne, já na to nejsem citlivý já to nepoznám prostě. 

Šel by jsi s ním třeba na pivo? 

Jo určitě nemám s tím problém a na kuželky taky klidně, oni jsou fajn, byli jsme 

s nimi a jeho partnerem na vodě, to byla neskutečná prdel. (směje se)“[Vít] 

 

Jaké máš koníčky? 

„Jezdím na elektrické kolobrndě po okolí, do jiných vesnic a pak šipky. 

Máš nějakou skupinu, kde se scházíte jen muži? 

Ne, na těch šipkách jsme chlapi i ženský, na koloběžce jezdím sám. 
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A nechybí ti to? 

Ne. 

A máte tam mezi sebou nějakého homosexuála? 

Jako na těch šipkách?... hele to já nevim, a je mi to nějak jedno, když se s nim 

budou hrát dobře šipky tak ať si s náma zahraje.“ [Lukáš] 

3.1.3.3. Gayové ve společnosti  

Prozkoumáme-li odpovědi, zjistíme, že přístup heterosexuálních mužů 

k homosexuálům souvisí nejen s tím, zda patří do maskulinní skupiny ale i s tím, s jakými 

homosexuály se setkávají, jakou mají žitou zkušenost.  Tato korelace je patrná především 

z rozhovoru s Radkem, který se vyjadřoval ke gayům jak neutrálně tak negativně.  

„…Ona říkala, že jsou víc vnímavější a starostlivější v některých hospodách se i 

říká - a to je teda i pravda, že občas bývají víc puntičkáři než heterosexuálové. 

Mají větší cit pro detail. 

A co si o tom myslíš ty? 

Dalo by se říct, že tam se i hodí, kvůli té pečlivosti, protože homosexuál ti leckdy 

přijde do práce a nesmrdí z něj pivo, oni víc o sebe dbají, v létě nesmrdí třeba 

potem.“ [Radek] 

… 

Takže jít na fotbal bys mu nedoporučil? 

„Ale to vůbec ne, třeba např. cizině jsou vyloženě fankluby, které jsou gay. Takhle 

vznikl právě v první v Berlíně. Tuším, že to byl rok 98 nebo 99, oni se naserou 

úplně všude. 

To popisuješ celkem negativně. 

Ano, popisuji to negativně a vnímám to negativně. Protože třeba můj aktuální 

kolega, homosexuál mi říká, že HIV je u nich velmi rozšířené a on sám je pozitivní, 

tak z toho prostě nemám moc dobrý pocit…“ [Radek] 

Na význam žité zkušenosti upozorňují i rozdíly ve výpovědích dvou respondentů. 
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Například Václav jako recepční, který pracuje v (4*) hotelu se setkává s jinými typy gayů, 

než například Radek a to zcela racionálně, jelikož oba gayové, které znají, jsou ze zcela 

odlišné sociální vrstvy a tím i jiný habitus, který podle Šanderové ovlivňuje to, jak daný 

společenský fenomén nahlížíme. [Šanderová, 2000: 87-92] Je pak zcela opodstatněné, že 

Václav argumentuje pro homosexualitu tím, že jsou dle jeho názoru homosexuálové 

racionální.  

A nebál by ses, že by z toho mohly mít nějaké újmy? 

„Nebál, protože věřím v to, že ti rodiče jsou zdravě uvažující rozumní lidé a nešli 

by bydlet do nějaké vesnice, kde by je všichni šikanovali, adoptovali by je páry 

žijící ve velkoměstě…“ [Václav] 

Kritičtěji na adopci dětí homosexuálními páry pohlíží Mirek. Ten jako jediný 

z respondentů má homosexuála v rodině a proto vnímá problém do větší hloubky. Zmiňuje 

především to, že je potřeba, aby byl partnerský pár stabilní. 

„…ty páry jsou promiskuitní, tak ty děti budou ve finále končit v dětských 

domovech, protože ho nebude chtít ani ten partner ani tenhle partner… Protože 

najednou homosexuál zjistí, že mu zůstane dítě, ale že chce jiného partnera a ten 

nechce, aby měli dítě…“[Mirek] 

S tímto se však neztotožňuje Vít, který na základě své zkušenosti považuje 

homosexuály za standardní pár, který je schopný vychovat dítě tak jako každý jiný. 

Podpořil bys homosexuální rodičovství? 

„Asi jo, mají spolu úplně stejný vztah jako heterosexuálové, to znamená: chvílemi 

se hádají, chvílemi jsou zadobře… jsou někteří, kteří by si to zasloužili a jsou 

možná někteří, kteří ne. Záleží přímo na člověku. Můžou být dva gayové, kteří 

mohou být naprosto fantastičtí rodiče a mohou být jiní dva, kteří mohou být 

naprosto tragičtí rodiče.“ [ Vít] 

Z rozhovorů vyplývá, že postoj respondentů nebyl ovlivněný pouze maskulinní 

skupinou, ale také jejich zkušenostmi. Protože samotní respondenti, kteří patří do některé 

z mužských skupin (Jirka, Pepa, Michal, Radek) mají k homosexualitě negativní přístup, 

ale každý pociťuje palčivost v jiné míře. Vzniká však otázka, zda odůvodnění“špatnou 
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zkušeností“ není zástupné, tedy zda je konstruované na základě jejich zkušenosti, nebo zda 

je tato zkušenost využívána, jako obhájení určitého vztahu a privilegií. 

3.1.4. Homosexuální rodičovství 

Konstruování ideálu muže jako „otce živitele“ má dle mého názoru významný vliv 

na to, jak muži vnímají gaye. Domnívám se, že heterosexuální muž bude mít horší přístup 

ke gayům, než k lesbám, jelikož gayové mohou narušit jeho sebeobraz „ideálního muže“. 

Lesby, jako příslušnice opačného pohlaví nemohou atributy „otce živitele“ narušit. 

Jiný přístup k lesbám měli například Michal, Mirek nebo Radek, kteří se domnívali, 

že heterosexuální ženy se od homosexuálních žen liší. Zastávali názor, že není vhodné 

lesbám svěřit rodinu, jelikož nejsou schopné dětem poskytnout mužský vzor. Například 

Michal se domníval, že homosexuální rodiče mohou dítě poškodit. To třeba Radek 

s Mirkem zpochybnili, ale zdůraznili, že není vhodné, aby dvě ženy vychovávaly dítě, 

jelikož se nebude dobře orientovat ve společenských vztazích, a tím pádem ho společnost 

nebude přijímat. 

Podpořil bys homosexuální rodičovství?  

Ne 

A proč?  

Protože rodině má být chlap a ženská to je rodina. Dáš dvou buzerantů dítě do péče 

tak ten mateřský pud asi není. To samý budou dvě ženský, budou chtít dítě, ale zase 

tam není ten chlap. 

Takže bys řešil o péči o děti? 

Jo řešil, myslím si, že by mohly mít z toho psychicky problémy (zamýšlí se) a to 

jestli z nich vyrostou homosexuálové nebo heterosexuálové tak to závisí taky na 

těch jejich rodičích, jak je vychovají, jak jim to vysvětlí. [Michal] 

3.1.5. Proměny maskulinity 

Respondenti se vyjadřovali ke změnám v přístupu společnosti, které během života 

zaznamenali. Všichni respondenti se shodli, že dnešní generace k homosexualitě 
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vstřícnější. Tento rozhovor s respondenty potvrdil, že respondenti, kteří zastávají ke gayům 

negativní přístup, považují za nespravedlivé, že by s nimi měli gayové sdílet stejné 

výhody. Tento typ mužů označil Kimmel za „naštvané bílé muže“. [Aronson, Kimmel, 

2004:392 ] 

Co si myslíš o přístupu dnešní generace k homosexualitě? 

„Mně přijdou dnešní době příliš zvýhodňování. Třeba v Rusku to prezident jasně 

odsoudil a nikdo navenek by se neměl takhle prosazovat - dávat najevo, že je gay. 

…obzvlášť dnešní době, kdo není gay není in. Něco jako móda, bezlepková dieta tak 

to je (odmlka) jako v televizi to prezentují.“[Jirka] 

„Nemyslím, že je to úplně správně, protože dnešní generace to přehání, žene to až 

do extrému. Ta původní, standardní skupina, ta heterosexuální by měla být jakoby 

furt to hlavní silou minimálně kvůli reprodukci.“ [Pepa] 

„Ne… No to se ani neptej…na tom hodně velkej názor…já jsem to zažil trošku 

jinak, a když to vidím u nich tak prostě potřebovali by hodně větší výchovu, než 

mají teď.“ [Michal] 

„Všechno je špatně, protože dnešní doba k tomu nabádá, takže lidé jsou více učení 

k tomu, aby byli tolerantnější, ale prostě ta tolerance není dobře zvolený způsob jak 

s nima žít. Je to prostě úplně špatně.“ [Radek] 

„Mají jiný přístup, neřeší to, nebo neřeší spoustu věcí. Už mají asi takový větší 

nadhled, ale nedomýšlí to… nebo oni to spíš neřeší - což mě vadí. 

Chceš naznačit, že z toho mohou plynout nějaké následky? 

Můžou bejt . 

A jaké konkrétně máš na mysli? 

vždycky, když něco řešíš, tak ti to přeroste přes hlavu. Mám na mysli třeba ty 

homosexuální rodiny, že najednou prostě přejde pár generací a najednou opravdu 

to, o čem se teď dohadují - jestli jim to odsouhlasit nebo neodsouhlasit - tak tam 
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pak budou sedět lidé, kteří řeknou, že jim to je vlastně úplně jedno… tak se to 

odhlasuje… A to je právě ten problém.“ [Mirek] 

  

Respondenti, kteří nepatřili do maskulinních skupin se k postojům, které zaujímá 

společnost vyjadřovali velmi různorodě. Například Václav kritizoval, že ve společnosti 

stále převládá heteronormativní diskurs.  Zajímavým zjištěním bylo, že homoparentalitu 

nepodporoval argumenty, které by se opíraly o rovnost práv, s heterosexuály, nýbrž o 

„modernost“ a „vyspělost“ společnosti. Právě tento kritizoval respondent Jirka výše v 

oddílu. 

„Je zaostalý, je to tím, že to lidi neznaj, nepotkávaj se s tím, mají takové ty své 

předsudky, které jsou uměle vykonstruované na základě cizích tvrzení, a ta cizí 

tvrzení jsou rozdělená na dva tábory a ten kdo je víc slyšet tak snáze prosadí to, jak 

je společnost vnímá… Myslím si, že je časem možné postupně prosadit změnu. Jestli 

budeme chtít následovat západní svět a dokázat, že jsme taky nějak na úrovni, tak 

bychom to měli podpořit.(homosexuální rodičovství).“ [Václav] 

Umírněnější názor na přístup v současné generace k homosexualitě měl Tonda 

s Vítem. Ti konstatovali, že zaznamenali změnu, zaznamenali, uměli ji vyjádřit, nicméně ji 

nijak nepodporovali ani proti ní nevystupovali. Tento přístup v předchozím oddílu 

kritizoval například Mirek, který ho považuje za neprozíravý.  

„Myslím si, že se to hodně uvolnilo, že hlavně mladí lidé jsou k tomu významně 

tolerantnější. Ona to vůbec to společnost je taková socialističtí třeba to sdílení aut 

sdílení různých prostředků podobně. Už mi akorát chybí sdílení partnerů. (smích) A 

to doufám, že tam nedospějeme. Já to vnímám, že je ve společnosti vyšší tolerance, 

je taková (společnost) otevřenější. Z druhé strany vnímám skupiny lidí, kteří jsou 

proti tomu vyhranění. To je v každé společnosti, v každé máš nějaké extrémisty, 

kteří vnímají extrémně nějaké otázky.“ [Tonda] 

Dřív se o tom nemluvilo, je to v dnešní době již otevřený dialog na toto téma, 

zatímco dřív nebyl… tak to z toho vyplývá, že je to jinak. Asi na to nemám uplně 

názor je jiná doba, nevadí mi to. [Vít] 
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Závěr  

Již průběhu navyšování teoretické citlivosti vyplývalo, že respondenti vnímají 

vztah žen a mužů odlišně. Respondenti neměli potřebu se k lesbám vyjadřovat. 

Pokud respondenti lesby zmiňovali, bylo to v souvislosti s homoparentalitou. Někteří 

respondenti popisovali, lesby kladně, jelikož v nich budily pocit moci nad ženskou 

sexualitou, která v nich posilovala maskulinní roli. Gaye oproti tomu vnímali respondenti 

i negativně. Rozhodla jsem se proto maskulinitu teologizovat do tří skupin, v kterých šly 

postoje respondentů k homosexuálním mužům lépe identifikovat. 

Po vzoru Connell, jsem sledovala, kterou maskulinitu respondenti popisují 

za hegemonní. Z rozhovorů vyplynulo, že ji ztělesňuje ideál „muže živitele“. Tento typ 

hegemonní maskulinity se zakládal na podmínce, že muž musí být schopný zplodit děti 

a zároveň zajistit jejich potřeby tím, že vykonává placenou práci. Při artikulaci tohoto 

ideálu jsem zjistila, že se s ním všichni respondenti ztotožňují, čímž dávají najevo, 

že hegemonní maskulinitu podporují, nebo se přímo řadí mezi její zástupce. 

Zástupci hegemonní maskulinity mají na rozdíl od minoritních maskulinit moc 

ovládat společenský diskurs a rozhodují o tom, které z minoritních maskulinit s nimi budou 

privilegia sdílet. Výzkum odhalil, že většina respondentů považuje homosexuály 

za protestní maskulinitu. Argumenty, kterými respondenti ospravedlňovali svá privilegia, 

však nebyly konzistentní, protože každý z nich opíral své tvrzení o jinou typologii 

heteronormativních argumentů Vyšlo najevo, že argumenty nemohly postoje mužů 

vysvětlit, jelikož sloužily pouze jako nástroj, kterým muži potvrzovali nárok na privilegia 

ve společnosti. Data proto byla důkladně komparována za cílem zjistit, proč zrovna tito 

respondenti měli potřebu obhajovat svůj společenský status na rozdíl od respondentů, kteří 

byli ochotní maskulinní ideál sdílet i s homosexuály.  

 Bylo zjištěno, že významný vliv na postoj mužů mají jejich sociální pole, 

konkrétně maskulinní skupina. Jak vychází z výzkumu, muži, kteří patří do maskulinní 

skupiny, mají větší potřebu maskulinitu před ostatními muži preformovat, aby jejím 

prostřednictvím obhájili svůj nárok na status a privilegia. Proto respondenti, kteří 

do maskulinní skupiny nepatří, necítí potřebu svá privilegia obhajovat a svou maskulinitu 

prokazovat, díky čemuž mají k homosexuálům přívětivý vztah.  
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Summary 

As the theoretical sensitivity increased, respondents perceive the relationship 

between women and men differently. Respondents had no need to comment on lesbians. If 

respondents mentioned lesbians, it was in connection with homoparentality. Some 

respondents described lesbians positively, as they aroused a sense of power over female 

sexuality that strengthened the masculine role in them. Gaye, on the other hand, also 

perceived negatively. Therefore, I decided to theologize masculinity into three groups in 

which respondents' attitudes towards homosexual men could be better identified. 

Following the example of Connell, I analyzed which masculinity the respondents 

described as hegemonic. The interviews revealed that she was embodied in the ideal of a 

"breadwinner". This type of hegemonic masculinity was based on the condition that a man 

must be able to beget children while at the same time meeting their needs by performing 

paid work. In the articulation of this ideal, I found that all respondents identify with it, 

indicating that they support hegemonic masculinity, or directly rank among its 

representatives. 

Unlike minority masculinities, hegemonic masculinity representatives have the 

power to control social discourse and decide which minority masculinity will share 

privileges with them. Research has revealed that most respondents regard homosexuals as 

a protest masculinity. However, the arguments by which respondents justified their 

privileges were inconsistent, as each of them based their assertion on a different typology 

of heteronormative arguments. Therefore, the data was thoroughly compared to find out 

why these respondents had the need to defend their social status, unlike respondents who 

were willing to share the masculine ideal with homosexuals. 

It was found that their social field, namely the masculine group, had a significant 

influence on men's attitude. According to research, men belonging to the masculine group 

have a greater need to reform the masculinity before other men in order to defend their 

claim to status and privileges. Therefore, respondents who do not belong to the masculine 

group do not feel the need to defend their privileges and demonstrate their masculinity, 

which makes them friendly to homosexuals. 
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Výzkumný problém: 

Jaký postoj k homosexuálům mají čeští heterosexuální muži? 

Z jakého důvodu tento postoj zaujímají? 

Cíl práce: 

1. Nalezení postojů, kterými čeští muži vysvětlují, jak vnímají homosexuální 

partnerství.  

2. Porozumění postojům a vztahům mezi nimi. 

3. Vysvětlení vlivu postojů, na to jak je homosexuální partnerství vnímané. 

4. Význam zjištění v rámci teoretického rámce. 

Vstupní diskuze: 

Tato práce se pokusí zjistit, jaký postoj mají čeští heterosexuální muži v různých věkových 

kategoriích názor na téma „homosexualita“. Cílem je zjistit zda ho vnímají jako prvek, 

který má vliv na tradiční maskulinitu. 

Metoda práce: 

Výzkum – kvalitativní rozhovory – analýza postojů, které vedou k určitému jednání na 

téma: „vnímání homosexuálního partnerství“. Respondenti o vzorku cca 10 mužů, budou 

náhodně vybraní heterosexuální muži kteří se narodili na území České republika adosáhli 

alespoň věku 18 let. Získané hloubkové rozhovory budou analyzovány za pomocí 

zakotvené teorie. 

Struktura práce: 

Uvedení čtenáře do problematiky. Popis základního teoretického rámce. (kulturně-

historicko-nábožensky-zdravotnicky-politicky-sociologicky orientovaný) Popis zvolené 

metodologie a její reflexe. Výzkum a jeho reflexe. V závěru popis zjištění a vysvětlení 

významu v kontextu s teoretickým rámcem. Přílohy. 
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