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Anotace 

 Práce se zabývá procesem vzniku politiky, která by umožnila uzavírání manželství 

gay a lesbických párů. Tato politika je velmi kontroverzní a střetávají se v ní dva 

hodnotové rámce – konzervativní, který připouští pouze manželství muže a ženy a 

liberální, který se staví za zrovnoprávnění soužití stejnopohlavních párů. Zarámování 

problematiky pomocí Multiple Stream Framework pomáhá vysvětlit, jak probíhal 

proces přijímání této politiky, proč výsledná politika manželství stejnopohlavním 

párům (ne)umožňuje a kdo si za tento výsledek připisuje své zásluhy. 

Annotation 

„The work deals with the policy-making process of the same sex marriage policy. The 

policy is very controversial and represents a clash of values between the 

conservatives, which advocate and recognize only male and female marriage, and the 

liberals, which stand for the equalization of the same sex marriage Framing the issue 

by the Multiple Stream Framework helps to explain how the decision-making process 

went, why the resulting marriage policy allows (or does not allow) same sex couples to 

get married and who claims credit for the result.“ 
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Úvod 

„Manželství pro všechny“ toto heslo vystihuje současný návrh na změnu 

občanského zákoníku, vedeného jako Sněmovní tisk 201
1
. Tuto novelu předložila v červnu 

roku 2018 skupina poslanců, která usiluje o možnost, aby stejnopohlavní páry mohli 

vstupovat do manželství. Došlo by tak ke zrušení institutu registrovaného partnerství a 

rozšíření práv pro lesbické a gay rodiny, včetně možnosti společné adopce dítěte. 

Rozšiřování práv pro gay a lesbické rodiny je v celém západním světě (tedy západní 

Evropa a Severní Amerika) velkým trendem posledních let (Council on Foreign Relations 

2019; The Waschington Post 2016; Women’s International League for Peace & Freedom 

2013). I přesto se ale stále jedná o velmi kontroverzní téma, se kterým část společnosti, 

včetně části Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (ČR) nesouhlasí. Tito 

poslanci, pouze o pár dnů později, tak předložili jiný návrh, který by naopak zakotvil 

tradiční pojetí manželství muže a ženy do Ústavy ČR. V Poslanecké sněmovně je tento 

(proti)návrh veden pod číslem 211
2
. Na jaře 2019 byla pak sloučena rozprava obou návrhů 

a oba návrhy se tak nyní nachází v první čtení Poslanecké sněmovny a je možné sledovat 

jejich vývoj paralelně. 

Střet obou postojů, pro i proti manželství stejnopohlavních párů můžeme pozorovat nejen 

v české politice a společnosti, ale po celém západním světě. Zjednodušeně na sebe naráží 

dva proudy – liberální a konzervativní. Zástupci obou jsou přesvědčeni, že jejich postoj je 

ten správný a pravdivý. Podle svých potřeb používají různé zarámování této problematiky 

tak, aby získali pro svůj postoj podporu. Proto pak není jednoznačné, který z nich je lepší 

nebo racionálnější. (Issel 2013; McCrudden 2015; Pew Research Center 2018) 

Zastánci nerozumí tomu, proč by neměli mít členové LGBTQ komunity stejná práva jako 

ostatní a naopak odpůrci považují manželství za nedotknutelný svazek muže a ženy. 

Přestože se objevuje i jakýsi střední proud, který se snaží vyhovět oběma stranám v podobě 

umožnění rozšíření práv dosavadních soužití stejnopohlavních párů, ale zachování institutu 

manželství záležitostí muže a ženy, jednoznačného přijetí se zatím nedočkal ani jeden 

z návrhů. „Správné řešení“ tedy není jednoznačné. Tato nejednoznačnost (ambiguity) 

                                                        
1 Sněmovní tisk 201. Novela Občanského zákoníku. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Dostupné z 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=201 [29. 1. 2020] 
2 Sněmovní tisk 202. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=211 [29. 1. 2019] 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=201
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=211
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konzervativního zarámování manželství jako svátost muže a ženy podmíněná tzv. 

„biologickou přirozeností“ nebo liberální pojetí v podobě zrovnoprávnění a formální 

ukotvení vztahu dvou občanů je i jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla zkoumat tento 

problém skrze Multiple Stream Framework (MSF). (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, 

str. 18) 

MSF je rámec, který nám pomáhá vysvětlit proces hledání a přijetí řešení problému 

s nejednoznačným správným řešením. V politické (politics) perspektivě mapuje proces 

vzniku politiky, která je reakcí na veřejně politický problém. Rámuje debatu, která probíhá 

mezi jednotlivými aktéry, a ilustruje, jaký a proč je její výsledek. Popisuje jednotlivé části 

tohoto procesu a to skrze několik strukturálních prvků. V následujících kapitolách se budu 

všem strukturálním prvkům věnovat a zasadím je do kontextu vybrané problematiky.  

Těmito strukturálními prvky jsou – problem (problému) stream, policy (veřejně politický) 

stream a political stream (politiky), které musí aktéři, propojit v decision window 

(rozhodovacím okně), aby mohla být daná politika přijata. Tento proces do jisté míry 

kopíruje i politický proces v ČR a všechny jeho strukturální prvky můžeme zjednodušeně 

identifikovat i ve vybrané problematice – V České republice existují gay rodiny, které se 

potýkají s právními překážkami, které je třeba řešit. Nejjednodušším řešením se ukazuje 

povolení vstupu těchto lidí do manželství. S tímto ale část společnosti i poslanců 

nesouhlasí, je tedy nutné aby se návrhu ujal nějaký „political entrepreneur“ – 

veřejněpolitický promotér a hledal pro schválení návrhu podporu. Díky MSF budeme moci 

lépe pochopit proces toho, jak a proč byl daný návrh schválen nebo zamítnut. (Herweg, 

Zahariadis, Zohlnhöfer 2017) 

Předmětem zkoumání této práce tak bude proces přijímání politiky manželství pro 

stejnopohlavní páry s důrazem na chování aktérů a propojení proudů v rozhodovacím 

okně. Konkrétně projednávání politiky v Parlamentu ČR, od předložení k (ne)schválení. 

Hlubšímu rozboru v práci podrobím chování a postoje všech aktérů, kteří do procesu 

vzniku této politiky zasahují v čele s promotéry této politiky. Zajímat se budu i o postoj 

vlády a celé byrokracie. Neboť vládní koalice má ve většině případů nejvíce hlasů, ale také 

nejvíce formálních funkcí a prostředků k prosazení jejího postoje, včetně mediálního 

prostoru. Úřednický aparát může její návrhy ovlivnit například skrze připomínkové řízení, 

kterým prošel i návrh na manželství pro stejnopohlavní páry. 
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Klíčovou otázkou mé práce je, jaké prostředky a strategie používají aktéři politiky 

manželství pro stejnopohlavní páry k prosazení svých zájmů v rámci legislativního procesu 

ČR. MSF přitom rozlišuje více druhů aktérů, kteří hrají různé role. Tyto aktéry tak rozliším 

i v kontextu navrhování a projednávání zákona o manželství pro stejnopohlavní páry a 

podrobně rozeberu jejich strategie. 

Mým prvotním cílem bylo odpovědět na tuto otázku skrze analýzu rozhovorů s hlavními 

podporovateli a odpůrci vybrané politiky. Rozhovory ale bohužel nebylo, zejména 

z důvodu coronavirové krize možné provést v dostatečné šíři, a proto budou představovat 

jen část z analyzovaných zdrojů. Po zvážení možností a vhodnosti v kontextu MSF bude 

analýza doplněna o výstupy v médiích, osobních blozích a na politických jednáních, jako 

je plénum Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na těchto výstupech bude možné 

zkoumat, jaké strategie a argumenty političtí promotéři využívají k tomu, aby dosáhli 

svých cílů. Následně bude také možné říct, jakou roli hrála v procesu určité politická 

strana, jak pracoval veřejněpolitický promotér a jakým způsobem se mu (ne)povedlo získat 

pro svůj návrh podporu a (ne)využít „decision window“ – rozhodovací okno k prosazení 

návrhu. 

Z pohledu MSF se tedy budu soustředit hlavně na political stream, ve kterém jsou klíčové 

tři prvky: nálada společnosti, kampaně zájmových skupin a vládní 

(legislativní/administrativní) aparát, které se proměňují na pozadí personálních změn. Na 

základě rozboru těchto prvků budu také posuzovat, zda a jak došlo k otevření decision 

window a následnému schválení politiky či nikoli. Jestli političtí promotéři využili a 

otevřeného rozhodovacího okna. A dále jaké strategie použili k získání podpory návrhu.  
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1. „Manželství pro všechny“ optikou MSF 

Od 60. let minulého století pozorujeme fenomén zapojování vědeckého zkoumání 

do kontextu chování a rozhodování státu. Politologové a ostatní odborníci se začali zabývat 

státem a jeho funkcemi na vědecké úrovni aby mu lépe porozuměli a následně zlepšili jeho 

fungování.
3
  Zjednodušeně můžeme říct, že primární funkce státu je starat se o své občany. 

Je tedy potřeba, aby porozuměl jejich problémům a pokusil se nastolit jejich řešení. Ve 

spojení s vědou tak začalo docházet k lepší identifikaci jednotlivých problémů a 

konceptuálnějšímu hledání jejich řešení. Tomu odpovídá i vývoj politických teorií. Od 

„black box“ Davida Eastona (Easton 1957), přes fázový model (Potůček, Rudolfová, 

Vlčková 2016) jsme se dostali až ke složitějším teoriím jako je Multiple Stream 

Framework, která bude použita v této práci. 

K použití MSF mě vedou společné předpoklady tohoto rámce a problematiky politiky 

manželství gay a lesbických párů, které naznačují, že MSF je vhodným nástrojem pro její 

zkoumání. Jsou jimi: časové omezení, nejasné preference a fluidní participace. 

Omezení času, který mohou rozhodovatelé věnovat určité agendě je přímo spojeno 

s tvorbou politiky. Přijmutí změny vyžaduje pozornost politiků i společnost, udržet ji u 

daného tématu dostatečně dlouho je ale velmi obtížné. Změna politiky tak obvykle 

navazuje na skutečnost daného momentu. Reflektuje například náladu ve společnosti nebo 

určitou událost, která na téma upozorní. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 19) 

Předložení návrhu na manželství pro stejnopohlavní páry předcházela několikaměsíční 

kampaň, která k problému upoutala pozornost. Její zastánci podepisovali petici, pořádali 

happeningy a další akce, aby problém zviditelnili. (Jsme fér 2019) 

O návrhu na manželství pro stejnopohlavní páry rozhodují politici, a proto jsou klíčové 

jejich preference. Právě ty jsou ale v důsledku výše zmíněných okolnostech často nejasné. 

Každý z nich vychází z jiného prostředí a používá jiné informace a to ovlivňuje jeho 

přístup k problému. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 19) Tolerance 

stejnopohlavních manželství může být přímo ovlivněna výchovou v určitých hodnotách, 

příklonem k víře nebo již zmíněným zařazením sám sebe do konzervativního či liberálního 

proudu.  

                                                        
3 Například Gabriel A. Almond. (1988). Separate Tables: School and Sect in Political Science. 
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V českém politickém systému rozhodují aktéři kolektivně. O zákonech, které často 

připravují a implementují kolektivní orgány, například Parlament ČR. Tento kolektiv je ale 

tvořen jednotlivci, kteří pak s vlastními postoji a jednáním musí reagovat na ostatní a tím 

se vzájemně ovlivňují. Ačkoli politici i úředníci spojení v organizacích fungují v jasně 

vymezených pravidlech, dalo by se říct, že jejich organizaci fungují v tzv. „organizované 

anarchii“. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 19-20) Ne jinak je tomu v případě 

projednávání zákona o manželství pro stejnopohlavní páry. V této organizované anarchii, 

tedy v prostředí vzájemné interakce organizací a jednotlivých politiků, je vše 

komplikováno fluidní participací, neboli proměnlivostí složení a zastoupením politických i 

úředních pozic. Střídání politiků nebo úředníků, kteří mají odlišný postoj oproti svým 

předchůdcům a mohou tak podporovat či zavrhovat jiné politické návrhy (Herweg, 

Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 20). Jako příklad takových proměn níže popíšu odchod 

jedné z hlavních zastánkyň návrhu na manželství pro stejnopohlavní páry z Parlamentu ČR 

do Evropského parlamentu. 

I díky těmto předpokladům se domnívám, že MSF je dobrý nástroj pro zkoumání procesu 

vzniku politiky manželství pro gay a lesbické páry. Vycházet budu zejména z poslední 

referenční verze tohoto rámce, který vyšel v roce 2017. Jeho koncept se od poslední 

referenční verze značně posunul a otevírá nové možnosti zkoumání. V textu také 

porovnám pohled na danou problematiku různých verzí rámce. 

1.1.  Problem stream 

Jak bylo již řečeno, na počátku je důležité identifikovat samotný problém. Proto i 

MSF rámuje problém v tzv. „problem stream“ – proudu problému. Návrh schématu 

problem stream nabízí cestu, jako lépe pochopit problém tak, aby bylo možné k němu 

hledat efektivní a politicky průchozí řešení. V tomto případě tedy nabízí cestu, jak lépe 

pochopit problematiku stejnopohlavních manželství. 

Problém autoři MSF definují jako podmínky, které se odchylují od ideálního stavu politiků 

či občanů.  Tento ideální stav mohou hledat i jinde a porovnávat jejich situaci se situací 

v jiném státu. Vnímání situace jako problematické může také přinést změna kontextu, která 

problém zvýrazní. Podmínky jsou často zaznamenávány skrze různé ukazatele, například 

nezaměstnanost. Je ovšem důležité rozlišovat tyto ukazatele od problémů. Definice 

problému je velmi důležitá, neboť ovlivňuje podobu řešení. (Herweg, Zahariadis, 
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Zohlnhöfer 2017, str. 21-22) Kingdon v tomto kontextu hovoří o „alternativách pro vládní 

akce“, neboli zvažování různých alternativních řešení, a určování toho, které je pro stát a 

jeho zástupce nejvýhodnější. (Kingdon 2014, str. 4) 

Homosexuální páry v České republice již více než deset let mohou uzavírat registrované 

partnerství. (Poslanecká sněmovna 2006) Jsou tak vynecháni z institutu manželství a jeho 

výhod. Během let se také začala proměňovat situace ve světě. Dnes téměř celý západní svět 

umožňuje uzavírání sňatků mezi stejnopohlavními páry a to i v katolických zemích jako je 

Irsko nebo Španělsko nebo v zemích našich sousedů, například v Rakousku (Šrajbrová 

2018). Gay a lesbické páry tak jasně vnímají podmínky jejich soužití jako odchýlené od 

ideálního stavu, tak jak ho pojmenovává MSF. Nemohou uzavírat plnohodnotné sňatky, ale 

pouze se registrovat. Jejich pocit je umocněn i porovnáním s okolním světem, kde jsou 

většinou gay manželství již považována za normální. Jako změnu kontextu, můžeme 

vnímat zásah Ústavního soudu, který otevřel možnost individuální adopce pro jednoho 

z partnerů žijícího v registrovaném partnerství. (ČT24 2016) Tím dal soud najevo, že 

sexuální orientace nebrání adopci a výchově dítěte. Přesto byl problém definován jako 

nemožnost uzavírání manželství pro stejnopohlavní páry a nikoli jako snaha o společné 

adopce registrovaných partnerů. Proto je dnes v Poslanecké sněmovně návrh na uzavírání 

manželství gay a lesbickými páry a ne na možnost společných adopcí – definice problému 

dala jasný rámec jeho řešení. 

Z tohoto je jasné, že MSF nevnímá problémy jako objektivní fakta, ale spíše jako sociální 

konstrukty. Samotní příslušníci gay a lesbické komunity se cítí vzdáleni od ideálního stavu, 

ačkoli i ten může být společenským konstruktem, a svou současnou situaci vnímají jako 

problematickou. Představitelé této komunity pak problém více specifikovali, jakožto 

nemožnost uzavírat manželství, a tak mohli získat politickou pozornost. (Herweg, 

Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 22) 

John W. Kingdon původně definoval problém jako agendu, které představitelé státu věnují 

svou pozornost a čas. Určení problému spojil s agenda setting a míru jejich pozornosti 

přisuzoval zejména médiím. (Kingdon 2014, str. 3; Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, 

str. 21) Iniciativa „Jsme fér“, která stojí za snahou o prosazení manželství pro všechny, 

vznikla v roce 2017, kdy během několika měsíců začala sbírat podpisy pod petici, za jejich 

zájmy. Tím, že své podpisy začala přidávat veřejnost, podepsalo ji 70 000 lidí, byla 
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splněna Kingdonova podmínka veřejnosti.  

Pozdější autoři MSF však Kingdonovo pojetí posouvají. Ponechávají pouze nutnost zásahu 

vlády, jakožto ukazatel „veřejnosti“ daného problému a upozorňují, že ne všechny 

problémy mají politickou pozornost. Politickou pozornost si iniciativa Jsme fér získala 

poměrně brzy a to když se do roka od svého vzniku, spojila s poslanci a předali petici 

Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. (Jsme fér 2018) Vybraní poslanci 

pak červnu 2018 předložili její zájem jako návrh zákona.  

Objevují se také tzv. „focusing events“ - události, které přitáhnou pozornost k danému 

problému. Jde většinou o nečekané nehody, teroristické útoky nebo události, které vyvolají 

velkou pozornost jak médií, tak společnosti a zástupců státu (Zahariadis 2006. str. 72; 

Zahariadis 2002, str. 496; Herweg, Huß, Zohlnhöfer 2015, str. 436). V případě 

homosexuálních sňatků však není žádná taková konkrétní situace identifikovatelná. Téma 

právního soužití stejnopohlavních párů je přítomné ve veřejném i politickém prostoru 

dlouhodobě. Například poslankyně Adamová Pekarová (TOP 09) k tomuto říká: „Není to 

první volební období, kdy tady tato iniciativa je. Už v minulém období si pamatuji, že 

někteří poslanci se v tomto tématu angažovali a byla tu snaha, která je s tím velmi blízce 

spojená a to je adopce dětí homosexuálními páry. Toto téma tedy není nové (…) myslím, že 

je to takový evergreen….“ (Adamová 2020) Z toho jde jasně usoudit, že téma politiky 

spojené se soužitím stejnopohlavních párů se spíše periodicky vrací a otevírá, než že by šlo 

o nové téma vyvolané určitou situací. Pozornost k tomuto tématu přitáhla iniciativa „Jsme 

fér“, která ale na tomto zvýraznění daného tématu usilovně pracovala. 

1.2.  Policy stream 

Druhý proud MSF nazýváme „policy stream“ – veřejněpolitický proud. Právě 

v tomto proudu dochází k projednávání nejednoznačnosti, o které jsem se zmínila výše. 

Členové komunity mezi sebou vytváří veřejněpolitické sítě, ze kterých vzejdou konkrétní 

politické návrhy. Dochází ke střetu různých názorových proudů a mocenských struktur, 

které pod vlivem dalších podmínek, jako jsou například technická proveditelnost nebo 

ekonomická a hodnotová přijatelnost, bojují za vlastní podobu výsledného návrhu politiky.  

Státní zaměstnanci, poradci, akademici, výzkumníci, zájmové skupiny, političtí experti a 

konzultanti (tzv. skrytí účastníci) projednávají všechna alternativní řešení a daná politika 
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prochází tzv. procesem „tříbení“. Jednotlivé argumenty se navzájem vylučují, tříbí tak, 

aby bylo možné podat kompromisní, případně nejsilnější návrh, který podporuje podstatná 

část veřejněpolitické komunity. Komunitu zainteresovanou do problematiky manželství 

pak tvoří nesourodá skupina zástupců neziskových organizací, samotných homosexuálů, 

expertů politických stran, zástupců církve a dalších odborníků. Ti mezi sebou tříbí své 

názory a z jejich střetu vzešly dva nejsilnější postoje, liberální a konzervativní pojetí 

manželství. 

Pojetí MSF podle Nikolaose Zahariadise mluví v kontextu zájmových skupin o tzv. 

„policy network“ – veřejněpolitické sítě, ve které se potkávají jednotlivé nápady a návrhy 

a ty nejsilnější pak stoupají na vrchol. Tuto počáteční část procesu Kingdon nazval 

„primeval soup“ neboli prvotní polévka ve které plave mnoho nápadů. Mezi tyto návrhy 

v našem případě patří návrh na zavedení manželství pro stejnopohlavní páry, ukotvení 

manželství muže a ženy do Ústavy ČR a pravděpodobně nejlepší, přesto nedostatečný 

projev tříbení, návrh poslance Nachera na rozšíření práv Registrovaného partnerství. Tento  

návrh ale nebyl nikdy ve Sněmovně předložen. 

Důležitým faktorem je také struktura politické komunity. Ta může být více či méně 

integrovaná a různou rychlostí tříbit předložené návrhy. Obecně platí, že větší komunity 

pracují pomaleji a její členové jsou na sebe méně navázáni, tudíž předkládají větší 

spektrum argumentů. (Kingdon 2014, str. 117; Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 

23) Největší iniciativou podporující „manželství pro všechny“ je již zmíněná organizace 

„Jsme fér“, která také stojí za současným návrhem zákona. Tato koalice zastřešuje většinu, 

která vystupuje v zájmu homosexuálních sňatků, a to včetně mediálně známých osobností, 

odborníků, politiků, obcí i firem. Mezi nimi například prof. PhDr Weiss, Ph.D., DSc. 

psycholog a sexuolog, MUDr. Radim Uzel, CSc. sexuolog, PhDr. Zuzana Spurná Ph.D. 

primářka oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, společnost 

Airbnb, Česká spořitelna, HBO nebo Liftago. (Jsme fér c; Jsme fér d) 

Největším odpůrcem je pak církev a její členové, kteří jsou zásadně proti. Je obecně 

známo, že homosexualita je velkou částí křesťanské veřejnosti odsuzována a manželství 

pro ni představuje tradiční symbol soužití ženy a muže. Jednou z náboženských skupin, 

která se snaží bojovat proti politice manželství pro stejnopohlavní páry je „Byzantský 

Katolický Patriarchát“. Jde o náboženskou skupinu se sídlem v Doněcku, která může být 
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považována za symbol vedení kulturní války Byzantského katolicismu proti „extrémní 

homosexuální ideologii“. (web Byzantského Katolického Patriarchátu). Umožnění gay a 

lesbickým párům uzavírat manželství pro většinu věřících představuje zásadní ohrožení 

rodiny. Organizací zastupují právě rodinu, která se taktéž staví na odpor manželství 

stejnopohlavních párů je pak „Aliance pro rodinu“. 

Zahariadis se soustředil na domácí veřejněpolitickou síť. Novější verze MSF ovšem 

popisují i příhraniční vlivy. Například přelévání jednotlivých politik z jednoho státu nebo 

mezinárodního uskupení do státu dalšího. Této mezinárodní dimenzi a tomu, jak návrhy na 

domácím politi získávají legitimitu díky úspěchu v zahraničí, se více věnuje například 

Heather Lovell (Lovell 2016). Manželství pro všechny je v západním světě velkým 

trendem posledních let a například organizace „Jsme fér“ se západními politiky velmi 

spolupracuje
4
. Církev samozřejmě funguje přeshraničně také. Její hlavou je papež se 

sídlem ve Vatikánu. V tomto ohledu je ale těžké odhadnout, jaký vliv má na českou 

katolickou obec současný papež František, který vyzývá k toleranci homosexuality, nikoli 

však manželství stejnopohlavních párů.
5
 

Nejbližšími členy, v naší zahraniční politické síti jsou ostatní členové Evropské unie, které 

jsme součástí. S nimi kooperujeme a harmonizujeme velkou část právních předpisů. Přijetí 

návrhu na manželství pro všechny by tak mohl nahrávat fakt, že mnoho států EU již tento 

zákon přijalo. (Queer Geography září 2019; Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 24) 

Autoři MSF původně identifikovali jako hlavní kritéria přežití návrhu technickou 

proveditelnost (snadnou implementaci), hodnotovou přijatelnost, která je v případě politiky 

manželství stejnopohlavních párů klíčová, veřejnou shodu a finanční životaschopnost. Na 

technické proveditelnosti se zájmové skupiny, jak je ukázáno níže, neshodnou. Na druhou 

stranu, pokud budeme porovnávat oba zmíněné návrhy, tedy pro manželství pro všechny a 

pro ukotvení tradičního manželství do Ústavy, je zřejmé, že změna několika slov 

v občanském zákoníku je technicky snáze proveditelná než změna Ústavy. K té je 

v Parlamentu ČR potřeba více hlasů. Realizace návrhu na manželství pro stejnopohlavní 

                                                        
4 Organizace „Jsme fér“ například uspořádala mezinárodní konferenci v Senátu, kde promluvili politici 

z USA, Velké Británie a Nizozemska. Více informací je dostupných zde 

https://www.jsmefer.cz/mezinarodni_konference_senat_2019 [4. 1. 2020] 
5 Více se o postoji papeže můžeme dočíst zde: Hale, Christopher. (2015). The Pope Francis Statement The 

Changed the Church on LGBT Issues. Magazine Time. Dostupné z: https://time.com/3975630/pope-francis-

lgbt-issues/ [23. 1. 2020] 

https://www.jsmefer.cz/mezinarodni_konference_senat_2019
https://time.com/3975630/pope-francis-lgbt-issues/
https://time.com/3975630/pope-francis-lgbt-issues/
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páry nezavádí žádná nová opatření, pouze rozšiřuje současný stav na více osob. 

(Legislativní proces Poslanecké sněmovny) 

Finanční životaschopnosti politiky se odpůrci politiky vůbec nevěnují. Naopak příznivci 

předkládají mnoho argumentů a odkazují na různé analýzy. Například v důvodové zprávě 

návrhu 201 poslanci popisují finanční aspekty následovně. Návrh podle nich nemá dopad 

na rozpočty krajů a obcí. Potenciální výdaje vnímají předkladatelé v možnosti navýšení 

počtu lidí, kteří budou moci čerpat vdovecký a sirotčí důchod. Přiznávají, že přesné dopady 

jsou těžko odhadnutelné, neboť není jasné, kolik lidí by reálně do manželství vstoupilo.  

Naopak pozitivní dopady vidí předkladatelé ve vytváření stabilních rodinných vztahů. 

V rodině se obvykle lidé starají o sebe navzájem, a proto se nemusí tolik spoléhat na stát. 

V případě rozpadu manželství pak budou zajištěny i děti, které budou mít nárok na 

alimenty, stejně jako všechny ostatní děti již dnes. Stejně tak budou děti zajištěny 

dědictvím v případě, že jeden z rodičů zemře. Dalším pozitivním důsledkem přijetí návrhu 

na manželství pro všechny by mohlo být snížení počtu dětí vyrůstajících ve státních 

ústavech. Stát platí za každé dítě v ústavní péči průměrně 44 570 Kč měsíčně. S novelou 

občanského zákoníku by část těchto dětí mohly adoptovat stejnopohlavní páry a tím na 

sebe převzít finanční výdaje spojené s dítětem. (ČSÚ 2014, str. 5; Návrh 201 2018, 

důvodová zpráva str. 22-23) 

Ekonomický aspekt zavedení manželství pro gay a lesbické páry byl také zhodnocen 

v analýze organizace Open For Business. Z analýzy vyplývá, že faktor rovného přístupu 

k LGBTQ komunitě hraje důležitou roli pro mnoho pracovníků a firem, které si podle toho 

vybírají místo kde chtějí pracovat a žít. Zákon by tedy přilákal mnoho talentovaných lidí a 

zároveň mohl přinést nové pracovní příležitosti. Analýza dokonce říká, že otevřené a 

inkluzivní státy jsou konkurence schopnější a mají inovativnější ekonomiky do kterých 

plyne více zahraničních investic. Organizace Open For Business také spočítala, že ušlé 

zisky ve svatebním průmyslu v důsledku diskriminace gay a lesbických párů tvoří každý 

rok až 2,7 miliardy Kč. (Open For Business 2020) 

Kritérium přijatelnosti hodnot je v tomto případě velmi těžké. Členové komunity využívají 

k podložení svých názorů různé zdroje. Tyto zdroje vybírají i s ohledem na jejich postoje, 

ke kterým hledají podporu. Zajímavé je pak sledovat, jaké zdroje používají zastánci a 

odpůrci dané politiky. Zastánci politiky manželství stejnopohlavních párů uvádí mnoho 



 

 

12 

odborných českých i zahraničních zdrojů, které se týkají například rodinných modelů. 

Jedním z nich je i práce PhDr. Bohumily Baštecké PhD. z roku 2010, od které 

předkladatelé čerpají myšlenku popření jediného správného rodinného modelu – žena, muž 

a jejich biologické dítě. (Poslanecký návrh 201 2018, důvodová zpráva str. 12) 

Mezi další odborné zdroje patří například: Patterson 2004; Stacey, Biblarz 2001; Council 

Policy Manual 2004; American Academy of Pediatrics 2004 a mnoho dalších odborných a 

uznávaných zdrojů světových odborníků zabývajících se problematikou LGBTQ rodin. 

(Poslanecký návrh 201 2018, důvodová zpráva str. 12-15) 

Zdroje, které pak používají odpůrci politiky, jsou více blízké právě kritériu hodnot. 

Odvolávají se na historické prameny a tradice. Popisují přirozenost, křesťanské hodnoty a 

nutnost jejich ochrany. Své argumenty nepodkládají žádnými zdroji. V důvodové zprávě je 

uveden pouze jediný zdroj a ten odkazuje na data českého statistického úřadu. Aliance pro 

rodinu se odkazuje na mediální články týkající se konkrétního případu, kdy v Kolumbii 

došlo k umožnění manželství tří lidí. (web Aliance pro rodinu) Jejich Hlavním 

argumentem je ochrana rodiny. Odvolávají se přitom na historické ukotvení této výlučnosti 

v ústavě První republiky. Dále odkazují na ústavy jiných států, například Polska, 

Chorvatska, Litvy nebo Itálie. Upozorňují také na to, že jsme jedinou zemí Visegrádské 

čtyřky, která takové ukotvení nereflektuje. (Poslanecký návrh 202 2018) 

Manželství pro gay a lesbické páry je velmi kontroverzní a mnoho konzervativních lidí 

nepřijatelné. Naopak pozitivem pro návrh je nález, již zmiňovaného, Ústavního soudu, 

který podpořil gay jedince v možnosti adopce dětí. Ačkoli se návrh přímo této 

problematiky nedotýká, s ohledem na vyjádření zájmových skupin (viz níže) se ukazuje 

jako velmi důležitá. Podle Zahariadise se jedná o tzv. odstranění vnitrostátních překážek 

neboli negativní integraci. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 24; Zahariadis 2007, 

str. 9-12) 

Ekonomický faktor, přeshraniční aspekt, otázka podpory LGBTQ rodin a jejich dětí, 

technická proveditelnost a odstraňování vnitřních překážek, to jsou faktory, které přispívají 

přijetí návrhu na manželství gayů a leseb. Většina těchto faktorů je velmi racionálních, 

podložitelných, v některých případech i vyčíslitelných. Přesto jsou pro část komunity stále 

nedostatečné. Tato část má své přesvědčení založené na hlubokých vnitřních hodnotách, 

které jdou změnit jen velmi těžce. Proto se také nedaří najít kompromisní řešení. Zástupci 
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vyhraněných názorových pólů se k sobě nepřibližují a hledání řešení je proto složité. To 

opět nasvědčuje důležitosti aktérů, kteří budou muset přesvědčit ty politické zástupce, kteří 

se neřadí ani k jednomu z těchto vyhraněných pólů. Jaké strategie k tomuto využívají, bude 

rozebráno v samostatné kapitole. 

Svou roli v proudu politiky může také hrát tzv. „path dependence“ – neboli závislost na 

cestě, podle které je těžší proměnit politiku, která je dlouhodobě zakotvená a neměnná. 

Jedná se o pokračování v nastolené perspektivě vycházející z historie nebo alespoň 

předchozí zkušenosti. V našem případě bychom mohli návrh na manželství považovat za 

pokračující trend přijetí registrovaného partnerství. Na druhou stranu i přijetí 

registrovaného partnerství bylo velmi problematické a trvalo mnoho let. Silnější předchozí 

zkušenost má ale uzavírání manželství mezi mužem a ženou a přesně toto je také jedním 

z argumentů odpůrců politiky manželství stejnopohlavních párů. 

MSF zároveň říká, že větší šanci na prosazení, mají návrhy s více kompromisními 

alternativami (viz hypotéza H3 níže). V tomto případě Registrované partnerství 

představuje onu kompromisní alternativu k manželství, které pak pro některé aktéry 

představuje extrémní pozici. To opět představuje pravděpodobnost problematického přijetí 

návrhu na manželství pro všechny. V rovině MSF bychom řekli, že proud není připraven 

k propojení, protože neexistuje taková alternativa politiky, která by byla přijatelná pro 

všechny. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 24) 

1.3.  Political stream – proud politiky 

Již Kingdon identifikoval tři hlavní prvky political stream – politického proudu, 

které jsou zachovávány i v současné verzi MSF. Těmto prvky, jak jsem zmínila výše, jsou: 

nálada ve společnosti, zájmové skupiny a jejich kampaně a orgány státní správy 

(government). 

1.3.1. Nálada ve společnosti 

Důležitost nálady ve společnosti spočívá ve vlivu na jednotlivé politiky. Pokud je 

společnost návrhu nakloněna, je větší pravděpodobnost, že bude přijat. V pojetí této 

kategorie ale panují mezi jednotlivými autory MSF neshody. Původní pojetí podle 

Kingdona totiž popisovalo náladu ve společnosti jakožto neempirickou kategorii, která 

není slučitelná s výzkumy veřejného mínění, ale může vyplynout z rozhovorů s jednotlivci. 
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(Herweg, Huß, Zohlnhöfer 2015, str. 438) Ale i přes tuto problematičnost autoři MSF 

nakonec docházejí k tomu, že politika je již natolik profesionalizovaná a že sami politici 

využívají data veřejného mínění, a proto je možné tyto data použít. Herweg, Huß, 

Zohlnhöfer také předpokládají, že racionální politik pravděpodobně nebude chtít hlasovat 

proti postojům většinové společnosti, protože bude ve většině případů usilovat o její hlasy 

ve volbách. 

Důležitou roli ale hraje subjektivita aktéra. Politik není pouze racionální a objektivní. Jeho 

postoj je ovlivněn prostředím, ve kterém se pohybuje a jeho přesvědčením vychází z 

přesvědčení jeho okolí. Každý aktér tak může vnímat jiný postoj společnosti, protože se 

pohybuje v jiné její části. Může využívat průzkumy a názory té části společnosti, které mu 

nebo jí vyhovují. Proto uvedu i ta data, kterými jednotlivý aktéři argumentují.  

Podporovatelé návrhu jsou většinově spojeni s iniciativou „Jsme fér“, která na svém webu 

odkazuje na průzkumy uznávaných agentur jako Pew Research Center, Median a Centra 

pro výzkum veřejného mínění, které je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV 

ČR (CVVM). Průzkumy uvádí i statistické metody a probíhaly napříč lety 2015-2019. 

Podle Pew Research v roce 2015 uvedlo „ano“ nebo „spíše ano“ podpoře manželství gayů 

a leseb 67 % dotázaných. V roce 2018 pak podle CVVM souhlasí 50 % dotázaných a podle 

agentury Median dokonce 65 % dotázaných. Průměrně pak, napříč lety, s manželství pro 

všechny souhlasilo 51 % dotázaných a dokonce 73 % dotázaných ve věku do 29 let. (Jsme 

fér 2019a) 

Tato data od „Jsme fér“ přebírá i většina politiků, kteří napříč politickým spektrem 

manželství pro všechny podporují. Otevřeně to deklarují například Piráti na svém 

Facebooku
6
, dále poslankyně Pekarová Adamová (TOP 09) nebo Poslankyně Červíčková 

(ANO) v rozhovorech, které mi poskytly. Například Adamová: „Podle těch průzkumů, 

které znám, tak je většina české společnosti nakloněna tomu, aby ten zákon přijat byl. (…) 

jsou to údaje, které právě zveřejnilo Jsme fér.“(Adamová 2020) 

Naopak odpůrci se k žádným konkrétním datům nehlásí. Poslanec Výborný (KDU-ČSL) 

upozorňuje, že „vznikly dvě petice, které v tuto chvíli jsou, pokud jde o počet podpisů, na 

tom úplně stejně. Každá ta petice má asi 70 nebo 80 tisíc podpisů. Čili je zjevné, že i 

                                                        
6https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/photos/a.117963484038/10157319175614039/?type=1&the

ater 

https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/photos/a.117963484038/10157319175614039/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/photos/a.117963484038/10157319175614039/?type=1&theater
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veřejnost v tomto je rozdělena.“ (Výborný 14. 11. 2018) Statistiky uváděné podporovateli 

politiky tedy neuznává a říká, že polovina společnosti naopak manželství stejnopohlavních 

párů odmítá. 

Poslankyně Karla Maříková ze Svobody a Přímé demokracie použila na svém 

Facebookovém profilu analýzu Phoenix research na jehož základě říká, že přes 70 % 

občanů ČR si přeje pouze manželství ženy a muže. (Maříková 2019) Další, kdo z odpůrců 

řeší určité postavení této problematiky je poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková 

(dříve ODS, dnes Trikolóra), která pronesla: „Naše země byly budovány a rozvíjeny na 

křesťanských základech, na křesťanské kultuře, vzdělanosti a morálce. Na rozdíl od jiných 

kultur a civilizací se vyznačujeme úctou k ženě a k rodině, kterou stavíme na první místo 

v celé společnosti.“ (Zahradníková 2018) Dává tedy najevo, že je přesvědčena, že celá 

společnost preferuje rodinu, taktak ji uznává křesťanství. 

1.3.2. Zájmové skupiny a jejich kampaně 

Zájmové skupiny, včetně opozice, mohou ovlivnit politiky skrze představování 

určité části společnosti s určitým postojem. S vybranou skupinou se pak politik může 

ztotožnit a zastupovat její názor, čímž také bude vyvažovat názorové spektrum debaty. 

Zájmové skupiny mohou mít také vliv na zařazení politiky na program jednání. Pokud se o 

návrhu nebude jednat, není možné ho přijmout. Tímto způsobem mohou ovlivnit podobu 

politiky, ale také zdroje, ze kterých budou aktéři vycházet. Mezi poslanci jsou i takoví, 

kteří změnili názor právě na základě lobby zájmové skupiny, protože jim byly předložené, 

pro ně nové, zdroje a informace.  

Důležitou zájmovou skupinou je iniciativa „Jsme fér“, která stojí za návrhem na 

manželství pro všechny. „Jsme fér“ vznikla propojením několika neziskových organizací a 

zájmových skupin, které se spojili v jednu, aby mohli prosazovat své zájmy. Jde o 

nezanedbatelné organizace, které jsou na poli lidských práv a genderové problematiky 

mezi nejdůležitějšími v ČR. Konkrétně jde o Amnesty International, Logos Česká 

republika, Mezipatra, Prague Pride, PROUD a Queer Geography. (Jsme fér 2019) Tato 

iniciativa a její členové působí na politiky i veřejnost a snaží se získat její podporu. 

S ohledem na to, že se jim podařilo dostat návrh do prvního čtení, se iniciativě tato snaha 

daří. Na druhou stranu, jsou tu i další zájmové skupiny, které nedovolily dostat tento návrh 

dál a naopak podporují opačné tendence. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 25)  



 

 

16 

Jmenovat můžeme například „Alianci pro rodinu“ nebo některé členy/části církve. Aliance 

pro Rodinu je organizací, která působí v ČR již od 90. let a představuje jednu 

z nejvýraznějších konzervativních platforem u nás. Pravděpodobně i díky délce své 

existence se těžiště jejího soustředění proměňuje v čase. V současné době je jejím hlavním 

zájmem prosazení pojetí manželství jakožto svazku muže a ženy do Ústavy a zabránění 

ratifikace Istanbulské úmluvy, která je obecně známá jako úmluva proti násilí na ženách. 

V rámci své publicity Aliance uvádí důvody, proč by nemělo být přijato manželství gay a 

lesbických párů. Mezi nimi jsou: (1) Argument, že manželství neslouží k uspokojení potřeb 

dospělých, ale k ochraně žen a dětí. (2) Počet manželství roste a roste také průměrná délka 

jeho trvání. (3) Umožnění manželství mezi stejnopohlavními jedinci by umožnilo obchod 

s dětmi a se ženami, skrze náhradní mateřství. (4) Primární funkce rodiny a manželství je 

reprodukční, která zajišťuje dítěti otce i matku. Toto soužití je pro dítě nejlepší a jiní dva 

rodiče ho nemohou nahradit. (5) „Aliance pro rodinu“ varuje před vytrácením hlavních 

pilířů demokracie, kterým manželství podle ní je. (6) Změna definice manželství může vést 

k dalším změnám, například umožnění manželství tří osob. K tomuto příkladu uvádí 

konkrétní případ z Kolumbie. (Web Aliance pro rodinu) Aliance tak varuje před možnými 

hrozbami, které by schválení manželství pro všechny mohlo přinést. Tyto hrozby mohou 

podle Aliance narušit svět tak, jak ho známe. Rodina je základní jednotkou našeho 

demokratického státu a její ohrožení je pak ohrožením právě i jeho. Tímto Aliance 

odůvodňuje své aktivity a zájmy. 

1.3.3. Orgány státní správy (government) 

Původně byla tato kategorie označována jako personální obrat v legislativě nebo 

veřejné správě. Současné pojetí se tak neomezuje pouze na vládu ve smyslu politického 

systému ČR. Tuto kategorii proto budeme pojímat jako „řízení“ nebo „vládnutí“ a tudíž 

zde budou uvedeny i postoje legislativním a administrativních složek. (Zahariadis 2007, 

str. 9) 

Poslední verze MSF se také více věnuje parlamentním systémům, ve kterých přikládá větší 

význam politickým stranám. Ty hrají v procesu schvalování politik důležitou roli, protože 

jejich podstatou je obvykle určitý ideologický směr. Ten rámuje jednotlivé politiky a může 

tak deklarovat, jak by v jednotlivých případech mohli její členové hlasovat. 

V parlamentním systému ČR je vláda závislá na většině, kterou v danou chvíli jasně drží 
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některé politické strany. Poslanci jsou členy klubů jednotlivých politických stran, ve 

kterých koordinují svá hlasování. Podle toho, jaké politické strany v danou chvíli tvoří 

vládu, můžeme určit její ideologickou podstatu a předpokládat její postoj k dané politice. 

Toto se ale podle autorů vytrácí. Ačkoli strany drží některé základní programové pozice, 

jejich preference se u různých návrhů liší. Dobrým příkladem je tomu i problematika 

manželství pro stejnopohlavní páry, neboť ta nemusí být spojena s ideologickým 

zakotvením strany, ale spíše morálním přesvědčením každého jednotlivce, které je ale 

možné měnit. Například člen konzervativní strany může hlasovat ve prospěch gay a 

lesbických manželství a naopak člen strany, která je považována za liberální může hlasovat 

proti. Jednotliví aktéři tak mohou, pomocí různých strategií, získávat ostatní na svou 

stranu. 

Současnou (menšinovou) vládu tvoří dvě politické strany: Hnutí ANO a Česká strana 

sociálně demokratická (ČSSD). Většina je pak zajištěna hlasy poslanců KSČM (Vláda.cz). 

Hnutí ANO samo sebe nepovažuje za tradiční politickou stranu, která by se ztotožňovala 

s pravolevým dělením politického spektra (Web Hnutí ANO). Oproti tomu ČSSD je 

tradiční politickou stranou s dlouho tradicí, která se jasně považuje za levicovou (Web 

ČSSD). Podpora LGBTQ komunity, včetně manželství pro všechny je přitom obecně 

považované za liberálně levicový postoj. Proto by toto složení vlády mělo návrhu na 

manželství pro všechny připívat. Premiér a předseda hnutí ANO, Andrej Babiš sňatky 

podpořil, v jeho hnutí ale nepanuje názorová jednota (iRozhlas 2019). Jeden společný 

postoj nezastávají ale ani poslanci ČSSD. Jejich zástupce nalezneme i mezi předkladateli 

protinávrhu, který upřednostňuje tradiční pojetí manželství. Vládní strany tedy netvoří 

jednotnou většinu, která by politiku stejnopohlavních manželství podpořila. (Poslanecká 

sněmovna 2018) 

Je tedy zřejmé, že je pro strany těžké zaujmout názorovou jednotu. To platí pro všechny 

strany, které jsou v současnosti zastoupeny v Poslanecké sněmovně, mezi nimi jsou (již 

zmíněné ANO a ČSSD) Občanská demokratická strana (ODS), TOP 09, Česká pirátská 

strana (Piráti), Starostové a nezávislí (STAN), Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM) a Svoboda a přímá demokracie (SPD). Jedinou výjimkou je Křesťanská 

demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) založená na křesťanských 

hodnotách (Web Poslanecké sněmovny). Je tedy zřejmé, že v Poslanecké sněmovně budou 

hrát roli jednotlivé hlasy a názory. Těmi se budu zabývat níže, v kapitole věnované 
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aktérům. 

V této části bych ale také ráda upozornila na další aktéry, kteří k návrhu na manželství pro 

všechny poskytli vládě svá stanoviska v připomínkových řízeních. Jsou jimi některá 

ministerstva a další poradní orgány. Svá vyjádření k návrhu poslala v tomto případě 

ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti, vnitra a práce a sociálních věcí. S postojem ale 

přispěla i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Unie 

zaměstnavatelských svazů České republiky. Ti své postoje vyjádřili v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení. Výstupy z tohoto řízení mají přinést vládě další 

argumenty a pomoci jí se rozhodnout správně v zájmu všech skupiny svých občanů. 

Každé ministerstvo je v gesci jednoho z členů vlády, v tomto případě hnutí ANO nebo 

ČSSD. Autory jednotlivých připomínek jsou ale úředníci. Ti jsou přidělováni k daným 

návrhům podle odbornosti, příslušnosti k danému odboru nebo na základě pravidel dané 

instituce, například Příkaz ministra daného ministerstva. Úředníci jsou státní zaměstnanci, 

kteří se řídí služebním zákonem. Nejde tedy o politické funkce, které jsou závislé na 

mandátu voličů. Úředník není závislí na politice a měl by svou práci vykonávat jako službu 

veřejnosti, bez ohledu na politickou ideologii nebo své osobní názory (Zákon č. 234/2014 

Sb.). Ačkoli má úředník své vlastní politické názory, jeho práce je odborná, nikoli 

politická. Není to on, kdo činí rozhodnutí, ale vykonává vůli politické reprezentace, tzn.: že 

například připravuje podklady pro fungování vlády a státu na základě politických 

rozhodnutí nebo realizuje přijatá rozhodnutí podobně. 

Důležitým faktorem tedy je, kdo ministerstvo vede. V případě ministerstva zdravotnictví je 

to hnutí ANO. V portfoliu hnutí ANO je i ministerstvo spravedlnosti, v jehož čele ale stojí 

bývalá dlouholetá členka ČSSD. Ministerstva vnitra a práce a sociálních věcí pak vedou 

ministři právě ČSSD. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a 

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky jsou pak orgány vedené odborníky, kteří 

by měli zastupovat členy svých svazů. Jejich konkrétní argumenty a postoje rozvedu níže. 

Popsala jsem všechny tři hlavní prvky proudu politiky, náladu ve společnosti, zájmové 

skupiny a vládu, a ukazuje se, že se zcela nepřekrývají. Podle průzkumů, které uvádějí 

příznivci politiky, je velká část společnosti nakloněna umožnění manželství 

stejnopohlavním párům. Odpůrci politiky vychází z osobní zkušenosti a přesvědčení, že je 

nutné hájit současný status quo. Své argumenty nepodkládají průzkumy ani jinými daty, a 
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proto není možné je porovnat. Tato vnitřní přesvědčení jsou ale považována za nejsilnější a 

jen velice těžko změnitelná. Většina zájmových skupin je ve stínu „Jsme fér“, které 

v tomto tématu dominuje jak ve veřejném, tak v politickém prostoru. Druhou veřejnou 

skupinu bychom mohli pojmenovat jako „konzervativci“ nebo také obhájci zmíněného 

statusu quo. Konzervativci jsou v této debatě zastoupeni spíše neorganizovanými jedinci 

nebo menšími skupinami, které ale nejsou tak formálně institucionalizované a mediálně 

exponované jako „Jsme fér“. Jedinou výjimkou je „Aliance pro rodinu“, ani ta ale není 

příliš mediálně výrazná. Spíše konzervativní postoje ale vzbuzuje vláda. Ta není jednotná a 

ani zdaleka není schopna vytvořit většinu k tomu, aby politiku svazků stejnopohlavních 

párů prosadila. 

Dle MSF není zcela nutné, aby se tyto prvky zcela shodovaly. Autoři se ale neshodnou na 

tom, který z prvků je důležitější. Poslední verze MSF se přiklání na stranu vlády, protože 

v konečném důsledku je to vláda, kdo o návrhu hlasuje a musí ho přijmout. Ačkoli je 

ovlivněna zájmovými skupinami a náladou ve společnosti, může se stát, že bude veškeré 

tyto vnější tlaky ignorovat a rozhodne podle sebe. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, 

str. 25)  

S ohledem na to, že postoj vlády k návrhu na manželství pro všechny je v porovnání se 

zájmovými skupinami a národní náladou zřejmě nejchladnější, naznačuje to obtížnost jeho 

prosazení. Je tedy nutné se více zaměřit na jednotlivé členy vládního aparátu a rozebrat 

jejich postoje. Tomuto bude věnována samostatná kapitola. 

1.4.  Decision window – rozhodovací okno 

V této části bych se také ráda věnovala tzv. „decision window“ neboli rozhodovacímu 

oknu, ve kterém vždy při každém posunu agendy dochází k propojení všech tří proudů 

MSF a tak postupně k přijetí dané politiky. V původním pojetí MSF bylo rozhodovací 

okno použito pro dvě různé situace. První, v kontextu „agenda setting“, kdy se při 

příležitosti nějaké příčiny nebo události otevřela možnost nastolení dané problematiky 

k řešení. Neboli upoutání pozornosti k nějakému problému, které umožnilo zviditelnění 

určité politiky s problémem související. Toto je v současné podobě MSF (2017) označeno 

jako „agenda window“. Toto okno může být očekávané, například po volbách, nebo 

nečekané, zapříčiněné nečekanou situací. Je tedy důležité sledovat celé veřejně politické 

dění a rozpoznávat důležitost určitých událostí. V kontextu našeho problému by se mohlo 
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jednat o vytvoření koalice „Jsme fér“ a získání větší mediální pozornosti jak jsem již 

načrtla výše. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 26) 

Nyní se ale budeme zabývat druhým typem okna, které rozlišuje i současná MSF a 

pojmenovává ho „decision window“ – rozhodovací okno, které se otevírá současně 

s rozhodovacím procesem (souvisí tak i se třetím, policy, proudem), tedy ve chvíli 

předložení návrhu. Jeho otevření je příležitostí pro veřejněpolitické promotéry k prosazení 

jejich návrhů. Pokud je tato příležitost využita, končí přijetím politiky/návrhu. (Herweg, 

Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 26). Jinými slovy, rozhodovací okno se může otevřít až 

ve chvíli, kdy se z návrhu stává agenda a začíná se o ní rozhodovat na politické úrovni. 

Rozhodující je v tomto procesu aktér, který získá pro danou agendu většinu. (Herweg, 

Huß, Zohlnhöf 2015, str. 444-446) 

Iniciativa „Jsme fér“ vznikla v roce 2017, tento rok byl také rokem voleb do Poslanecké 

sněmovny ČR. Je tedy pravděpodobné, že již v situaci zakládání iniciativy její 

představitelé měli, s ohledem na politické preference, určitou představu, kdo bude patřit 

mezi naši politickou reprezentaci. Zároveň mohli reflektovat další faktory – popularita 

představitelů LGBTQ komunity na sociálních sítích, ale i v TV. V neposlední řadě chtěli 

navázat na mnoho dalších zemí, které již zákon o manželství pro všechny přijali. Žádný 

konkrétní a výrazný „focusing event“ jsem ale nerozklíčovala a nevidí ho ani poslanci, se 

kterými jsem udělala rozhovor. 

Samotný návrh zákona (novela občanského zákoníku) byl v Poslanecké sněmovně 

předložen v červnu 2018
7
, osm měsíců po volbách (Volby.cz 2017). Týden poté, co byl 

Andrej Babiš po druhé jmenován premiérem (Kottová 2018) a měsíc před tím, než jeho 

vláda získala důvěru (ČT24 2018a). V kontextu zarámování manželství pro všechny skrze 

MSF můžeme z tohoto vyvozovat dvě věci. Potvrzuje se, otevření rozhodovacího okna 

v důsledku personálního obratu. Návrh na manželství pro všechny nepodléhá 

ideologickému ukotvení politických stran. Předkladatelé využili neukotvenosti Poslanecké 

sněmovny, která podléhala změnám na formálních pozicích, ale zároveň nečekali na to, 

které politické strany usednou ve vládě. 

V rozhodovacím okně dochází k propojování jednotlivých proudů, které je označováno 

                                                        
7 Sněmovní tisk 201. Novela Občanského zákoníku. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Dostupné z 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=201 [29. 1. 2020] 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=201
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termínem „coupling“. Autoři MSF zároveň rozlišují více typů tohoto propojování. 

V rozhodovacím okně political stream autoři obvykle očekávají „následné propojení“ 

nebo „surfování na problému“. V případě našeho problému se ovšem jedná o následné 

propojení. Jde o případ, kdy za návrhem stojí skupina promotérů, kteří se návrh snaží 

protlačit a usilují o přízeň zákonodárců. Promotéři se zároveň snaží prosadit určitý zájem. 

Nemuseli k problému hledat řešení, jejich apriorním cílem je prosazení daného řešení. 

Jejich cílem bylo a je prosadit manželství pro všechny, nikoli hledat řešení pro gay a 

lesbické páry. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 26-27; Zahariadis 2007, str. 15) 

Nositeli propojování jsou aktéři, kteří pomocí různých taktik mohou pomoci propojení 

všech tří proudů. K tomuto používají různé taktiky a strategie. Konkrétní aplikaci těchto 

strategií a následnému vysvětlení, zda a proč (ne)došlo k propojení proudů v rozhodovacím 

okně v případě zákona o manželství pro všechny, bude popsáno níže.  
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2. Aktéři 

Stále tak mluvíme o aktérech a jejich strategiích k dosažení vlastních cílů. 

„Advokáty“ jednotlivých návrhů nazývá MSF „policy entrepreneurs“ a „political 

entrepreneurs“ neboli veřejněpolitickými promotéry a promotéry politik. (Herweg, 

Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 26) Právě o tyto, pro MSF specifické a důležité aktéry, 

kteří se snaží prosazovat své návrhy, se budu v následujícím textu detailně zajímat. 

Tito promotéři prosazují svůj návrh řešení a jsou ochotni do něho investovat své zdroje - 

čas, energii, reputaci, peníze apod. K popisu vztahu promotéra návrhu MSF doslova 

používá přirovnání „pet“ – „domácí mazlíček“. Jde tedy o osobní návrh daného 

promotéra, o kterého se stará a snaží se pro něho získat podporu různými cestami. 

Promotérem může být jednotlivec i skupina. Rozdíl mezi veřejněpolitickým promotérem a 

promotérem politik, je proud, ve kterém působí. Pokud je veřejněpolitickým (policy) 

promotérem politik, který působí i v proudu politik, může se z něho následně stát i 

promotér politiky (political entrepreneur). 

U veřejněpolitického promotéra není důležité, v jaké formální pozici se nachází a není ani 

nutné, aby šlo o politika nebo političku. Jak veřejněpolitický promotér, tak promotér 

politik musí však být schopni návrh nejen obhájit, ale také manipulovat s organizovanou 

anarchií a využívat možností politického systému. Jejich snahou je získat pro návrh 

takovou podporu, aby v případě otevření okna příležitostí a propojení všech proudů mohl 

být přijat. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 28-29) 

Pokud je návrh podporován například vládou, není těžké pro něho nalézt potřebnou 

většinu. Situace se komplikuje v případě, že návrh potřebuje hlasy napříč Poslaneckou 

sněmovnou, to znamená vlády i opozice. Tato situace se týká i návrhu na manželství pro 

všechny. Návrh, jak popíši níže, byl předložen několika poslanci napříč politickým 

spektrem. Pro tento případ literatura nabízí pojem „collective entrepreneurship“ – 

„kolektivní promotérství“. Skupina jednotlivců s odlišnými rysy pracují na prosazení 

stejného návrhu. (Herweg, Huß, Zohlnhöfer 2015, str. 446) Má práce vychází ale 

z nejnovětšího pojetí MSF z roku 2017, ve kterém tento koncept nebyl použit, proto ho ve 

své práci nebudu dále rozvádět. Konkrétní situaci jednotlivých aktérů politiky manželství 

pro stejnopohlavní páry popíši v následujících podkapitolách. 
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2.1.  Veřejněpolitičtí (policy) promotéři 

Za návrhem na manželství pro všechny stojí, jak bylo již řečeno, organizace „Jsme 

fér“, která přináší řešení problému soužití stejnopohlavních párů. Hlavními představiteli 

této iniciativy jsou zejména Czeslaw Walek a Adéla Horáková. Oba se dlouhodobě věnují 

lidským právům a také právům LGBTQ komunity, Walek dokonce na politické úrovni. 

(Pitoňák 2019; Respekt 2018) Oba jsou úspěšní právníci. Než se Horáková začala naplno 

věnovat prosazování manželství pro všechny, praktikovala obchodní a evropské právo ve 

významné mezinárodní advokátní kanceláři. (RESPEKT 2018) Walek prošel mnoha 

pozicemi, včetně ředitele několika neziskových organizací, například „Otevřená 

společnost“. Pracoval také jako náměstek Ministra pro lidská práva a několik let byl 

ředitelem festivalu „Pride Prague“. (Walek 2019) 

Walek i Horáková stojí za návrhem od začátku. Jsou velmi aktivní v médiích, kde návrh 

prosazují, ale jejich aktivity můžeme pozorovat i mezi politiky. Pořádají různé debaty
8
 a 

konference
9
. Vystupují vedle poslanců na půdě Parlamentu ČR

10
, dávají mnoho 

rozhovorů
11

 a návrh brání i v televizi
12

.  Oba tedy dávají návrhu na manželství pro všechny 

minimálně svůj čas, energii i reputaci. Opustili prestižní pozice a stali se tvářemi „Jsme 

fér“, neziskové organizace, která nemůže nabízet takové finanční ohodnocení, jako 

například mezinárodní advokátní kancelář. Proto bych za veřejněpolitické promotéry této 

politiky označila právě Czeslawa Walka a Adélu Horákovou. 

Za hlavního „lídra“, který podporuje politiku manželství pro stejnopohlavní páry mimo 

Parlament ČR, se shodli i dotázaní poslanci a poslankyně. Například Červíčková: „Já tam 

vnímám hodně viditelně lidi ze Jsme fér, kteří odvedli neuvěřitelný kus práce…“ 

(Červíčková 2020).  Červíčková následně i jmenuje konkrétně Walka a Horákovou. 

                                                        
8 Například debata „O manželství pro všechny – rok poté“ v rámci festivalu Pride Prague. 8. 8. 2019.  
9 Například Mezinárodní konference „Proč a jak se přijímalo manželství pro všechny v zahraničí“. 12. 9. 
2019 v Senátu ČR. 
10 Tisková konference na téma: Podpora veřejnosti a ekonomický přínos manželství pro všechny. 23. 1. 2020 

v Poslanecké sněmovně. Dostupné z 

https://www.youtube.com/watch?v=N5cWVylOdoo&t=2289s&fbclid=IwAR2WqI05fpvD23H8sARgvel7H

mo_mwy3QqqbRfbmDv5Q2n9EZqYBEhgt3ds [31. 1. 2020] 
11 Například Apel DVTV. Pokud společnost umožní manželství gayů a lese, dá ním jasný signál, že nejsme 

podřadní, říká Walek. 27. 10. 2017. Dostupné z https://video.aktualne.cz/dvtv/pokud-spolecnost-umozni-

manzelstvi-gayu-a-leseb-da-nam-jasny/r~7163c0d8baf711e7b286002590604f2e/ [31. 1. 2020] 
12 Například účast v debatě pořadu Máte slovo s M. Jílkovou na ČT1. Díl na téma Manželství gayů a leseb. 

29. 3. 2018. Dostupné z https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-

jilkovou/218411030520011/ [31. 1. 2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=N5cWVylOdoo&t=2289s&fbclid=IwAR2WqI05fpvD23H8sARgvel7Hmo_mwy3QqqbRfbmDv5Q2n9EZqYBEhgt3ds
https://www.youtube.com/watch?v=N5cWVylOdoo&t=2289s&fbclid=IwAR2WqI05fpvD23H8sARgvel7Hmo_mwy3QqqbRfbmDv5Q2n9EZqYBEhgt3ds
https://video.aktualne.cz/dvtv/pokud-spolecnost-umozni-manzelstvi-gayu-a-leseb-da-nam-jasny/r~7163c0d8baf711e7b286002590604f2e/
https://video.aktualne.cz/dvtv/pokud-spolecnost-umozni-manzelstvi-gayu-a-leseb-da-nam-jasny/r~7163c0d8baf711e7b286002590604f2e/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/218411030520011/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/218411030520011/
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Za veřejněpolitické promotéry protinávrhu pak považuji Poslance KDU-ČSL. Zejména 

hlavního předkladatele poslance Marka Výborného. V tomto případě není zřejmý žádný 

mimopolitický aktér, který by byl tak výrazný a tuto politiku prosazoval. Ačkoli, jak ukážu 

níže, Výborný toto tvrzení odmítá, dalo by se předpokládat, že návrh je politickou reakcí 

na aktivity právě iniciativy vedení Walkem a Horákovou. 

2.2.  Promotéři politiky (political) 

2.2.1. Promotéři politiky manželství pro všechny 

Uvedení političtí promotéři návrhu na manželství pro stejnopohlavní páry však pro 

prosazení svého návrhu potřebují politickou podporu. Podle MSF, jak jsem již popsala, 

návrh potřebuje svého promotéra politiky, který ho bude prosazovat stejně jako 

veřejněpolitický promotér, ale na politické úrovni. V našem případě v Parlamentu ČR, 

potažmo v Poslanecké sněmovně. S ohledem na to, že politika manželství stejnopohlavních 

párů je prozatím projednávána v Poslanecké sněmovně, budu se soustředit převážně na 

poslance a další vystupující v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Právě poslanci o návrhu 

rozhodnou a případně mohou přehlasovat ostatní veto hráče. (Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhöfer 2017, str. 31-32) 

V této a následující podkapitole tedy uvedu názory některých z nich. Jejich výběr podléhá 

tomu, jaké mají postavení ve straně a jak moc jsou v tomto tématu angažovaní. Budu tedy 

reflektovat, jakou formální pozici politici zastávají, například předseda/předsedkyně 

strany. A dále jestli se účastní akcí, které (ne)podporují manželství pro všechny, případně 

jak se k tématu vyjadřují. 

V prvé řadě budeme mluvit o skupině poslanců, kteří předložili návrh v Poslanecké 

sněmovně. Návrh podporují politici napříč politickým spektrem. Politické strany jsou 

v parlamentním systému, který je v ČR, v kontextu MSF velmi důležité. Stranická 

disciplína je zde klíčovější než například v systému USA, na který byl MSF původně 

aplikován. Přesto podle MSF nelze předem jasně určit politické preference jen na základě 

profilu strany. Tomuto odpovídá i situace kolem návrhu na umožnění uzavírat sňatky gay a 

lesbickým párům. Lze tedy předpokládat, že politická příslušnost nebude jedinou štěpící 

linií, těm ostatním budou věnovány následující kapitoly. Nyní podle jednotlivých aktérů do 

kontextu nastíním i jaká je situace v jejich politické straně, které jsou členy. (Herweg, 
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Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 36) 

Nejvíce předkladatelů je z Hnutí ANO, které je také nejsilnější stranou ve sněmovně. Jsou 

jimi: Radka Maxová, Robert Pelikán, Eva Fialová, Marcela Melková, Jan Schiller, Barbora 

Kořanová, Adam Kalous, Jaroslav Kytýr, David Štolpa, Jan Řehounek, Jana 

Pastuchová, Robert Králíček, Tomáš Kohoutek, Jan Kubík, Andrea Babišová, Stanislav 

Fridrich, Karla Šlechtová, David Kasal, Julius Špičák a Andrea Brzobohatá.
13

 Ani Hnutí 

ANO ale není v tomto ohledu jednotné. Názory jeho členů se rozcházejí a hnutí 

nedeklaruje žádný společný postoj. Podle „Jsme fér“ je pro homosexuální manželství 38 

ze 78 zvolených poslanců hnutí, včetně předkladatelů novely. (Jsme fér 2017) Mezi 

podporovateli je i předseda hnutí a premiér Andrej Babiš. To považuji za významné, 

protože Babiš zastává nejvýznamnější formální politickou funkci v ČR a je předsedou 

hnutí. Sám ho založil a je jeho tváří. Dá se tedy předpokládat, že i jeho postoj bude mít, 

nejen ve straně, určitou důležitost. Přesto hnutí ve svém programu o homosexualitě nebo 

zavedení „manželství pro všechny“ nemluví. (Program hnutí ANO). 

Podporu manželství pro gay a lesbické páry vyjádřil také senátorský klub hnutí ANO. Ten 

dokonce zaštítil mezinárodni konferenci na podporu „Manželství pro všechny“, které 

v Senátu parlamentu ČR uspořádalo „Jsme fér“. Na této konferenci za svůj senátorský 

klub vystoupil Miroslav Adámek a pronesl úvodní slovo. Adámek poukázal zejména na 

utlačování diverzity a odlišnosti v období komunismu, které v některých občanech 

přetrvává dodnes. Uvedl také, že sám v této otázce prošel určitým vývoje a změnil názor. 

Proto věří, že i takové občany, kteří stále odmítají jakoukoli diverzitu, je možné přesvědčit 

a manželství pro stejnopohlavní páry prosadit. (Adámek 2019) 

Velmi důležitou roli hrála také hned první předkladatelka Radka Maxová. Byla to právě 

ona, kdo sehnal pro návrh podporu a získal podpisy všech 46 předkladatelů (Deník N 

2020) a kdo také pravděpodobně získal podporu premiéra Babiše. „Po vysvětlení všech 

argumentů, že se to nedotkne dětí, že tam nebudou nějakým způsobem, jak o tom odpůrci 

mluví, „kradeny“, (…zkráceno…) to podporuje.“ Pronesla sama Maxová v pořadu 

„Výzva“ na portálu Seznam Zprávy. (Maxová 2019) Jako o „hlavní předkladatelce“ o ní 

mluví i média, například Aktuálně.cz uvedlo „Do sněmovny míří návrh na novelu 

občanského zákoníku, která by umožnila homosexuálním párům uzavírat manželství. 
                                                        
13 Sněmovní tisk 201. Novela Občanského zákoníku. Předkladatel. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 

Dostupné z https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=201 [29. 1. 2020] 

https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6457
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6476
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6517
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6464
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6464
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6497
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6512
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6484
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6519
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6225
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6225
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6509
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6506
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6511
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6428
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6451
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6451
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6287
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6209
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6505
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?o=8&id=6434
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=201
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Hlavní předkladatelkou je Radka Maxová….“ (Šrajbrová 2018) Maxová také popisuje 

svou spolupráci s Adélou Horákovou z „Jsme fér“ a snahu prosadit návrh zákona na 

jednání. Mluví o snaze a angažovanosti v prosazení této politiky. (Maxová 2019) 

Na její zásadní roli se shodují i všechny tři dotázané poslankyně, tj. Fialová, Adamová a 

Červíčková. Žádného konkrétního „lídra“ této politiky nevnímá z dotázaných pouze 

poslanec Juchelka. 

Fialová: „…byla to Radka Maxová, která to téma vlastně přivedla, byla tou hlavní 

nositelkou…“(Fialová 2020) 

Červíčková: „Radka Maxová v tom udělala obrovský kus práce a byla hlavní 

předkladatelkou.“ (Červíčková 2020) 

Adamová: „Maxová se tomu věnovala opravdu v počátcích asi nejviditelněji ze všech.“ 

(Adamová 2020) 

Nicméně Maxová byla na jaře 2019 zvolena do Evropského parlamentu, a proto opustila 

své místo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a ztratila možnost dále návrh ve 

sněmovně prosazovat. (Euroskop 2019) Opustila také své místo předsedkyně Výboru pro 

sociální politiku, který je garantem návrhu novely občanského zákoníku pro manželství pro 

stejnopohlavní páry a místo ve Stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní 

menšiny.
14

 (Poslanecká sněmovna 2017) Byla to tedy právě Maxová, kdo představoval 

promotéra této politiky – jedince, který se ze své formální pozice snažil ve svém 

přesvědčení získat pro návrh politickou většinovou podporu. Protože ale, z Poslanecké 

sněmovny odešla, návrh svého promotéra politiky ztratil. Je otázkou, zda ji 

nahradil/nahradí někdo jiný nebo právě její odchod, jakožto odchod promotéra politiky, by 

pravděpodobně byl důvodem neprosazení daného návrhu. Úkolem veřejněpolitického 

promotéra je získat potřebnou většinu, jeho absence tak znamená, že ji návrh získá jen 

velmi těžko a pravděpodobně tak nebude přijat. 

Jako nástupkyně Maxové se může jevit její stranická kolegyně Monika Červíčková, která 

se stala poslankyní poté, co se v roce 2018 vzdal svého mandátu Robert Pelikán. 

Červíčková vystupuje na debatách, spolupracuje se „Jsme fér“ a návrh otevřeně podporuje. 

(Spěváčková 2018) Přesto je síla podpory těchto dvou poslankyň těžko srovnatelná. 

Maxová je dlouhodobě politicky aktivní a ve svém životě vykonávala několik politických 
                                                        
14 Sněmovní tisk 201. Novela Občanského zákoníku. Předkladatel. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 
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mandátů, Červíčková zastává politickou funkci poprvé ve svém životě a zároveň nezastává 

ve sněmovně žádné další formální postavení. To se odráží i v tom, jaké je o nich veřejné a 

mediální povědomí. Zatímco Maxová byla zvolena do Evropského parlamentu jako jedna z 

6 europoslanců hnutí ANO, Červíčková je jednou ze 78 poslanců v Parlamentu ČR. Tento 

mandát Červíčková ke všemu dostala až poté, co se ho vzdal Robert Pelikán, ve volbách ji 

původně díky preferenčním hlasům přeskočila Helena Válková. (Euro 2018) 

Po boku Červíčkové stojí i další poslankyně hnutí, které se snaží navázat na práci Radky 

Maxové. Jmenovat můžeme například Karlu Šlechtovou nebo Evu Fialovou, ani jedna 

z nich ale zatím neprojevila takovou sílu jako právě Maxová, a i u nich platí, že nezastávají 

takové postavení a funkce jako ona. 

Jiným potenciálním nástupce se mohl stát někdo z druhé největší skupiny předkladatelů, 

z České Pirátské strany. Na obou variantách se shodnou i dotazovaní poslanci. Poslanci 

z hnutí ANO zmiňují Červíčkovou. Poslankyně Adamová na přímý dotaz, zda by 

Červíčkovou označila za hlavní „lídryni“ této politiky odpověděla, že bohužel 

Červíčkovou příliš nezná a nepovažuje ji tedy za lídryni žádné politiky. Samotná 

Červíčková na dotaz, zda se cítí jako někdo, kdo převzal vůdčí roli po Maxové, říká: „…já 

nejsou ani připodepsaná vlastně… To si nemyslím, že bych byla já, ale je pravda, že se 

k tomu často v médiích vyjadřuji.“ Pirátskou stranu pak zmínili všichni oslovení, většinou 

v čele s Fantiškem Kopřivou. 

Piráti mají nyní ve sněmovně 22 poslanců, což z ní dělá třetí nejsilnější stranu. Je jednou 

z mála stran, které mají jasný postoj a s návrhem na zavedení manželství mezi 

homosexuálními páry souhlasí. Pro, se z 22 poslanců vyslovilo 18, z toho 17 je mezi 

předkladateli návrhu. (Jsme fér 2017) Jsou jimi: František Kopřiva, Olga Richterová, 

Ondřej Profant, Mikuláš Peksa (již není poslancem), Lukáš Kolářík, Jakub Michálek, Ivan 

Bartoš, Jan Pošvář, Jan Lipavský, Tomáš Vymazal, Lukáš Bartoň, Vojtěch Pikal, Lukáš 

Černohorský, Martin Jiránek, Tomáš Martínek, Ondřej Polanský a František 

Elfmark.
15

 Návrh má v Pirátské straně podporu i napříč formálními pozicemi, protože ho 

podporuje předseda strany Ivan Bartoš, místopředsedkyně strany Olga Richterová i 

místopředseda Poslanecké sněmovny, kterým je Vojtěch Pikal. (Web Poslanecké 

sněmovny; Web České Pirátské strany) Argumentem pro zavedení manželství pro všechny 
                                                        
15 Sněmovní tisk 201. Novela Občanského zákoníku. Předkladatel. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 
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je pro Piráty hlavně tzv. „dvoukolejnost“ – platnost různých zákonů pro různé občany a to 

Piráti považují za diskriminační. (ČT24 2018) 

Mezi dalšími předkladateli pak nalezneme zástupce dva představitele TOP 09 – Dominika 

Feriho a Františka Váchu, čtyři z ČSSD – Petra Dolínka, Jana Hamáčka, Jana Chvojku 

a Lubomíra Zaorálka, dále Jiřího Dolejše jediného zástupce KSČM a jednoho představitele 

STAN – Víta Rakušana.
16

 Strana TOP 09 částečně vznikla odštěpením některých poslanců 

KDU-ČSL. Jejich konzervativní postoj a příklon k církvi je tedy stále patrný. V TOP 09 

ale nalezneme i jinou část poslanců, kteří jsou liberálnější a homosexuální páry podporují, 

například předkladatel návrhu Dominik Feri. Strana je v tomto ohledu velmi rozštěpená 

(ČTK 2018). Mezi jejími členy ale nalezneme i politiky, kteří v průběhu projednávání 

v Poslanecké sněmovně svůj názor změnili a nyní ho podporují. Příkladem je Markéta 

Adamová Pekarová, současná předsedkyně TOP 09, která o změně svého postoje 

informovala i na jednání Poslanecké sněmovny (Adamová Pekarová 2019). Liberálnost 

některých členů TOP 09 byla příliš silná například pro bývalou členku strany Jitku 

Chalánkovou, podle které strana opustila své konzervativní zásady. Adopce a sňatky 

homosexuálů jsou pro ni tak nepřijatelné, že se rozhodla stranu opustit. (Štrunc 2018) 

Situaci ve straně také popsala Adamová v našem rozhovoru, kde vyjádřila svůj dojem, že 

podpora nebo odmítání politiky manželství pro stejnopohlavní páry je v její straně značně 

závislé na věku: „U nás v rámci TOP 09 to téma je ne úplně všeobecně pozitivně přijímané 

a hodně bych řekla, že je to generační. Mladší lidé jsou více podpůrci (…) a starší členové 

příliš ne.“ (Adamová 1. 7. 2020) 

Obecně by se dalo předpokládat, že jako levicová strana se ČSSD bude přiklánět k politice 

gay a lesbických sňatků i k homoparentálním adopcím. Přesto tomu tak není a ČSSD patří 

ke stranám s nejednoznačným postojem. Mezi předkladateli je bývalý Ministr pro lidská 

práva Jan Chvojka. Ten říká, že ve 21. století o těchto tématech musíme otevřeně 

diskutovat. (ČT24 2018; Kopecký 2017) Tato diskuse je ale i v samotné ČSSD velmi 

kontroverzní. Například v minulém volebním období jedna z poslankyň této strany 

pronesla několik výroků o spojení homosexuality a sexu s dětmi či násilím. (Novinky 

2016) Proti tomu se následně ohradil i předseda strany Jan Hamáček. (Lidovky 2016) 

V podobné pozici jako ČSSD jsou také Komunisté a to nejen stejným počtem poslanců ale 
                                                        
16 Sněmovní tisk 201. Novela Občanského zákoníku. Předkladatel. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 
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také nejednoznačným postojem strany. V minulosti to byli právě poslanci KSČM, kteří 

předkládali návrhy na podporu homosexuálních párů, nyní jejich předseda Vojtěch Filip 

radí, v zájmu ochrany rodiny, opatrnost. (ČT24 2018) Manželství pro všechny vyslovilo 

podporu pouze 5 poslanců z 15. (Jsme fér 2017) 

STAN jako strana žádné oficiální stanovisko nedeklarují. Mezi jejich členy nalezneme 

podporovatele i odpůrce manželství pro všechny. Mezi předkladateli návrhu je například 

předseda strany Vít Rakušan, který podporuje návrh v médiích (Rakušan 2020) nebo 

místopředsedkyně Věra Kovářová, která vystoupila na demonstraci „Jsme fér“. (Kolářová 

2019) Mezi nerozhodné poslance, kteří se přiklánějí spíše k rozšíření práv registrovaného 

partnerství včetně adopcí, patří bývalý předseda strany Jan Farský. (Švecová 2019; 

Brodníčková 2018) 

Své postoje k dané politici vyjadřují i jednotliví senátoři, proto jsem se rozhodla představit 

i postoje Senátu celkově. V současné době je v Senátu 7 senátorských klubů: klub STAN 

(19 členů), klub ODS (18 členů), klub KDU-ČSL (15 členů), klub ČSSD (14 členů), klub 

ANO (7 členů), klub pro liberální demokracii SENÁTOR 21 (6 členů) a nezávislí klub (2 

členové). (Senátorské kluby Parlamentu ČR 2020) U senátorských klubů, které jsou 

napojeny na politické strany, je jejich postoj stejný jako v případě poslaneckých klubů – 

tzn., že STAN, ODS, KDU-ČSL, ČSSD ani ANO své postoje nemění na základě toho, ve 

které z komor Parlamentu hlasují. V případě nezávislých senátorů, kteří tvoří klub 

SENÁTOR 21 nebo dvou zcela nezávislých senátorů, není možné rozpoznat společný 

postoj. Předsedou klubu SENÁTOR 21 je Václav Láska, který vyjádřil podporu „Jsme fér“ 

a stejnopohlavní sňatky podporuje. (Láska 2019) Stejně jsou na tom jeho spolučlenové 

Přemysl Rabat a Lukáš Wagenknecht. (Jsme fér 2018a) U ostatních členů klubu není jejich 

názor zřejmý. Není zřejmý ani u nezařazeného senátora Doubravy, který se k tématu 

nevyjádřil. Nesouhlas ale můžeme předpokládat u bývalého prezidentského kandidáta 

Pavla Fischera, který se přiklání k možnosti adopce dítěte registrovaného partnera, ale 

manželství je pro něho nepřekročitelná hranice. (Horák 2017) 

Ačkoli není zcela jasné, jak by senátoři hlasovali, by návrh schválili, musel ho ještě 

podepsat prezident. Současným prezidentem je Miloš Zeman, který již avizoval, že by 

v případě zákona o manželství pro stejnopohlavní páry pravděpodobně využil svého práva 

veto – zákon nepodepsat. V takém případě by o něm znovu musela hlasovat Poslanecká 
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sněmovna. (ČTK, Lidovky 2019) 

Všichni, které jsem v této kapitole jmenovala, jsou aktéři, kteří doposud zasahovali do 

(ne)přijetí návrhu na manželství pro stejnopohlavní páry. V kontextu MSF jsem 

pojmenovala veřejněpolitické promotéry i promotéry politiky, pro které je tento návrh 

osobní záležitostí a snaží se udělat všechno pro jeho prosazení. Popsala jsem ale i odpůrce 

této politiky, kteří prosazují opačný návrh. 

Většina těchto aktérů jsou členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Právě poslanci 

mají v legislativním procesu ČR důležitou roli. V Poslanecké sněmovně se rozhoduje, jaké 

návrhy a politiky se budou otevírat, případně jakou podobu budou mít. Pokud se 

Poslanecké sněmovna odmítne některou politikou zabývat, nebude možné ji přijmout. 

V případě, kdy však poslanci schválí určitý návrh ve 3. čtení, jde návrh do Senátu. Senátoři 

mohou návrh přijmout, odmítnout nebo navrhnout jeho úpravu. Pokud návrh odmítnou 

nebo navrhnou jeho úpravu, hlasují o něm znovu právě poslanci, kteří, nadpoloviční 

většinou, mohou senátory přehlasovat. (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, legislativní 

proces) 

V následující kapitole se budu věnovat tomu, jaké jsou strategie těchto promotérů pro 

přijetí nebo odmítnutí jejich osobních návrhů, konkrétně samozřejmě politiky manželství 

stejnopohlavních párů. 

2.2.2. Promotéři politiky manželství muže a ženy 

Kritiky politiky manželství pro stejnopohlavní páry a zároveň veřejněpolitickými 

promotéry návrhu na ústavní ukotvení manželství mezi mužem a ženou jsou pak taktéž 

nejvíce poslanci z Hnutí ANO. Ačkoli je jich početně méně než poslanců stejného hnutí 

podporující stejnopohlavní svazky, stále jde o nejsilněji zastoupené hnutí v podpoře 

ústavního návrhu na podporu manželství ženy a muže. To potvrzuje, že hnutí ANO není 

v postoji k politice manželství jednotné, a jeho členové se názorově rozchází. Potvrzují to i 

samotní poslanci hnutí ANO v rozhovorech, které mi poskytli (více o nich níže). 

Poslankyně Eva Fialová (ANO) se například domnívá, že hnutí je stejným dílem rozděleno 

na tři skupiny: souhlasí, nesouhlasí a jsou pro kompromisní návrh v podobě uznání všech 

práv ale nepoužití pojmu manželství. „Jsme opravdu na ty tři třetiny, štípnutí opravdu 

rovným dílem“. (Fialová 2020) 
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Mezi předkladateli protinávrhu je i poslankyně a zmocněnkyně pro lidská práva Helena 

Válková, která se sice zajímá o rovnost žen a mužů, ale manželství pro všechny pro ni není 

prioritou. (ČT24 2019) Argumenty proti pak uvádí například poslanec Juchelka. Ten se 

obává prolomení pravidel manželství, které by se pak mohlo posouvat až k mnohoženství. 

Ctí také základní účel manželství – reprodukci. (Matulík, Fořtová 2019) Dalšími 

předkladateli ústavního návrhu z hnutí ANO jsou Milan Brázdil, Josef Kott, Josef 

Bělica, Pavel Růžička, Miloslava Rutová, Rostislav Vyzula, Pavel Pustějovský, Josef 

Hájek, Michal Ratiborský a Zuzana Ožanová 

Druhou nejvíce zastoupenou stranou mezi předkladateli tohoto návrhu je KDU-ČSL. 

Strana založená na křesťanských hodnotách a tradicích, na které autoři v důvodové zprávě 

odkazují. Není tedy překvapivé, že všech deset poslanců zastupujících KDU-ČSL 

v Poslanecké sněmovně je mezi předkladateli ústavního zákona na podporu manželství 

mezi mužem a ženou. Jsou mezi nimi Marek Výborný, Pavel Bělobrádek, Marian 

Jurečka, Jan Bartošek, Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská, Stanislav Juránek, Jiří Mihola 

a Ondřej Benešík. Předseda strany, Marian Jurečka, připouští možnost rozšíření práv 

v rámci registrovaného partnerství, rozšíření manželství však považuje za „rozmetání“ 

jeho hodnot. Zároveň má obavu, že otevření manželství stejnopohlavním párům by 

postupně umožnilo otevření manželství člověka se zvířetem nebo dítětem. (Šrunc, Krepindl 

2019) Zajímavou roli hraje poslanec Jan Čižinský, který je uveden mezi předkladateli 

návrhu ústavního zákona, ale následně se od tohoto návrhu distancoval a je tedy jediným 

poslancem KDU-ČSL, který návrh přímo nepodporuje. (Kopecký 2018) 

Další stranou, která návrh ústavního zákona podporuje je ODS. ODS se považuje za 

„liberálně-konzervativní“ politickou stranu přesto se drtivá většina jejích členů staví proti 

manželství pro všechny. Předseda strany Petr Fiala vypověděl, že zavedení manželství pro 

všechny odporuje jeho přesvědčení, ale ve straně nechávají možnost volného hlasování. 

(Bůžek 2019) Další představitelé, Marek Benda, Vojtěch Munzar, Jan Skopeček, Veronika 

Vrecinová a Jaroslav Martinů argumentují zejména ohrožením „klasické“ rodiny. Jednou 

z mála členek ODS, která se v tomto názorově liší, je Jana Černochová. Sama ovšem 

uznává, že její názory jsou v tomto tématu liberálnější, než názory jejích spolustraníků 

(Petřík 2017). Pod ústavním návrhem jsou podepsáni i Václav Klaus mladší a Zuzana 

Majerová Zahradníková, kteří návrh podepsali jako členové ODS, ale nyní jsou členy hnutí 

Trikolóra založeným právě Klausem mladším. Jejich jména ale pod návrhem zůstávají.  
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Pozice ČSSD a TOP 09 se různí politik od politika, ačkoli není nemožné, aby své názory 

proměnili. Detailnější postoj obou stran je popsán níže. Konkrétními poslanci z TOP 09, 

kteří se staví na stranu manželství muže a ženy jsou Helena Langšádlová, Miroslav 

Kalousek a Vlastimil Válek. Poslanci tohoto tábora z ČSSD jsou pak Jaroslav Foldyna (už 

stranu opustil), Roman Onderka, Milan Chovanec a Tomáš Hanzel. Jeden z největších 

odpůrců manželství pro všechny v hnutí STAN je Petr Gazdík, který považuje manželství 

za přirozený svazek muže a ženy. (Kašpárková 2018) 

Strana, která zde ještě nebyla zmíněna, je Svoboda a přímá demokracie (SPD). Její 

představitelé se kloní na stranu odporu proti manželství pro všechny. Příkladem je 

poslanec Lubomír Španěl, který se obává o demografický vývoj. Říká, že lesbické a gay 

páry podporu nepotřebují, naopak si myslí, že ČR má rezervy v podpoře konzervativní 

rodiny. (Španěl 2018)  
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3. Strategie aktérů 

V následující kapitole představím strategie, které aktéři podle MSF používají 

k dosažení svých cílů. Cílem je popsat jednotlivé strategie a ukázat jejich postupy a 

možnosti. Díky tomu pak bude možné identifikovat jednotlivé strategie v jednání 

vybraných aktérů. 

Literatura MSF navrhuje tři základní nástroje, které můžou promotéři využít k tomu, aby 

získali dostatečnou podporu k zajištění většiny pro přijetí jejich návrhu. Jsou jimi tzv. 

„package deals“ neboli soubory řešení, ústupky a manipulace. (Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhöfer 2017, str. 32) 

Nejvíce se manipulačním strategiím věnuje Zahariadis, který pomocí nastavení a využíván 

strategie, jakožto cesta k ovlivnění názorů nerozhodnutých odlišuje MSF od ostatních 

přístupů, například Teorie racionální volby. Mluví o způsobu prezentování informací a 

používání kognitivních referencí, které mají emoční dopady. Cílem strategie je podle 

Zahariadise změnit dynamiku výběru jedné dimenze problému před ostatními. Tedy o 

upřednostnění určité části pohledu na problém. (Zahariadis 2006, str. 70) 

3.1.  „Package deals“ – Soubory řešení 

Soubory řešení je míněno připojení několik, více či méně souvisejících návrhů do 

jednoho souboru, o kterém se hlasuje najednou. Takto mohou promotéři politik získat 

podporu i dalších politiků, kteří budou podporovat jinou část souboru. Ačkoli je pak pro 

každou skupinu poslanců důležitá jiná část ze souboru řešení a s jinou zcela nesouhlasí, 

soubor řešení podpoří, neboť jsou rádi za prosazení části jim vlastní. 

Vytvoření těchto souborů řešení ale není vždy možné. Jednodušší je pomocí nich získat 

podporu pro menší změny, které mohou předcházet těm větším. Vytvářet soubory, v rámci 

kterých by promotéři museli u svých návrhů dělat ústupky, by nedávalo smysl (Herweg, 

Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 32). Problém politiky manželství pro stejnopohlavní páry 

je v tomto případě to, že se jedná o velkou a velice specifickou změnu, která se s jinými 

návrhy bude kombinovat jen velmi těžko. Zároveň jde o kontroverzní záležitost, tudíž 

ostatní části souboru řešení by zřejmě byly v pozadí problému stejnopohlavních manželství 

a jejich spojování by tedy mohlo být riskantní. Prozatím se také žádný politik veřejně 

nepokusil o propojení této politiky s jiným návrhem. Jedinou možností využití souborů 
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řešení v tomto případě by bylo zacílení na nerozhodnuté rozhodovatele, kteří mohou 

podporu politiky manželství pro všechny vyměnit za podporu jiné, jim vlastní, politiky. 

S ohledem na tom, že nejsou doposud rozhodnutí, tudíž pro ně přijetí návrhu o 

stejnopohlavních manželstvích nepředstavuje nepřekonatelnou záležitost, je pro ně takový 

„obchod“ výhodný. 

3.2.  Ústupky – kompromisní varianty 

Ústupek mohou v rámci vyjednávání o prosazení svého návrhu veřejněpolitičtí promotéři 

nabídnout části rozhodovatelů za účelem získání jejich hlasů. Většinou přichází na pořad 

jednání ve chvíli, kdy podporovatelé návrhu hledají většinu pro jeho prosazení a nepodaří 

se jim najít vhodný soubor řešení, ve kterém by mohl být schválen. (Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhöfer 2017, str. 32) 

Tyto ústupky v případě projednávání politiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

můžeme obvykle pozorovat v podobě pozměňovacích návrhů, které obvykle vznikají při 

projednávání ve výborech. Do této fáze se ale návrh na manželství pro všechny nedostal. 

Promotéři politiky manželství pro všechny ale jasně deklarují, že žádné ústupky dělat 

nechtějí. Jejich záměr je zavedení manželství a zrovnoprávnění všech párů a rodičů v ČR. 

Jakýkoli jiný návrh, například na rozšíření jejich práv, ale neumožnění manželských 

svazků, pro ně nic nemění a nesetkává se s jejich cílem. 

3.3.  Manipulační strategie 

Dalším způsobem, jak mohou promotéři politik vyvíjet tlak je manipulace. Cílem 

manipulace ze strany promotéra je především, jak jsem již zmínila, poskytnout objasnění 

těm, kteří ještě nejsou rozhodnutí. (Zahariadis 2006, str. 69) Důležitou součástí manipulací 

jsou emoce, které ovlivňují naše vnímání dané politiky. Pokud mám s politikou a jejím 

řešením spojené pozitivní emoce, budu pro mě přijatelnější. To je aplikovatelné i na 

společnost. Pokud bude návrh vzbuzovat ve společnosti pozitivní emoce, je zde větší šance 

na jeho přijetí. (Zahariadis 2006, str. 77-78) 

Jde například o možnost ukázat, jak je daný problém závažný a jeho hrozba ještě narůstá. 

Tato hrozba může být tak velká, že by mohla být překážkou znovuzvolení politiků. 

Například kdyby byla LGBTQ komunita v ČR tak silná a velká, že by představovala 

jakousi menšinu hlasů, které mohou rozhodovat ve volbách, pak by politici mohli zvažovat 
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přijetí návrhu na umožnění gay a lesbických sňatků se záměrem získat jejich hlasy 

v příštích volbách. Tyto skupiny jsou zjevné například v USA, kde část politiků cílí na 

afroamerickou nebo latinskoamerickou komunitu. 

 Jiným způsobem je zúžení projednávání jen na příhodná dějiště, která jsou pod kontrolou 

zastánců politiky. Nebo také zapojení dalších aktérů, které mohou danou politiku podpořit. 

Tímto aktérem může být například Evropská komise. Ani toto se ale v případě politiky 

manželství nezdá pravděpodobné. Evropská komise a celá EU není v ČR v takové pozici, 

aby mohla ovlivňovat domácí politiku zaměřenou na manželství. V posledních letech, 

zejména v kontextu Brexitu, roste otázka role EU v rámci národních politik. I kdyby její 

pozice posílila, konkrétně rodinná politika vždy zůstávala v režii národních vlád. Jen těžko 

si lze tedy představit, že zastánci manželství pro všechny osloví v současné situaci 

jakoukoli instituci EU, která následně zatlačí na české aktéry, aby politiku přijali. 

Europeizace se těmto tématům zatím vyhýbá. 

Jsou tu ale i další, obecně známé nástroje, které mohou promotéři využít. Například 

v návaznosti na menší změny často dochází k využití procedurální manipulační strategie, 

tzv. „salámové taktiky“ díky které je možné přijmout změny dalekosáhlejší. Používané 

jsou ale i symbolické manipulace. Například s důrazem nebo naopak opomíjením určitých 

informací. Tím, jak lidem informace předkládáme nebo je vykládáme, můžeme ovlivnit, 

jak budou tyto informace vnímat. Skrze toto ovlivnění může promotér manipulovat 

ostatními tak, aby začali vnímat jeho návrh jako důležitý. Více k jednotlivým způsobům 

manipulace popíšu v následujících podkapitolách. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, 

str. 29 a 32; Zahariadis 2006, str. 78) 

3.3.1. Rámování 

Rámování je nástroj, který mění rozdíl v tom, co lidé vnímají jako zisk nebo ztrátu. 

Aktéři se proto snaží rámovat svá řešení jako zisky i když tento zisk nemusí být reálný, ale 

pouze jako zisk vnímaný (Zahariadis 2006, str. 77). Odlišné rámování problému nebo okna 

příležitostí může vést k odlišným výsledkům v podobě (ne)přijetí dané politiky (Meijerink, 

Huitema 2010, str. 10). Politici i zájmové skupiny jsou ochotni přijímat taková rozhodnutí, 

která zabrání určité ztrátě a přinese nějaké zisky. „Jsme fér“ se po celou dobu vedení své 

kampaně snaží politiky a veřejnost přesvědčit, že zavedení manželství pro stejnopohlavní 

páry je přínosem pro celou společnost a zároveň nemá na nikoho negativní dopad. Všechny 
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výše zmíněné argumenty se snaží dokázat, že rozšíření manželství nikomu neubližuje, je 

naopak výhodné pro rodiny stejnopohlavních párů, ale i pro stát například skrze 

ekonomické přínosy. Odpůrci této politiky ale používají jiné rámování této problematiky, 

díky kterému mobilizují její další odpůrce. (Zahariadis, Exadaktylos 2016, str. 62) 

Namítají, že jde o ztrátu hodnot, které jsou součástí jejich/naší identity. Manželství pro 

všechny rámují skrze přirozenost, vnitřní přesvědčení a morálku. Tím, kromě manipulace 

skrze emoce ukazují, že zavedení manželství by bylo pro společnost velkou ztrátou na 

„hlubší“ úrovni, než je právní a ekonomická. (Zahariadis 2016, str. 77-78) Takto 

argumentoval například poslanec Výborný (KDU-ČSL): „Manželství je zásadnější 

hodnotou, která má své historické kořeny…“ (Kopecký 2018). 

V jiném kontextu je rámování možné použít k získání koaličních partnerů. Přerámování 

dané politiku může vytvořit propojení s dalšími problémy a jejich podporovateli, kteří si 

pak navzájem mohou pomoci všechny politiky prosadit. Propojení a vzájemná podpora je 

tedy zisk pro všechny. V případě politiky manželství pro všechny ale prozatím k takovému 

přerámování nedošlo. Jedná se o tak specifickou politiku, kterou, jak jsem již popsala, není 

snadné propojovat s dalšími problémy. Strategii přerámování tak používají hlavně odpůrci 

stejnopohlavních manželství. Zejména ve chvílích, kdy důsledky takových manželství 

dovádí do extrémů a popisují strašidelné následky, ztráty, které by podle nich přijetí 

politiky mohlo mít. (Zahariadis, Exadaktylos 2016, str. 63) 

3.3.2. Salámová taktika 

Salámová taktika je metodou postupného prosazování větší změny skrze menší 

kroky. Promotéři mají jasný cíl, ale jeho prosazení najednou by bylo příliš riskantní. Proto 

rozdělují svůj plán do jednotlivých fází. Kritici manželství pro všechny občas zmiňují 

salámovou taktiku v kontextu registrovaného partnerství a homoparentálních adopcí. Podle 

jejich výkladu nejprve došlo k přijetí zákona o registrovaném partnerství s příslibem, že 

homosexuální páry nebudou nikdy požadovat více než umožňuje registrované partnerství. 

Nyní však postupně požadují stále další rozšíření práv až na úroveň „normálních“ 

heterosexuálních manželství. (Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017, str. 29 a 32; 

Zahariadis 2006, str. 78) 

Dalším krokem v této taktice by mohlo být zrovnoprávnění stejnopohlavních partnerů a 

rodičů, ale pod jiným pojmem, než je manželství. Pro tento návrh, který doposud nebyl 
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předložen, by pravděpodobně hlasovalo více poslanců, než pro návrh na gay a lesbická 

manželství. Svou podporu jim deklaruje například i poslanec Juchelka, který je 

předkladatelem ústavní změny a ustanovení manželství jakožto sňatku muže a ženy. Na 

moji otázku, jak se staví k tomuto kompromisnímu řešení, odpověděl: „Kladně. Manželství 

ne, práva ano.“ Zároveň toto téma ale hned použil ke kritice „Jsme fér“, když zmínil, že 

tento návrh poslance Nachera použili k dehonestační kampani, kterou zaplatili na internetu. 

Více o konkrétních použitích salámové taktiky popíši níže. 

3.3.3. Použití symbolů 

V neposlední řadě mohou promotéři k rezonanci svých návrhů využívat určitých 

symbolů. Ty mají vyvolat emoce a upoutat pozornost k vybrané části problematiky před 

ostatními (Zahariadis 2006, str. 70). A priorní funkce symbolů je zjednodušení a takto 

fungují i v kontextu strategií MSF. Mají kognitivní i emotivní funkci. Jejích síla vychází 

zejména z dvoujznačnému pojeti politiky (Zahariadis 2006, str. 75). 

„Jsme fér“ využívá symbolu lásky. Hlásá, že láska je jen jedna (Jsme fér 2018a) a není 

tedy rozdíl mezi tím, jak se milují heterosexuální páry a stejnopohlavní páry. Organizace 

také symbolicky využívá červenou barvu, kterou si naše společnost obecně spojuje 

s láskou a romantikou – například červené srdce. Srdce je také součástí loga „Jsme fér“ 

které má opět odkazovat na lásku a symbolizovat pozitivní přínos. Symbolem odpůrců 

stejnopohlavních manželství je rodina. A ani odpůrci ve využité těchto symbolu 

nezaostávají. Jednou z nejvýraznějších skupin bojujících proti „duhovým rodinám“ je 

„Aliance pro rodinu“. Ta využívá symbolu rodiny i ve svém názvu, kterým sděluje, že 

rodina je jen jedna, a to ta heterosexuální, tvořená mužem, ženou a jejich dětmi. Symbol 

rodiny je však znázorněn i v logu Aliance. Logo znázorňuje obrys 4 lidí – otce s matkou, 

přičemž matka má na obrázku jasně znázorněnou sukni, aby bylo poznat, že jde o ženu, 

zatímco otec je v kalhotách, a dále jejich dvě děti, taktéž holčička v sukni a chlapec 

v kalhotách. Celé logo je vyvedené v zelené barvě, která by mohla odkazovat na přírodu a 

přirozenost tohoto stavu. (Web Aliance pro rodinu) 

Symboliky tak využívají skupiny příznivců i odpůrců politiky stejnopohlavních manželství. 

Cílem je sdělovat určitý kontext jejich snahy díky využití jednoduchých prvků a barev. 

Jasným cílem je oslovení společnosti a prezentace určitého postoje, který by měla vzít za 

svůj. Tato symbolika není příliš politická, jejími příjemci jsou spíše široká veřejnost než 



 

 

38 

poslanci Parlamentu. 

Symboliku používají aktéři i v rámci svých vyjádření. Jejich využití v argumentaci se budu 

věnovat v analýze konkrétních vyjádření jednotlivých aktérů, které je věnována samostatná 

kapitola.  
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4. Metodologie 

V následujícím textu se budu věnovat metodologii a postupu při vypracování výzkumné 

části mé práce. Nadefinuji hlavní cíl práce a určím výzkumné otázky. Dále se budu 

věnovat hypotézám, které přináší MSF a jejich operacionalizaci, podle které budu 

postupovat při jejich potvrzení nebo vyvrácení. Jedna z podkapitol bude také popisovat 

metodu sběru dat a můj postup při jejich následné analýze. Výstupem této kapitoly bude 

ucelený pohled na můj postup při tvorbě výzkumu mé práce. 

4.1.  Cíle a výzkumné otázky 

Cílem mé práce je vysvětlit proces tvorby veřejných politiky se zaměřením na 

rozhodovací fázi. Klíčovou roli v rozhodovacím procesu dané politiky hrají političtí 

promotéři. Jejich jednání má podstatný vliv na výsledek rozhodování. Proto se zaměřím na 

jejich strategie a argumenty, neboť ty předurčily, zda bude politika přijata či nikoli. Budu 

tedy zjišťovat, jak zastánci politiky manželství pro stejnopohlavní páry chtějí prosadit svou 

politiku. Z pohledu MSF zjistím, jak političtí promotéři používají základní strategie 

definované MSF, jak jsem je popsala výše. Tedy například package deals (soubory řešení), 

ústupky nebo manipulace. Političtí promotéři se snaží prosadit své návrhy výměnou za 

podporu s ostatních veřejněpolitických promotérů. Dělají různé ústupky a kompromisy 

nebo manipulují ostatní například skrze postoj voličů. Tyto praktiky mají mnoho podob, a 

proto je zajímavé zjišťovat, jaké praktiky byly v jakém případě úspěšné či nikoli. Zjištění 

toho, jak probíhal rozhodovací proces určité politiky, nám přináší informace, které 

můžeme využít při přípravě a prosazování dalších návrhů politik. V případě gay a 

lesbických manželství se navíc jedná o poměrně specifickou oblast politiky, která je silně 

hodnotově zatížená a je pravděpodobné, že chování aktérů v rozhodovacím procesu nebude 

zcela standardní. V práci si kladu několik výzkumných otázek, které mi pomáhají uchopit 

problematiku manželství stejnopohlavních párů z perspektivy MSF. Díky jejich 

zodpovězení tedy budu moc interpretovat proces vzniku této politiky prostřednictvím 

MSF. Tyto otázky zní: 

1) Kdo jsou v tomto případě političtí promotéři a promotéři politiky? 

-  Jaké formální pozice zastávají? 

- Z jaké jsou politické strany? 
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2) Jaké strategie podle MSF využili promotéři v rozhodovacím procesu politiky 

manželství pro gay a lesbické páry? 

3) Kdo jsou veto hráči, kteří by mohli zabránit přijetí politiky? 

4.2.  Hypotézy a jejich operacionalizace 

MSF předkládá několik hypotéz, které dobře rámují a zdůvodňují proč je výsledek 

přijetí dané politiky takový, jaký je. I tato práce se proto bude k těmto hypotézám 

vztahovat. Tyto hypotézy a způsoby, jak je budu v práci testovat, jsou následující: 

H1: Pokud návrh předkládá veřejněpolitický promotér, který zastává určitou formální 

funkci (například místopředseda Poslanecké sněmovny nebo předseda stěžejního výboru, 

tj. výboru, který je odborně zaměřen na danou politiku), je přijetí politiky 

pravděpodobnější. 

Nejprve budu určovat, kdo je veřejněpolitický promotér v případě návrhu na přijetí zákona 

o manželství pro gay a lesbické páry. Následně bude možné říct, zda a jaké formální 

postavení veřejněpolitický promotér zastává, například je členem vlády, a případně jak to 

přispělo k (ne)přijetí návrhu. Jsou zde jasné kategorie: přijetí a nepřijetí daného návrhu 

plus varianta zdržování. Ta znamená, že ani jedna ze stran není dostatečně silná k tomu, 

aby prosadila svůj postoj. Výsledkem je ale neprosazení návrhu. S ohledem na časové 

omezení možností mé práce proto budu zdržování hodnotit jako neprosazení, a to k datu 

jednoho měsíce před odevzdáním mé práce. 

H2: Pravděpodobnost přijetí politiky se zvyšuje s její popularitou mezi voliči. 

Zkoumání nálady mezi voliči je velmi složitá a těžce měřitelná kategorie. Někteří autoři ji 

tak odmítají. I přes problematičnost, autoři MSF nakonec docházejí k tomu, že politika je 

již natolik profesionalizovaná a sami politici využívají data veřejného mínění, že je možné 

tato data použít v případě MSF. Pro zkoumání nálady ve společnosti tedy budu srovnávat 

několik výzkumů veřejného mínění týkající se přijetí manželství pro gay a lesbické páry. 

Výběr těchto průzkumů bude podléhat jasnému kritériu a to zda daný zdroj používá někdo 

z aktérů zapojených do procesu tvorby politiky gay a lesbických manželství. To znamená, 

že se budu soustředit na zdroje, které citují aktéři této politiky. Jsou to právě aktéři, kdo 

ovlivňují náladu ve společnosti i skrze používání těchto dat, a proto budou v mé práci 

důležitější, než průzkumy, které žádný z aktérů nepoužívá. 
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V rámci zkoumání nálady ve společnosti pak popíšu, jak vypadá veřejná debata o této 

problematice. Dále jaké názory a postoje v ní převládají a pro voliče kterých stran, je toto 

téma důležité a proč. 

H3: Přijetí politiky je pravděpodobnější, pokud je možné ji kombinovat v jedné dohodě 

s více návrhy různých veřejněpolitických promotérů. 

Pokud daná politika bude přijata, je možné, že projde v „souboru řešení“ s více návrhy. 

Tímto způsobem může veřejněpolitický promotér získat podporu ostatních, neboť tak 

zároveň podpoří jejich návrhy. Na výslednou podobu přijatého návrhu dané politiky se 

zaměří i tato práce. Stejně jako v ostatních případech, budu i v kontextu H3 vycházet ze 

stavu měsíc před odevzdáním práce. To znamená, že pokud v tomto čase nebude návrh 

součástí nějakého souboru řešení, budu hledat vysvětlení proč. 

H4: Čím větší odpor vyvine opozice vůči návrhu, tím více se bude výsledná politiky lišit 

od původní předlohy. 

Pokud zájmové skupiny vytváří silné kampaně proti určitému návrhu, je pravděpodobné, 

že návrh projde v průběhu rozhodovacího procesu mnoha změnami. V případě této práce 

tak porovnám podobu původního návrhu a poslední verzi, o které se bude hlasovat 

(pravděpodobně ve 3. čtení Poslanecké sněmovny). V případě politiky manželství pro 

stejnopohlavní páry také již víme, že opozice předložila jiný návrh podporující tradiční 

manželství mezi mužem a ženou. Tyto návrhy se zcela vylučují, je tak jisté, že pokud jeden 

z nich projde, není možné, aby byl přijat i ten druhý. Pokud ale návrhy projdou do dalších 

čtení, bude možné zkoumat jejich pozměňovací návrhy a porovnávat jejich dopad na 

výslednou politiku. 

4.3.  Metody sběru dat 

Mým původním záměrem bylo využít metodu polostrukturovaných rozhovorů 

s jednotlivými aktéry dané politiky. Po identifikaci hlavních aktérů (viz text věnovaný 

aktérům) se měli mými respondenty stát političtí promotéři a promotéři politiky, kteří se 

angažují v této komunitě a ovlivňují tak návrhy s politikou spojené. Respondenti z řad 

poslanců napříč politickým i názorovým spektrem s různým vývojem svých postojů. Mezi 

nimi skalní zastánci a odpůrci politiky manželství pro gay a lesbické páry a dále poslanci a 

poslankyně, kteří svůj názor změnili v průběhu projednávání. Výběr měl odrážet reálnou 
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situaci, která se v Poslanecké sněmovně odehrává. Informace, získané z rozhovorů by se 

měly promítnout v celé práci. Otázky do rozhovorů jsem formulovala na základě 

výzkumných otázek, struktury MSF a hypotéz, které MSF přináší. 

Mezi konkrétní oslovené patří představitelé „Jsme fér“ Adéla Horáková a Czeslaw Walek. 

Dále hlavní podporovatelé politiky ve sněmovně, Monika Červíčková (ANO), František 

Kopřiva (Piráti), Jan Chvojka (ČSSD) a Dominik Feri (TOP 09). Z největší odpůrců a 

předkladatelů protinávrhu manželství pro všechny jsem oslovila Aleše Juchelku (ANO), 

několik poslanců KDU-ČSL a v neposlední řadě několik poslanců ODS. Obě tyto strany 

jsou ve svých postojích jednotné a jejich poslanci se vyjadřují velmi podobně. Za 

přesvědčenou se sama veřejně označuje Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), proto jsem 

žádala o rozhovor i ji.  Bohužel záměr uskutečnit sérii polostrukturovaných rozhovorů 

v celé své šíři nebylo možné uskutečnit zejména v důsledku krize spojené s COVID-19 a 

jejích následků. Krize mi nedovolila provést dostatečný počet rozhovorů, který by 

odpovídal mému cíli a představovat reprezentativní vzorek oslovených. 

Jsem tedy nucena změnit metodu sběru dat a upravit tak původní výzkumný design. 

Uskutečněné rozhovory, s poslankyněmi Adamovou Pekarovou (TOP09), Fialovou, 

podporovatelkou návrhu z hnutí ANO, Červíčkovou (ANO) a poslancem Juchelkou (ANO) 

přesto v textu použiji k dokreslení některých zjištění. I když s některými z vybraných 

nebylo možné udělat rozhovor, za jejich významem v kontextu politiky manželství pro 

stejnopohlavní páry si stojím a i nadále se tak budu soustředit právě na jejich postoje a 

chování. Namísto polostrukturovaných rozhovorů jsem se tak rozhodla soustředit na jejich 

veřejná vystoupení a vyjádření k této politice. Skrze ně bude možné rozklíčovat, jaké jsou 

postoje a strategie těchto promotérů. Například osobní profily na blozích a sociálních sítích 

jsou ideálním místem, kde můžou politici vyjádřit svůj názor bez jakéhokoli omezení. 

Konkrétní výběr poslanců a poslankyň, jejichž vyjádření budu analyzovat, podléhá í dalším 

faktorům. Mezi analyzovanými jsou: poslankyně Monika Červíčková (ANO), která je 

jednou z hlavních podporovatelek návrhu ze svého poslaneckého klubu, Pirátský poslanec 

František Kopřiva, který je předkladatelem návrhu, předseda poslaneckého klubu ČSSD a 

bývalý ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, Dominik Feri 

(TOP 09) jakožto předkladatel návrhu a poslanec Aleš Juchelka (ANO), který je jedním 

z největších odpůrců návrhu ve svém hnutí a současně zasedá ve výboru pro sociální 
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politiku a je předsedou stálé komise pro rodinu. Ti budou doplněni o poslance Marka 

Výborného, neboť právě on byl nejaktivnějším řečníkem z KDU-ČSL v rozpravě, která 

proběhla v Poslanecké sněmovně, dále poslance Jana Bauera, z ODS, která téměř celá 

vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k dané politice a právě Bauer byl v debatě o manželství 

pro všechny v Poslanecké sněmovně nejaktivnější a v neposlední řadě poslankyni Karlu 

Maříkovou z SPD, která do značné míry podporuje vládu a zároveň je téměř celý její klub 

proti návrhu na manželství pro stejnopohlavní páry. Konkrétně Maříkovou jsem vybrala 

z důvodu její angažovanosti v tomto tématu a velké aktivitě na projednávání daného 

návrhu. Bohužel se mi nepodařilo zastihnout představitele „Jsme fér“, jejich texty a 

vyjádření ale analyzuji napříč celou prací, a tak jasně celou text dokreslují. 

Těchto 7 vybraných osobností zasahuje do celého názorového i politického spektra a 

zároveň reflektuje reálnou moc a formální pozice. Například Jan Chvojka z ČSSD není 

předním představitelem této politiky. Je ale členem jedné z vládních stran a zároveň 

v minulosti zastával takovou formální pozici, která by mu v této politice měla přidávat na 

důležitosti. Z pohledu MSF by se také dalo říct, že jsou mezi vybranými promotéři politiky 

manželství pro stejnopohlavní páry, promotéři politiky zakotvení manželství jakožto 

svazku muže a ženy do Ústavy a vybraní rozhodovatelé, kteří představují dobré „tokeny“ 

jejichž vzorce chování i argumenty se opakují mezi ostatními politiky. Všichni mají tedy 

vliv na proces vzniku politiky manželství a jejich spojení dobře ilustruje, jak je tento 

proces ovlivňován. Větší počet analyzovaných osobností by nepřinesl žádná další zjištění, 

pouze by se jeden ze vzorců vícekrát opakoval. 

Časové omezení jednotlivých vyjádření bude dáno vstupem návrhu do poslanecké 

sněmovny, tedy od 12. 6. 2018 do 12. 6. 2020. (Sněmovní tisk 201, PSP.cz) Konec tohoto 

časového vymezení je dán s ohledem na mé časové možnosti a termín odevzdání práce. 

Vyhledávání proběhne pomocí nástroje Newton Mediaresearch, který umožňuje vyhledání 

všech mediálních výstupů dostupných v ČR. Pro konkretizaci vyhledávání použiji heslo, 

které bude obsahovat vždy celé jméno jedné ze zacílených osobností a dále slova sňatek 

nebo manželství a gay nebo homosexuál. Například tedy „Monika Červíčková AND 

(sňatek OR manželství) AND (gay OR homosexuál)“. Tímto docílím vyhledání všech 

veřejných záznamů, včetně stenozáznamů, obsahujících vyjádření dané osoby k návrhu na 

manželství pro gay a lesbické páry. 
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Takto jsem vyhledala 24 záznamů k poslankyni Červíčkové, 82 u poslance Kopřivy, 56 u 

poslance Feriho, 53 u poslance Juchelky, 40 u poslance Chvojky, rekordních 452 u polance 

Výborného, 14 u poslance Bauera, který tímto měl nejmenší počet záznamů a 18 záznamů 

u poslankyně Maříkové. Mezi těmito záznamy jsem dala přednost vyjádřením, která jsou 

vytvořená samotnými politiky. Upřednostnila jsem tedy primární zdroje (včetně získaných 

rozhovorů) v podobě tiskových konferencí, osobních blogů, vyjádření na sociálních sítích 

nebo rozhovorů, nikoli pouze článků s citacemi politiků 

4.4.  Metoda analýzy dat 

Můj výzkum je založený na analýze získaných dat a testování hypotéz. Metodou 

této analýzy bude diskursivní analýza, která umožňuje zkoumání vyjádření vybraných 

promotérů. Mým cílem je zjistit, jaké jsou jejich postoje a strategie, z tohoto důvodu budu 

zkoumat jejich vyjádření a to nejen z obsahového ale také jazykového pohledu. Obojí 

diskursivní analýza umožňuje, a proto je pro mou práci vhodná. Mohu se skrze ni 

soustředit na promotéry politiky gay a lesbických manželství podobně jako to dělá MSF. 

Diskurs je určitou reprezentací, která je součástí nějaké akce, sociální praktiky nebo osobní 

identity. Můžeme rozlišovat různé diskursy, které mohou představovat stejnou oblast světa 

z různých perspektiv nebo pozic. (Fairclough 2003, část 26) Podobně je tomu v MSF, když 

aktéři zapojení do veřejněpolitické sítě tříbí své názory a ze svých pozic ovlivňují výsledný 

návrh a následně (ne)přijatou politiku.  

Kromě jazykového pojetí rozpoznáváme i diskurs politický, který pomáhá odkrývat 

mocenské struktury. (Fairclough 2003, část 26) Diskursivní analýza je obecně považovaná 

za metodu, díky které můžeme identifikovat činitele skrývající se za daty a jejich 

interpretaci za pomoci teorie na sociální úrovni. Nejpodstatnější části analýzy je 

porozumění světu skrze jazyk za jasně daných pravidel. (Vašát 2008, str. 101-102) Proto je 

tato analýza vhodná pro moji práci. Budu analyzovat „jazyková“ a textová vyjádření 

jednotlivých aktérů vybrané politiky. Diskursivní analýza se také vyznačuje studiem 

způsobu zneužívání dominance a sociální nerovnosti v politickém kontextu. (Van Dijk 

2015, str. 466) Mým cílem je zjistit, jak aktéři ovlivňují přijetí nebo odmítnutí politiky. To 

znamená, zjistit jací aktéři a proč jsou dominantnější než ti ostatní. Proto tedy bude použití 

této metody analýzy pro mou práci přínosné. 

Diskursivní analýzu a MSF propojili ve svém textu George Winkel a Sina Leipold. Ačkoli 
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jejich práce není v poslední referenční verzi MSF, ze které vycházím, reflektována, jejich 

použití MSF v kombinaci s diskursivní analýzou je legitimní a přináší jiný pohled na 

jednotlivé prvky MSF. Pomocí metafor vysvětlují jednotlivé proudy a chování aktérů, 

které MSF pojmenovává. Z jejich příkladu budu tedy vycházet. V pojetí Winkela a Leipold 

je diskursivní analýza spíše soubor přístupů, které sdílejí post-pozitivistické perspektivy, 

s teoretickými a epistemologickými důsledky. V rámci aplikace na politiku to v důsledku 

znamená, že politika se týká interpretace reality a tvorba politiky se chápe jako boj o 

takové interpretace. Analýza politiky je tedy interpretací interpretací, která vede 

k předložení argumentů. Winkel a Leipold mluví o „policy discoursive analysis“ – 

diskursivní analýze veřejné politiky, která se vyznačuje větší subjektivitou a také použitím 

metafor. Diskurs politiky pak podle autorů obvykle obsahuje problematiku řešení a 

odpovědnost, tedy otázky co je problém a kdo je za něj odpovědný. (Winkel, Leipold 2016, 

str. 111-112) 

Konkrétní aplikace diskursivní analýzy v kontextu MSF Wikel a Liopold popisují 

následovně – ve světě tvorby politik jako procesu vytváření pravdy mohou být proudy 

konceptualizovány jako diskursivní vzorce. (Winkel, Leipold 2016, str. 115) Aktéři 

politiky vykonávají svou agendu subjektivně podle nabízených diskursů. Autoři propojují 

jednání politických aktérů s manipulací diskursivních struktur, které vedou k vytváření 

oken příležitostí a propojování proudů politiky. Vybrané osobnosti, jejichž vyjádření budu 

analyzovat, v kontextu metody Winkela a Leipold představují tzv. „diskursivní agenty“, 

kteří se ujímají tematických pozic, aby se zapojili to procesu propojování proudů. V rámci 

výzkumu kladou autoři důraz na použití metafor, které vytváří propojení mezi diskursem a 

vědou. (Winkel, Leipold, 2016, str. 122-125) V rámci mého výzkumu budu proto používat 

metaforu kulturních válek, ke kterým budu analýzy jednotlivých výroků vztahovat. 

Tento postup je kombinací jazykové a obsahové analýzy, která se soustředí na aktéry v 

kontextu strukturálních prvků MSF. Rozklíčovává chování aktérů, na které se v práci 

soustředím a to na pozadí kulturních válek, jejichž metaforu přímo využívá. Porozuměním 

a kategorizací tohoto, co aktéři říkají a jaké postoje v diskusi zastávají, mi pomůže 

identifikovat jejich strategie k dosažení jejich cílů. Postup zároveň také reflektuje 

mocenské struktury, v jejichž kontext bude možno rozpoznat nejen manipulační strategie 

MSF, ale také procedurální strategie MSF, které aktéři používají. Propojuje tak 

nejdůležitější koncepty této práce. Ačkoli tedy není tato kombinace propojení MSF 
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s diskursivní analýzou častá, považuji ji za validní.  
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5. Analýza vyjádření jednotlivých aktérů 

V této kapitole analyzuji vybraná vyjádření, jak jsem popsala výše. Pro přehlednost 

bude tato analytická část roztříděna podle použití jednotlivých strategií, které jsem 

podrobněji popsala výše. Jejich použití se může u některých vyjádření překrývat. 

Vyjádření jsem rozřadila podle toho, jakou strategii podle mě nejvíce reprezentují. Jejich 

použití také zhodnotím jako celek na závěr kapitoly.  

5.1.  Salámová taktika 

První strategií, které se budu věnovat je použití salámové taktiky. Jedná se o 

taktiku, která je většinou použita v delším časovém období skrze více návrhů, a proto není 

v tomto případě možné je zcela identifikovat. Na její použití ale někteří řečníci naráží. 

Jejich vyjádření zde tedy zanalyzuji. 

Metodu akcentuje poslanec hnutí ANO, Aleš Juchelka, který samotné otevření debaty o 

stejnopohlavních manželstvích v Poslanecké sněmovně označuje za salámovou metodu 

skupiny lidí, kteří ani nemají hlasovací právo. Vše prý začalo registrovaným partnerství, 

pokračuje přes adopce dětí homoparentálními rodiči a nyní končí u gay a lesbických 

manželství. „Jde o salámovou metodu, kterou se malá skupinka lidí snaží zvyšovat svá 

práva, a přitom k tomu pravděpodobně vůbec nemá mandát. (…) Začalo to registrovaným 

partnerstvím, pokračuje přes manželství a může to skončit třeba adopcemi dětí 

stejnopohlavními páry nebo – dovedeno ad absurdum – nápady, že v manželství přece 

mohou být i tři čtyři lidé…“ (Juchelka 2018) Juchelka tedy naznačuje podobné použití 

strategie salámové taktiky, jako jsem načrtla výše. Její doložení je ale komplikované i 

s ohledem na personální změny, dlouhé časové období a otázku úspěšnosti současného 

návrhu. Ostatní aktéři se k salámové taktice nevyjadřují vůbec. 

5.2.  Použití symbolů 

Druhou strategií, které se budu nyní věnovat je používání symbolů. Symboly aktéři 

používají zejména z důvodu přitažení pozornosti, zjednodušení a vyvolání emocí. Strategii 

použití symbolů můžeme identifikovat například ve vyjádření poslankyně Moniky 

Červíčkové v příspěvku na svém blogu z března 2019:  „Pokud by jí (novele – pozn. 

autora) dali zákonodárci zelenou, stala by se Česká republika 17. evropskou zemí a vůbec 

první postkomunistickou zemí umožňující LGBT párům uzavírat manželství.“ (Červíčková 
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2019) Přijetí novely by tedy bylo symbolem přihlášení se k západnímu světu a přechodu od 

postkomunistické země k západní demokracii. 

V tomto případě také můžeme zcela jasně identifikovat metaforu kulturní války, kdy 

postkomunistické země představují spíše konzervativní část světa, zatímco západ je 

vnímán jako kolébka liberálních hodnot. Červíčková vnímá západní kulturní hodnoty jako 

správné a chce tak k této liberální části světa připojit i Českou republiku, zatímco 

postkomunistickou Evropu identifikuje jako nedostatečně vyvinutou, stále zůstávající u 

konzervativního pojetí světa, ze kterého se chce vymanit. 

Červíčková ale používá i další symboly, například když do debaty o stejnopohlavních 

manželstvích vtahuje celé rodiny: „Přitom jde o téma, které se netýká jen členů LGBT 

komunity – týká se jejich rodičů, sourozenců, širší rodiny nebo přátel.“ (Červíčková 2018) 

Červíčková totiž používá konzervativní symbol rodiny, která by se chtěla zvětšit a upevnit 

skrze uzavření manželství jejích členů, ale není jí to dovoleno. Metaforou kulturních válek 

můžeme říct, že konzervativní strana nedovoluje té liberální naplnit hodnoty, které ta 

konzervativní považuje za své vlastní. 

V tomto směru navazují i vyjádření poslance Františka Kopřivy, který symboly využil 

v kontextu nálepkování českých konzervativců emočně zabarveným výrazem ochránců 

tradičních hodnot: „Možná to vypovídá i něco o většině českých ochránců tradičních 

hodnot.“ (Kopřiva 2019b) V tomto případě poslanec používá označení, které je v českém a 

zejména liberálním prostředí považované za hanlivé. Tento výrok je jasným „útokem“ na 

odpůrce jeho návrhu, kterým se je snaží vyprovokovat a získat jejich pozornost. 

Své další vyjádření Kopřiva publikoval na Instagramu, kde se přímo dotýká kulturního 

liberálně-konzervativního střetu. Informuje o setkání s britským konzervativním 

poslancem, který v Británii prosazoval manželství pro všechny. Jak je toto možné popisuje 

následovně: „Jednoduše protože pro konzervativce tradičního střihu je vzájemný závazek 

dvou lidí důležitou hodnotou.“ (Kopřiva 2019b) Kopřiva takto upozorňuje, že i 

konzervativní politici mohou pro jeho návrh hlasovat. I konzervatismus tak využívá jako 

symbol, který je s jeho návrhem slučitelný. V nerozhodnutých voličích, kteří se považují za 

konzervativní, pak srze tyto symboly může vyvolávat pozitivní emoce a donutit je 

přemýšlet o tom, že, ačkoli jsou konzervativní, mohu manželství pro všechny podpořit. 
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Kopřiva ve svých vyjádřeních zároveň říká, že manželství je symbolem konzervativního 

institutu. A stejně argumentuje i iniciativa „Jsme fér“. I podle ní dochází uzavřením svazku 

stejnopohlavního páru k naplnění konzervativních hodnot. Používají i odkaz na Velkou 

Británii, kde manželství gayů a leseb podporovali právě členové konzervativní strany. 

Manželství je podle nich závazek, který je důležitým symbolem tradičních konzervativních 

hodnot, a proto by ho měli konzervativní politici podporovat. Iniciativa poukazuje na 

dvojznačnost podpory gay a lesbických manželství. Na jednu stranu je podpora LGBTQ 

komunity považována za liberální, na druhou stranu je to podpora manželství, tedy 

tradičního institutu soužití dvou lidí, bez ohledu na jejich pohlaví. Konzervativní politici 

obvykle podporují sezdané rodiny s dětmi, před páry žijícími tzv. „na hromádce“. Jde tedy 

proti jejich primárnímu uvažování vynechat z této podpory duhové rodiny, které chtějí tyto 

tradiční hodnoty naplnit. Argument registrovaného partnerství taktéž do této argumentace 

nezapadá. Registrované partnerství není tradiční záležitostí a nedovoluje naplnit rodině 

všechny role, které tradiční rodina zastává. (Jsme fér b; Jsme fér c) 

Ke kritice odpůrců návrhu se Kopřiva vrací i v dalších vyjádřeních. Například když znovu 

zcela očividně kritizoval české konzervativní politiky, kteří podobné smýšlení jako britský 

poslanec nesdílí. V lednu 2020 na tiskové konferenci už vyloženě říká: „Ocitli jsme se 

v takové bizardní situaci, kdy část společnosti si nějaký zákon žádá (…), ale parlament 

vlastně tento zákon zablokoval, zaseklo se to tady a nedostali jsme se k hlasování.“ 

(Kopřiva 2020) 

Nemožnost hlasování prezentuje veřejnosti jako ztrátu. V kontextu manipulačních strategií 

se v nich snaží vyvolat negativní emoce a tím získat jejich podporu. Dalším rozměrem jeho 

strategie směrem dovnitř je pak zjevně vytváření tlaku na vládní hnutí ANO, které 

prozatím neotevřelo diskusi v rámci prvního čtení v Poslanecké sněmovně a tím tak 

odkládá i hlasování o tomto návrhu. Oponenty viní z obstrukcí a podpory veřejného 

mínění, že „politici nepracují“. Kopřiva tím překračuje onu kulturní válku a přetváří jí na 

politický boj odehrávající se v Parlamentu. 

Dalším poslancem, který využívá symboly je Aleš Juchelka. Podle něho je manželství 

základ společnosti, který je nejlepším prostředím pro plození a výchovu dětí. Je to symbol 

budoucnosti národa a proto ji musíme ochraňovat. „Jde sice o trvalý svazek, ale chybí zde 

reprodukční potenciál. Pro mě je manželství svazek muže a ženy, symbol základu 
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společnosti, ve které žijeme. Stát manželství zvýhodňuje ne pro nějaký citový vztah dvou 

lidí, ale protože to je nejlepší prostředí pro zplození a výchovu dětí garantující stabilitu. 

Rodina založená na manželském slibu věrnosti muže a ženy je stavebním kamenem 

budoucnosti národa a musíme udělat vše proto, abychom ji zachovali.“ (Juchelka 2019) 

Juchelka tak zjednodušuje manželství de facto na symbol přežití. V manželství 

stejnopohlavních párů není reprodukční potenciál, tudíž státu nepřivede na svět děti, a 

proto by ho stát neměl podpořit. 

S Juchelkou se shodne i poslanec Bauer, který taktéž vnímá manželství jako symbol 

založení rodiny s dětmi. „Právě kvůli nim manželství jako společenská instituce, jako 

společností privilegovaná instituce, vzniklo. (…) Ne proto, aby stvrdilo jejich vzájemnou 

lásku, ale kvůli dětem, jejichž rození a výchova vždy bylo hlavním účelem manželství. A 

děti potřebují otce a matku, potřebují jejich péči, potřebují znát jejich role…“ (Bauer 

2018) Poslanec tedy rámuje manželství jako základ pro založení rodiny s dětmi a 

manželství pro všechny vykresluje jako symbol zániku této možnosti rození dětí. Aby děti 

dobře prospívaly, potřebují totiž podle poslance matku i otce – ženu i muže. Návrh na 

manželství pro všechny stvrzuje lásku dvou žen nebo dvou mužů, k tomu tedy ale podle 

poslance manželství nepotřebují.  

Nepotřebují ho z důvodu utvrzení lásky, ale také z důvodu, že by neměli adoptovat děti. 

Proč tomu tak je poslanec vysvětluje následovně: „…děti v dětských domovech většinou 

někde mají biologické rodiče, a nemohou být proto adoptovány.  Tyto děti potřebují 

pěstouny (…) Společnými pěstouny sice smějí být jen manželé, ale zákon nebrání stát se 

individuálními pěstouny ani LGBT osobám. A bohužel z nějakého důvodu to v žádné velké 

míře zatím nedělají.“ (Bauer 2018) Adopce z jeho pohledu nejsou možné a pěstounství 

LGBTQ komunitu, podle Bauera, nezajímá. Ani zde tedy není důvod pro zavádění 

manželství pro stejnopohlavní páry, které je symbolem konce rodiny a rození dalších 

generací. 

Opačný pohled, na to, proč stejnopohlavní páry potřebují manželství, než Bauer přináší 

iniciativa „Jsme fér“. Uvádí zejména argumenty týkající se rozdílnosti manželství od 

registrovaného partnerství. Iniciativa poukazuje na hlavní nevýhody, na nemožnost 

jakéhokoli právního ošetření osvojení nebo péče o dítě, včetně upravení jejich vztahu 

v případě rozpadu rodiny nebo vystupování vůči institucím. Další nevýhoda pro 
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registrované partnery je v případě nemoci nebo úmrtí svého protějšku. Protože 

registrovaný zdravý/přeživší partner nemá nárok na žádné dávky nebo podporu, tudíž je 

mu například znemožněna domácí péče o nemocného. Obecně iniciativa používá 

v kontextu registrovaného partnerství symbolu „registrace auta“. Zatímco auta se 

registrují, lidé by se měli brát. (Jsme fér b; Jsme fér c)  

Iniciativa tak popisuje konkrétní problémy, se kterými se registrovaní partneři potýkají 

v každodenním životě, a znázorňuje je pomocí jednoduchého symbolu registrace auta. 

Právní rozměr partnerského soužití je podstatným argumentem k tomu, proč by se jím měli 

politici zabývat. To potvrdila i poslankyně Adamová Pekarová v našem rozhovoru, když 

uvedla, že právě zjištění těchto právních rozdílů ji přesvědčilo o tom, že by manželství 

stejnopohlavních párů měla podporovat. (Adamová 2020) Ukazují tedy ztráty, které 

registrované partnerství představuje a naopak zisky, které by mohlo manželství 

stejnopohlavních párů přinést. 

Do stejného názorového spektra jako poslance Juchelku a Bauera můžeme zařadit i 

poslance Marka Výborného. Výborný ale využívá odlišných symbolů a to symbolů 

náboženských. Manželství považuje za ideál, který je zcela jedinečný a potřebuje ochranu. 

Ve svém vyjádření automaticky odpovídá i na potenciální výtku, že ne všechna manželství 

mohou naplnit potenciál, který mají. Tím se Výborný staví do role bojovníka za ideály a 

potenciál, který za těmito ideály vidí. Ačkoli ve většině případů Výborného považuji za 

velmi racionálního řečníka, zde se jeho myšlenky dostávají spíše než do roviny filozofické-

racionální, do roviny romantických představ ideálů a symbolů. „Rodina založená na 

manželství muže a ženy je skutečně ideálem zcela jedinečným a musíme počítat s tím, že ne 

vždy právě z těch objektivních, subjektivních důvodů bude tohoto ideálu dosaženo. To platí 

i pro manželství, jehož velký potenciál mnohdy nemůže být z řady příčin naplněn.“ 

(Výborný 2018) 

Dalším symbolem, který Výborný používá a můžeme ho dokonce zařadit mezi symboly 

„vyššího řádu“ je Bible. Manželství vzniklo dle Výborného právě na jejím základě a na 

„přirozenoprávním“ základě přejato do práva tak jak ho známe dnes. Díky tomu je 

manželství hluboce zakořeněno a nemůže být změněno jen kvůli tendencím několika málo 

posledních let. „Tato podoba rodiny je v našem civilizačním okruhu pevně zakotvena bez 

nejmenší nadsázky již několik tisíc let. Jejími nezpochybnitelnými kořeny jsou jak římské 
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právo, (…) tak postupné prosazení se monogamického svazku ve starověkém Izraeli a 

přítomnost manželství muže a ženy v základním kodexu křesťanství, tedy v Bibli. Právní 

institut manželství, trvalého svazku jedné ženy a jednoho muže, byl v novější době jako 

samozřejmý přejat a včleněn do všech velkých evropských kodifikací soukromého práva 

vznikajících na základě přirozenoprávních, popř. římskoprávních doktrín…“ (Výborný 

2018) Výborný tak popisuje manželství jako symbol náboženské a právní tradice, která je 

ohrožena moderním výkyvem a je třeba ji chránit. 

Jako tradiční symbol vnímá rodinu také poslankyně Maříková, podle které je rodina 

tvořena matkou a otcem a toto tradiční pojetí nesmíme likvidovat. Muž a žena jsou 

symbolem rozdílnosti, který tvoří přirozený celek. Taková rodina je podle Maříkové i 

symbolem západní civilizace. „Otec, matka a děti tvoří tradiční rodinu, která se však snaží 

být záměrně likvidována a je nám proto vnucována rovnost každé sexuální orientace a 

chování. Je to však právě rozdílnost mezi mužem a ženou, která tvoří celek, který příroda 

zařídila jako nutnost pro pokračování dalšího života a zachování společnosti. Rodina je 

základem vyspělého státu západní civilizace.“ (Maříková 2018b) 

Metaforou kulturní války liberálové popírají přírodu a přirozené rozdíly mezi mužem a 

ženou. Tradiční rodina je podle Maříkové ohrožena a to je důvod za ni bojovat. Ačkoli se 

Maříková názorově shodne se poslancem Výborným a oba používají tradiční symboly, 

jejich argumentace je rozdílná. Výborný akcentuje náboženské symboly, které považuje za 

ideály. Maříková naopak upozorňuje na přirozenost vycházející z přírody, kterou chtějí 

liberálové popřít. 

5.3.  Hra na city 

Ačkoli jsem dřívě popsala přístup Dominika Feriho jako smířlivý některá vyjádření 

obsahují hru na city. Tuto strategii využil například v rámci svého vyjádření k výstavě 

fotografií „Jsme fér“, nad kterou měl záštitu. Poukazuje v něm na nutnost vnímat rodinu 

jako reálné lidi, kteří jsou ovlivněny zákony v každodenním životě. „Otázku 

stejnopohlavnich sňatků je podle mě nutné nevnímat jen abstraktně, ale představit si 

konkrétní lidi a osudy.“ (Feri 2019a) Dále ale Feri cituje jednoho z rodinných příslušníků 

fotografovaných: „Je mi přes osmdesát, tak doufám, že se té svatby dožiju. Jsou to moje 

zlatý holky a skvělý maminky, moc bych jim přál, aby se mohly vzít“ (Feri 2019a) Právě 

zde se odklání od svých předchozích strategií racionálního postoje a používá hraní na city 
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skrze starého pána, který si přeje zažít svatbu své vnučky. 

Hru na city využívá i poslankyně Červíčková, která ve svém příspěvku na blogu z roku 

2018 uvádí argument důstojnosti: „Těm všem přirozeně záleží na tom, aby jejich blízkým 

byla přiznána nejen stejná práva, ale i důstojnost, jako mají ostatní občané naší země.“ 

(Červíčková 2018) De facto tak otevírá otázku morálky. Hraje na city a říká, že manželství 

pro všechny umožní více lidem se cítit důstojně a tak zvýšit morální kredit naší země. 

 Lidskou důstojnost akcentuje Červíčková i v rozhovoru pro Seznam zprávy, ve kterém 

říká: „Je to velmi důležité z lidskoprávního hlediska, nikomu to neublíží a jedné části 

obyvatel to může pomoci. Heterosexuálové mají možnost výběru mezi manželstvím a 

registrovaným partnerstvím. Homosexuálové možnost volby nemají, to není správné. 

Registrované partnerství nestačí“. (Červíčková 2018a) Upozorňuje tak na dvojí přístup 

k heterosexuálním a homosexuálním občanům, kteří nemají stejné možnosti. 

Podobně mluví i poslanec Kopřiva: „Můj tradiční vztah nijak nepoškodí, když se budou 

moct brát páry stejného pohlaví. Stejně tak nevidím, že se nějak hroutila civilizace v těch 

26 zemích, kde už je to uzákoněné.“ (Kopřiva 2019a) Oba tak ukazují, že manželství pro 

všechny v sobě podle něho nese jen pozitivní emoce. 

Zajímavým apelem je pak návrh Červíčkové, aby lidé svá manželství vyměnili za 

partnerství, kterým upozorňuje právě na nedostatečnost registrovaného partnerství: „Po 

dvanácti letech jsem cítila, že mi nestačí být partnerkou. (…) a představme si tu situaci, 

kdy my, kteří máme tu možnost být manželi, manželkami, nám někdo řekne, tak si to 

vyměňte a buďte registrovanými partnery, chtěl bys to? (otázka je směřována na jejího 

spoluřečníka v rozhovoru, poznámka autorky) Já ne.“ (Červíčková 2018a)  

Toto poměrně velmi osobní vyjádření v sobě nese silné emoce, které by pravděpodobně 

působilo na většinu lidí, sledující tento rozhovor. Upozornění na rozdílnost manželství a 

partnerství bylo v jejím podání opravdu silné. Apel na posluchače, aby si představil sebe 

v situaci stejnopohlavního páru, byl velkou hrou na city, přesto nelze říci, že by 

Červíčková nepůsobila upřímně. 

Dalším, kdo ve svých vyjádřeních použil strategie hry na city, je poslanec Marek Výborný. 

Ve své řeči v Poslanecké sněmovně předložil výčet funkcí, které rodina zastává. Neopomíjí 
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samozřejmě funkci reprodukční, kterou dle jeho názoru může naplnit pouze muž a žena. 

V tomto okamžiku se jeho racionalita jemně vytrácí a Výborný začíná tzv. hrát na city. 

„Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny, a 

zvláště pak přivést na svět další generaci a vychovat ji v nenahraditelné a vzájemně 

nezastupitelné mateřské i otcovské lásce i vzoru, a to v prostředí poskytujícím alespoň 

nějaké záruky stability a dlouhodobosti. Jakákoli jiná podoba rodinného soužití toho 

v takové míře schopna být nemůže.“ (Výborný 2018) Výborný říká, že pouze manželství 

muže a ženy nabízí nenahraditelnou mateřskou a otcovskou lásku a zároveň záruku 

stability. Jen manželství muže a ženy je hodno pravé lásky, která je vhodným prostředím 

pro děti. Duhové rodiny takové lásky nejsou schopny, a proto nesmíme dopustit, aby 

v absenci této pravé lásky vyrůstaly děti. Čímž se snaží získat konzervativní společnost na 

svou stranu. 

Opakem smířlivých poslanců je poslankyně Maříková, jejíž vystoupení jsou plná velmi 

silných vyjádření. Své argumenty dovádí do extrémů a dalo by se říct, že nehraje pouze na 

city, ale i na emoce. Metaforou kulturní války naznačuje, že má velký strach, jaké důsledky 

bude mít případná výhra druhé strany. Varuje své posluchače před tím, kam až by mohla 

druhá strana zajít, jaké metody používá a snaží se je proto zmobilizovat k boji. 

Předložením návrhu na manželství pro gay a lesbické páry si podle Maříkové chtějí 

příslušníci LGBTQ komunity získat respekt, nikoli toleranci. Respekt ale podle ní takto 

nezískají a to je i důvodem, proč je proti. (2018b) Svým vyjádřením vzbuzuje emoce. 

Nejen že sama mluví o strachu, ale tento strach se snaží vyvolat i v ostatních. „Jsem 

zásadně proti, manželství je základ rodiny a jen muž a žena mohou zplodit dítě, a ne osoby 

stejného pohlaví. Toto je likvidace tradiční rodiny.“ (Maříková 2018a) 

Tato bezprostřední reakce do značné míry předurčuje další strategie paní poslankyně. 

Obecně vzato je Maříková proti, neboť nesouhlasí s „absolutní“ rovností. Sňatky 

stejnopohlavních párů přirovnala k nevidomým, kteří chtějí střílet. „…to je, jako kdyby 

nevidomí lidé žádali o zbrojní průkaz nebo řidičský průkaz, aby si byli všichni se všemi 

rovni. Aby nás ten boj za rovnost všech se všemi jednoho dne prostě nezahubil“ (Maříková 

2018) 

Její silná kritika vychází hlavně z pocitu, že v současné době je naše společnost tlačena do 

extrémní korektnosti. Má pocit, že původní požadavek na registrované partnerství se 
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zvrhlo v extrém, který bude plodit extrémy další. Vše se děje z důvodu manipulace a 

výhružek, kterých se poslankyně bojí. Tyto manipulace podle Maříkové začínají již ve 

školách, kde pomocí ideologie dětem přestáváme ženy prezentovat jako matky a 

necháváme si je vybrat, jaké mají pohlaví. „…žijeme v době, kdy se po nás chce, abychom 

se tvářili multikulturně a genderově korektně. Třicet let po sametové revoluci je opět třeba 

neříkat nahlas, co si člověk myslí, a na veřejnosti prohlašovat, co se zrovna nosí. (…) A 

podívejme se, před čím stojíme dnes. A co přijde dál? Bude manželství za několik let třeba 

svazek tří nebo pěti lidí? (…)V rámci genderové revoluce nastupuje tvrdý boj proti 

genderovým stereotypům. Mateřství je vydáváno za genderový stereotyp. Již od školek se 

v rámci školní výchovy postupně zakazuje prezentovat ženu jako matku.“ (Maříková 2018) 

Prakticky všechna vyjádření Maříkové tak obsahují odkaz na určité emoce. Většinu 

negativních konkrétně pojmenovává nebo říká, že je sama cítí. Ostatní používá skrytě skrze 

emočně zabarvené silné pojmy jako je například ideologie, boj, revoluce nebo stereotyp. 

V jejím případě nemusíme hledat metaforu kulturní války, protože sama o kulturní válce 

mluví. 

Na stejné straně této války stojí i poslanec Juchelka, který použil hru na city při svém 

vystoupení v Poslanecké sněmovně. Juchelka se v něm věnoval argumentům 

podporovatelů manželství pro všechny, neskončil ale u jejich výčtu, nicméně použil 

poměrně silné emočně zabarvené výrazy, které měly jasný účel vyvolat emoce: „Jako 

poslanci jsme vydíráni argumentem, že děti homosexuálních vychovatelů trpí, jelikož 

nejsou v případě např. úmrtí svého jednoho biologického rodiče dostatečně právně vázáni 

k druhému partnerovi či partnerce.“ (Juchelka 2019) 

Jeho vyjádření je zajímavé již s ohledem na použitá slova. Poslanci jsou podle něho 

„vydíráni“. Pravděpodobně tím má na mysli emoční vydírání. To ale, že děti 

stejnopohlavních rodičů nemají dostatečnou právní návaznost na oba dva, je nepopiratelný 

fakt a sám Juchelka proti tomu bojuje. Druhý zajímavý výraz je „vychovatelé“ namísto 

rodičů. Juchelka tím dává najevo takové neuznání homoparentality, že odmítá v této 

souvislosti použít slovo rodiče, ačkoli dítě může být reálně potomkem jednoho z tzv. 

vychovatelů. V kontextu kulturní války nám Juchelka dává najevo své zneuznání druhé 

strany, kterou odsouvá někam na okraj. 
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Liberální stranu Juchelka shazuje i v kontextu adopce. Opět příznivce politiky 

stejnopohlavních sňatků obviňuje z manipulací a „uvádí na pravou míru“ jak vypadá 

situace kolem adopcí „doopravdy“. „Tento argument je opravdu lichý. Říká ho pouze ten, 

který chce tahat veřejnost za srdíčko pod dojmem, že dětské domovy přetékají dětmi 

vhodnými k adopci, a nezná reálnou situaci. Průměrně čeká pár na adopci tři až pět let. 

A mohu říct, že je to velká dřina stát se a být pěstounem a že dětské domovy 

dětmi vhodnými k osvojení skutečně nepřetékají.“ (Juchelka 2018) 

Ve svých vyjádřeních tedy akcentuje emočně zabarvené výrazy, které mají za cíl upoutat 

pozornost. Vyvoláním emoce, která říká, že podporovatelé se „chovají špatně“ nebo 

překračují hranice, může Juchelka získat nerozhodnuté rozhodovatele. 

Ve stejném duchu se vyjadřuje i poslankyně Maříková, která přirovnává současnou 

„extrémní“ situaci k době před pádem římské civilizace. Používá tak poměrně častá 

„civilizační argument“, ke kterému se dostanu i u jiných poslanců. Z pádu římské 

civilizace bychom se podle Červíčkové měli poučit a neopakovat stejné chyby v podobě 

porušování přírodních zákonů a pravidel. „Žijeme si podobně jako požívační Římané těsně 

předtím, než se jejich impérium rozpadlo. Pokud narušíme nebo zničíme heterosexuální 

manželství, manželství jednoho muže a jedné ženy, bude zničen i celý národ. A to bychom si 

měli všichni dnes a tady uvědomit.“ (Maříková 2018) 

Maříková hraje na city skrze hrozbu zániku naší civilizace. Dalo by se říct, že její 

argumentace již není pouze hrou na city a emoce, ale varováním, skrze které mobilizuje 

občany. Metaforou kulturní války Maříková varuje před tím, že vyhraje-li liberální strana, 

bude to znamenat konec naší současné civilizace. A ta bude nahrazena jinou, stejně jako se 

to stalo Římské říši. Její argumentační strategie se stále drží stejného schématu varování 

před zánikem. 

5.4.  Rámování 

Tato podkapitola se věnuje rámování, které je nejpoužívanější metodou 

analyzovaných aktérů. Jako první se zaměřím na vyjádření poslance Kopřivy, který 

reagoval na předložení protinávrhu manželství pro všechny, jen pouhých pár dnů po 

předložení jeho podporujícího návrhu. Kopřiva považuje tuto akci KDU-ČSL za protiútok 

vůči snahám podporovatelů manželství pro stejnopohlavní páry. „Já jsem se o tom 
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dozvěděl před pár hodinami, že Lidovci vypálili tento návrh. Je to zřejmě reakce na ten 

náš.“ (Kopřiva 2018)  

Metaforou kulturních válek tedy Kopřiva říká, že liberálové dlouhodobě pracují na svých 

zájmech, které promyšleně předkládají a prosazují. Zatímco konzervativci pouze reagují na 

jejich snahy, aby nezůstali tzv. pozadu. V kontextu přerámování pak Kopřivovo vyjádření 

vyznívá jako ukázka neschopnosti přijít s vlastní politikou a nutnosti pouze reagovat na 

aktivity ostatních. V tento moment zároveň slovně znázornil ovlivňování, které popisuje 

MSF. Politici mají odlišný postoj, předkládají různé návrhy a tím se navzájem ovlivňují. 

Výborný popírá, že by jeho návrh byl reakcí na snahu o prosazení manželství pro všechny, 

je ale otázkou, zda by například návrh předložil ve stejné době, kdyby se neobjevila 

iniciativa za gay a lesbická manželství. 

Marek Výborný, hlavní předkladatel ústavního návrhu na ukotvení manželství jakožto 

svazku muže a ženy, ke kterému byla Kopřivova slova mířena, pak řekl, že na svém návrhu 

taktéž pracoval již dlouho před jeho předložením. V žádném případě nejde pouze o 

protinávrh, nicméně o pozitivní snahu podpořit manželské svazky. Kopřiva s Výborným 

tak vlastně zastávají stejné postoje, pouze na jiné straně názorového spektra. „Žádný 

trucnávrh tady nevznikl, my jsme na našem návrhu začali pracovat v lednu, velmi důsledně 

jsme připravovali důvodovou zprávu a není to žádný trucnávrh a vy to moc dobře víte! (…) 

smyslem navrhované normy není jakékoliv sankcionování toho, kdo její cíle nenaplňuje, 

nýbrž naopak, my jdeme pozitivní cestou, chceme podpořit dobrou praxi a být 

nápomocní.“ (Výborný 2018) 

Poslanec ve své argumentaci dále pokračuje směrem k efektivnímu výkonu státní politiky, 

kdy Výborný věří, že legitimním požadavkem státu je, aby jeho prostředky na podporu 

rodiny šly: „…do prostředí, v němž existují právní záruky jeho stability, neboť v něm 

mohou tyto prostředky nejlépe a nejúčelněji plnit svůj smysl. Takové záruky poskytuje 

právě zejména rodina založená na manželském svazku.“ (Výborný 2018) To je důvod, proč 

by mělo manželství být ukotveno v Ústavě. 

Zajímavé je, že s tímto argumentem by pravděpodobně souhlasila většina zastánců 

manželství pro všechny. Rozdíl přichází ve chvíli, kdy Výborný dává na přestřel 

manželství jako takové. Dle jeho názoru pojem manželství naplňuje pouze muž a žena. 

V kontextu kulturních válek ale obě strany vykazují stejnou potřebu stabilního ukotvení 
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rodiny, které je současně výhodné pro stát. Jejich střet začíná ve chvíli, kdy navzájem 

hodnotí své představy o tom co je manželství nebo jaký je jeho smysl. Svými argumenty 

tak Výborný nevědomky dává za pravdu podporovatelům stejnopohlavních manželství, pro 

které je manželství stejně důležité jako pro něho. Tento fakt také odpovídá argumentaci, že 

manželství pro všechny může být považováno za konzervativní politiku, která je rámována 

argumenty liberálů. 

Na liberální straně pak stojí i poslankyně Červíčková, která na svém blogu v listopadu 

2018 publikovala článek „Manželství pro všechny: německá a česká cesta“. Cílem článku 

je upozornit na německém a českém způsobu debaty o tématu stejnopohlavních 

manželství, pořádanou organizací „Jsme fér“ kde Červíčková následně vystoupila jako 

řečnice. V textu ale začíná zcela jiným tématem. Sděluje, že je zklamaná z mechanismu 

fungování Poslanecké sněmovny, neboť bylo opět posunuto jednání právě o návrhu zákona 

na manželství pro všechny. „Přestože si na sněmovní mechanismy pomalu zvykám a hned 

tak něco už mě nepřekvapí, minulý týden mě zamrzel. Opět se totiž odsunulo projednávání 

novely občanského zákoníku, která by párům stejného pohlaví umožnila uzavřít 

manželství.“ (Červíčková 2018) 

Poslankyně je překvapená z toho, že došlo k odsunutí projednávání návrhu, který 

podporuje. Mrzí ji, že mechanismus řazení témat na pořad jednání umožnil toto odsunutí a 

Poslanecká sněmovna se tak bude věnovat tématu jinému. V kontextu MSF to ale 

znamená, že její návrh nebyl projednán, protože ho nedokázala na pořad jednání prosadit a 

zastánci statusu quo ho dokázali zdržet (zablokovat). Sdělení, že to nedovolil 

mechanismus, může odvádět pozornost od jejího neúspěchu a převádí ho na systém. 

Interpretace, že se nejedná o její chybu, ale o chybu mechanismu je dobrým 

přerámováním, skrze který veřejnost nebude vinit ji, ale systém. To že ji celá situace 

překvapila a mrzí, je pak náznakem hraní na city. Poslankyně je smutná a občan se s jejími 

pocity může ztotožnit. 

Červíčková se k posouvání hlasování vyjádřila také v lednu 2020 na tiskové konferenci 

v Poslanecké sněmovně, když na dotaz novinářky, jakým způsobem chtějí dále politic i 

návrh na manželství pro všechny podporovat, odpověděla: „Já myslím, že je velmi důležité 

(…) aby se všichni poslanci detailně seznámili s tím průzkumem, protože tady jsou i 

ekonomická čísla a ta jsou velmi důležitá pro jejich rozhodování.“ (Červíčková 2020) 
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Poslankyně tak naznačuje budoucí strategie jejich prosazování návrhu skrze zarámování 

ekonomickými údaji, které manželství pro všechny nahrávají. Je zde tedy patrný její 

posun/rozdíl od emotivního působení směrem k veřejnosti k racionálnu přesvědčování 

politiků pomocí faktů, a to přesto, že její vyjádření bylo směřované médiím. 

K debatě o odkládání projednávání návrhu přispěl v lednu 2020 i poslanec Feri, kde na 

tiskové konferenci kritizoval sněmovnu za to, že projednává pouze bezhodnotové 

úřednické návrhy a odmítá diskutovat o důležitých a hodnotově zatížených politikách. 

„Tento návrh je emotivní, vyvolává četné emoce a sněmovna se toho jaksi zalekla a jako 

pštros strčila hlavu do písku a místo toho si projednává takové bezhodnotové návrhy 

úřednického charakteru.“ (Feri 2020) Rámuje tak odsun projednávání jako strach poslanců 

z debaty o hodnotách, která je těžká, ale důležitá. 

Říká, že Poslanecká sněmovna se bojí zapojit do kulturních válek a radši se jim vyhýbá 

díky projednávání méně, v kontextu hodnot, kontroverzních návrhů. S nedostatkem debat o 

hodnotové politice souhlasí i poslanec Výborný. Jeho postoj je od Feriho přesto odlišný. 

Kritizuje návrh na manželství pro gay a lesbické páry a rámuje ji z pozice hodnotového 

ukotvení, nikoli práv menšiny. „My se domníváme, že tu debatu nevedeme o právech 

menšin, ale vedeme ji primárně o hodnotách. A hodnotová politika je něco, co zde ve 

Sněmovně nepřichází často na pořad. Domnívám se, že i právě proto je důležité, kolik je 

přihlášeno vás poslanců do rozpravy, protože k otázkám hodnot, na kterých stojí naše 

společnost, naše civilizace, je třeba se vyjádřit a nad nimi také uvažovat.“ (Výborný 2018) 

Diskursem kulturních válek v tomto případě obě strany dávají důraz na debatu o hodnotách 

a jejich dodržování. Ačkoli se neshodnou na tom, které hodnoty jsou správné, vnímají 

potřebu je následovat a promítat do politiky. Ani Feri ani Výborný se této emocionální 

debaty nebojí, ale zároveň zůstávají relativně racionální a způsob kterým vedou debatu, 

není útočný. 

V již zmíněném článku Červíčková otevírá mimo jiné i téma rodiny. Rámuje tak 

problematiku manželství stejnopohlavních párů jako problém velké skupiny lidí. „Přitom 

jde o téma, které se netýká jen členů LGBT komunity – týká se jejich rodičů, sourozenců, 

širší rodiny nebo přátel.“ (Červíčková 2018) Snaží se tak do této debaty vtáhnout širší 

společnost a poukázat na větší počet lidí, kterým na této politice záleží a kterým ovlivňuje 

život. Na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně dokonce dodala, že „se týká nás 
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všech“, a proto bychom se jí měli zabývat. Diskursem kulturní války se snaží přesvědčit 

konzervativce o tom, že bojují za stejné hodnoty. 

V podobném duchu argumentuje i iniciativa „Jsme fér“, když upozorňuje, že manželství 

pro všechny může zlepšit kvalitu života až 10 % společnosti, tj. přibližně jednomu milionu 

lidí. Tato změna podle iniciativy stát nic nestojí, naopak má potenciál přinést peníze, 

protože rodina se o své členy stará a ti pak nejsou na státu závislí. (Jsme fér b; Jsme fér c) 

Iniciativa tedy také argumentuje tradičními hodnotami, které konzervativní politici 

prosazují. Rodina, starající se o své členy, kteří pak nejsou závislí na státu je tzv. „win-

win“ situace pro jedince i stát. A opět můžeme vidět příklad různého zarámování, kdy 

„Jsme fér“ předkládá konzervativní straně její vlastní hodnoty v podobě politiky, kterou 

konzervativci ale považují za liberální. 

Odsunutí projednávání politiky v Poslanecké sněmovně o něco věcněji komentoval 

poslanec Kopřiva: „Ten návrh štěpí klub ANO především, kde spousta poslanců a 

poslankyň přislíbila podporu návrhu na zrovnoprávnění manželství, několik z nich 

podepsalo ten protinávrh Lidovecký a řada lidí tam váhá a já si myslím, že to je ten důvod 

proč o tom nechtějí ani diskutovat.“ (Kopřiva 2019)  

Pojmenoval tak důvod, proč nakonec k diskusi o manželství pro všechny v Poslanecké 

sněmovně nedošlo, protože většina poslanců hnutí ANO se hlasování zdržela. (Bůžek 

2019) Kopřivovo vyjádření je poměrně racionální a konkrétní. Ukazuje na viníky toho, 

proč k projednávání nedošlo a říká občanům, že viníkem této situace je hnutí ANO. Oproti 

Červíčkové je tak Kopřiva daleko útočnější, jeho taktika je zarámování situace tak, že vinu 

nese jeho politický odpůrce. V kontextu kulturní války říká, že hnutí ANO je nevyhraněné 

a není schopné se společně domluvit za příklon k jedné nebo druhé straně. Čímž také 

naznačuje absenci hodnotového ukotvení hnutí. 

K odkládání projednání návrhu se na plénu vyjádřil i Dominik Feri: „Pokládám ovšem za 

nutné a důstojné, aby tyto názory zazněly na výborech a mohl se k nim vyjádřit každý, kdo 

má zájem, nejen poslanci. Zákon leží ve sněmovně rok a zatím jsme se nikam nepohnuli. 

Pojďme vést diskusi, ne jí bránit.“ (Feri 2019) Feri se jednoznačně snaží o smířlivý tón. Do 

určité míry se odklání od svého názoru podporovatele a vyzývá k důstojné diskusi, do které 

se bude moci zapojit široké spektrum aktérů. Výbory zmiňuje i ve svých pozdějších 

vyjádřeních a opakovaně apeluje o široce zastoupenou debatu. Rámuje diskusi směrem od 
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emočního zatížení kulturních válek a snaží se o racionalitu diskusi názorů všech 

zúčastněných. Jeho postoj také odpovídá situaci v jeho politické straně, neboť ta je 

rozdělená a rozhodně se na podpoře tohoto návrhu neshodne. Svým odporem ke kritikům 

dané politiky by tak neurážel jen své kolegy, ale také voliče. Smířlivý přístup je tedy v jeho 

pozici logickou a racionální cestou. 

Ve své řeči v Poslanecké sněmovně se pak Feri věnuje tématu ohrožení tradiční rodiny: 

„…no k tomu já zaujímám poměrně takové stanovisko chytré horákyně. A sice, já se 

domnívám, že tradiční rodinu neohrožují stejnopohlavní manželství, ale rozvody.“ (Feri 

2018) Rámuje tak argument své proti strany tak, že ho obrací pro ní samé. Naznačuje, že 

není pravděpodobné, že gay nebo lesba rozvrátí heterosexuální rodinu. De facto tak 

diplomaticky říká, že tento argument je lichý. 

A Feri se vyjádřil i k tématu rodiny a dětí. Opět poměrně smířlivě sdělil, že je možné 

nalézt rozličná vyjádření různých odborníků: „…ale opravdu převažují ta stanoviska, která 

říkají, že stejnopohlavní páry nevychovávají své děti nějak z podstaty zle a deviantně.“ 

(Feri 2018) Následně některé z nich cituje. Opět se tedy přiklání na stranu faktů. Ačkoli 

zde je možné namítnout, že fakta rámuje dle svého názoru, je zřejmé, že se pokouší o 

racionální vedení debaty, a dokonce ve své řeči zmiňuje, že protiargumenty jistě uvedou 

jeho oponenti. 

K tématu Rodiny se vyjádřil i poslanec Bauer, konkrétně k náhradnímu mateřství. Ačkoli 

se poslanec zříká hodnocení, zda je tato praxe etická, jeho výrok jasně naznačuje, že podle 

něho není:  „Přestože tak lze učinit (vzdání se dítěte ze strany náhradní matky – poznámka 

autorky) nejdříve šest týdnů po porodu, podle dostupných informací se prý dítě často 

odebere ihned po porodu a je předáno otci a jeho partnerovi.(…) již dnes české 

zdravotnictví umožňuje přivádět na svět děti, které plánovaně nikdy nepoznají svou matku, 

popřípadě otce, ani běžně fungující rodinu.“ (Bauer 2018)  

Z tohoto vyjádření čiší až opovržení nad tím, co české zdravotnictví umožňuje. Bauerovi 

se protiví možnost, že dítě může být úmyslně zplozené s tím, že bude vyrůstat mimo 

biologickou matku, kterou podle jeho přesvědčení potřebuje. Poslanec tedy jasně rámuje 

své argumenty dle „přirozeného konzervativního pojetí rodiny“. Říká, že toto je správné a 

jeho přesvědčení o tom je hluboké. Vyjádření je vedeno manipulativně, jsou předkládána 

fakta, kterým poslanec sice pravděpodobně opravdu věří, ale často nejsou ničím podložená. 
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Jeho vyjádření je emotivní a v diskursu kulturní války poměrně klasické a předvídatelné. 

Vše podtrhuje tvrzením, že: „Pokud oslabíme soudržnost rodiny, oslabíme logicky i celou 

společnost.“ (Bauer 2018) 

Téma rodiny je velmi široké a jeho dalšímu aspektu, homoparentalitě, se věnoval poslanec 

Juchelka. O tom jak se daří dětem homoparentálních rodičů toho prý Juchelka tolik neví. 

Jedná se podle něho o nový trend, který není dostatečně vyzkoušený. Uvádí příklady, které 

naznačují, že tento koncept není zcela funkční: „Některé děti už tak vyrůstají, ale je to 

natolik nová a moderní věc, že nemáme žádná relevantní data. Ale například v Austrálii 

vzniká hnutí dětí, které v homoparentálních svazcích vyrůstaly a říkají, že to není ideální.“ 

(Juchelka 2018) 

Juchelka tedy více méně neútočí na podporovatele stejnopohlavních manželství, ale snižuje 

jejich vážnost tím, že říká, že se jedná o moderní výstřelek, který není vyzkoušený. Jeho 

zarámováním je, že bezpečnou rodinu muže a ženy, která je vhodná pro výchovu dítěte a 

kterou by stát měl podpořit, narušuje tento nový trend, který se navíc nezdá ideální. Tento 

pohled ke všemu podporuje zkušeností dětí, které vyrostli v homoparentálních rodinách. 

V kontextu kulturní války Juchelka relativizuje druhou, liberální stranu a poukazuje na to, 

jakou práci musí odvádět strana konzervativní. 

Na tento téma dětí reaguje i „Jsme Fér“ a rámuje je jej zcela odlišným způsobem. Skupina 

argumentů zaměřená na děti se týká samotných dětí, které jsou „ošizeny“ o druhého právně 

uznaného rodiče, ale také o jistoty s tím spojené. Děti v duhových rodinách nemají 

například právo na sirotčí důchod nebo dědictví. Iniciativa dále stojí za tím, že rodiče 

stejného pohlaví dítěti neškodí.  S ohledem na častou výtku nutnosti ženského a mužského 

vzoru „Jsme fér“ uvádí, že nezáleží na pohlaví, ale na daném člověku. Neexistuje jeden typ 

ženy a jeden typ muže ani jeden typ rodiny, a proto nemůžeme říct, že by dítěti mohl tento 

jeden typ chybět. Nehledě na to, že i gay a lesbické rodiny mají širší příbuzenstvo, mezi 

kterým jsou i další ženy a muži, kteří mohou tento potenciální vzor doplnit. (Jsme fér b; 

Jsme fér c) Iniciativa tedy bojuje za zrovnoprávnění všech dětí v ČR bez ohledu na to, do 

jaké rodiny a rodičům s jakým pohlavím se narodily. Upřednostňuje lásku rodičů nad jejich 

pohlavím a upozorňuje na možnost vytvářet široké rodiny plné dětských vzorů, které 

mohou opět naplnit i tradiční hodnoty. (Jsme fér b; Jsme fér c) 
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Otázku rodičovství otevírá i poslanec Výborný. Dle něho je rodičem ten, jehož biologické 

pohlavní buňky splynuly dohromady. Rodiče tak nemohou být stejného pohlaví a rodiči by 

ani být neměli. Dítě by mělo znát své rodiče, tudíž by mělo znát svého otce i matku, nikoli 

dvě matky nebo dva otce. „Tak jako není právo na dítě. Dítě je dar. A pokud někdo hovoří 

o tom, že dítě má rodiče stejného pohlaví, tak já se domnívám, že to je protimluv. To totiž 

není možné. Dítě biologicky vzniká splynutím dvou pohlavních buněk, mužské a ženské.“ 

(Výborný 2018) Ačkoli je tento biologický argument poměrně častý, Výborný se k němu 

staví osobitým způsobem. Své pojetí vysvětluje. Nedává biologii jako fakt. Přistupuje 

k rodičovství jako k etické otázce, nikoli zázraku. Jeho argumentace je věcná a nikoho 

neuráží. Zatímco u některých řečníků se zdá, že střet v kulturní válce vedou jako boj, 

Výborný zůstává na úrovni filosofické debaty. Jedním z momentů, kdy se jeho racionalita 

ztrácí je považování dítěte za dar. To ale, v kontextu celého jeho vyjádření, pravděpodobně 

můžeme považovat spíše za pokus o poetické vyjádření myšlenky, než zahlcení emocemi. 

To potvrzuje i ve chvíli, kdy připouští existenci krizi rodiny a odmítá ji přisuzovat LGBTQ 

komunitě. Jeho sebereflexe je až obdivuhodná. „Chtěl bych zde také jednoznačně 

odmítnout výtky toho, že v případě... nebo že za krizi rodiny, o které tady teď v tuto chvíli 

hovořím, by mohl někdo jiný než my samotní, kteří žijeme v heterosexuálních manželství. 

Skutečně za krizi rodiny v žádném případě nemůže homosexuální komunita. To je skutečně 

naprostý nesmysl. Za krizi rodiny si můžeme my sami.“ (Výborný 2018) 

Výborný se také podrobně věnuje i klesající porodnosti, opět je racionální a uvádí data 

Českého statistického úřadu: „Úkolem státu nejvyššího významu je rovněž přičiňovat se 

o příznivý demografický vývoj. Situace v tomto směru není v České republice úplně 

optimální. Český statistický úřad pro rok 2016 uvádí číslo 1,63 jako průměrný počet dětí 

připadajících na jednu ženu.“ (Výborný 2018) Rámuje tak debatu skrze data a namísto 

emocí odůvodňuje svůj postoj čísly. 

Obecně se Výborný stále snaží držet svého racionálního přístupu. Jeho argumenty jsou ale 

rámovány snahou o výklad historie z pozice konzervativního a věřícího jedince. To není 

z pozice křesťansko-demokratického poslance špatně. V žádném případě ale nemůžeme 

říct, že názory založené na víře jsou racionální. Promítá do nich své kulturní hodnoty a 

symboly. 
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Jeho vyjádření je zajímavé zejména v porovnání s argumentační strategií dalšího zastánce 

konzervativního pojetí manželství poslance Aleše Juchelky. Juchelka často volí pozitivní 

strategii a říká, jak by stát měl podporovat rodiny, čímž podpoří i porodnost. Manželství 

podle poslance vytváří pro děti bezpečné prostředí, které jim umožňuje získat mužské i 

ženské vzory. „…zaměřit na to, aby se rodilo více dětí, aby se rodily do manželství, do 

prostředí, které je pro ně bezpečné, kde mají otce a matku, mužské a ženské vzory.“ 

(Juchelka 2018) Namísto rámování skrze data tak Juchelka volí zarámování bezpečím a 

rodičovskými vzory. 

Jiný, ale velmi častý typ zarámování je zarámování historickým vývojem. Uchyluje se 

k němu několik poslanců na obou stranách debaty.  

Konkrétně Dominik Feri se zaměřil na proměnlivost manželství: „V debatách padlo (…), 

že manželství je nějaký trvalý neměnný svazek, ale z hlediska právního se manželství 

samozřejmě právně vyvíjelo stejně tak, jako se vyvíjelo rodinné právo jako součást práva 

soukromého.“ (Feri 2018) Jeho výklad začíná v roce 1811 a upozorňuje v něm na 

specifičnost manželství v čase, například když manželství bylo povolováno na základě 

schopnosti uživit rodinu. Feri tím říká, že i hodnoty považované za a priori konzervativní, 

podléhají určité historické proměnlivosti. Strana bojující v kulturní válce za konzervativní 

pojetí světa také podléhá vývoji a mění se. I tato Feriho argumentace ale zůstává poměrně 

racionální. Jeho řeč obsahuje výčet faktů, bez většího emočního zkreslení. 

Historickým vývojem rámuje své postoje také poslanec Bauer. Ačkoli podle něho mělo 

manželství různé formy, nikdy nebylo možné jej uzavírat mezi partnery stejného pohlaví. 

„…zatím nikdy v daleké historii lidské civilizace nebyl statut manželství propůjčen dvěma 

osobám téhož pohlaví. Ani antické Řeky, kteří považovali homosexualitu za ctnost, nikdy 

nenapadlo svazky osob stejného pohlaví klást na roveň manželství“ (Bauer 2018).  

Důvodem, proč na tuto možnost nikdy nedošlo je podle Bauera reprodukce. Ta je smyslem 

manželství, a proto manželství v případě stejnopohlavních párů nedává smysl. Tento 

argument je zajímavý v diskursu kulturní války. Antické Řecko, ačkoli jde o starověkou 

civilizaci, poslanec automaticky přiřazuje na stranu liberálů. Zároveň říká „ani Antické 

Řecko…“ což představuje zarámování argumentu, že Antické Řecko bylo opravdu 

liberální, ale ani to nedokázalo porušit konzervativní hodnoty natolik, aby povolilo sňatky 

leseb a homosexuálů. Neměli bychom také opomíjet nemožnost porovnání současného 
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světa a starověké civilizace. Náš svět se vyvíjí a od doby starověkého Řecka se velmi 

změnil. 

Oba poslanci tedy používají stejné zarámování s jiným výsledkem. Zatímco Feri poukazuje 

na historickou proměnlivost, Bauer vidí paralelu v pojetí manželství v Antickém Řecku, 

které i přes svou liberálnost, manželství stejnopohlavních párů nepřijalo. Důraz na 

historické kořeny manželství také z teoretického pohledu odkazuje na „path dependence“ o 

které jsem se již zmiňovala v teoretické části práce. Naznačuje, že je těžké proměnit něco, 

co je zde již historicky ukotveno. Poslanci jako Juchelka, kteří hájí tradiční pojetí 

manželství, přesně tento pohled potvrzují. Manželství je pro Juchelku tisíce let stará 

instituce, kterou nechce měnit. To potvrdil i v našem rozhovoru, když zmínil, že většina 

společnosti stojí na straně zachování statusu quo: „…mlčící většina, je jí to buď jedno a 

nebo prostě chce zachovat status quo, protože manželství má pro ně své opodstatnění.“ 

(Juchelka 2020) 

Jeho postoj je ale kriticky zabarven, například když naznačuje, že tuto taktiku používají 

aktivisté bez mandátu.  Pojmenovává je homosexuální lobby, která ho otravuje a zdržuje 

sněmovnu od důležitějších témat.  „Jsem poslancem rok a celou tu dobu ve sněmovně 

čelíme velkému tlaku homosexuální lobby… (…) Já vůbec nemám radost z toho, že něco 

takového vůbec řešíme. Nemyslím si, že jsou homosexuálové v Česku jakkoli 

diskriminováni. Stát se má starat o něco úplně jiného, než jsou manželství homosexuálů. 

(…) A ten tlak je pro některé z nás až otravný.“ (Juchelka 2018) 

De facto tak znevažuje vážnost celé skupiny a rámuje návrh jako zbytečný a nedůležitý. 

Nepřipouští, že by zde žila velká skupina obyvatel, které by si přála žít v 

stejnopohlavních manželstvích. Návrh je pro něho marketingový krok lobbistů, kteří si 

neuvědomují vážnost zákona a jeho vliv na společnost. „Tyto reklamní slogany se nám 

zákonodárcům snaží vnutit myšlenku, že změny zákonů společnost nemění.“ (Juchelka 

2019) Iniciativa manželství pro všechny je pro Juchelku jen otravnou skupinou aktivistů, 

kterou neuznává. Jejich boj podle něho nemá smysl a odehrává se pouze skrze manipulace. 

„Spíše vnímám, že se aktivisté snaží vést boj proti všem, kteří mají jiný názor. A to i proti 

gayům a lesbám, kteří o to nestojí. A někdy velmi tvrdě i za cenu manipulace s fakty 

a hodnotami.“ (Juchelka 2018) Diskursem kulturní války tak poslanec neuznává druhou 

stranu, vlastně nepřipouští, že by zde nějaká protistrana byla, neboť je to jen skupina 
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lobbistů, kteří vyvíjí nesmyslný tlak. Cítí se jako povznesený politik, který si uvědomuje 

vážnost a nedůležitost jednotlivých témat. 

Jejich snahu považuje za vykuchání manželství tak, jak ho známe: „Je však k řešení této 

otázky nezbytné položit si na stůl tisíce let starý pojem manželství, vykuchat jej a 

napěchovat novým významem?“ (Juchelka 2019) Poslanec tedy rámuje změnu pojetí 

manželství pro všechny jakožto násilný akt, ke kterému ho tlačí aktivisté skrze 

marketingové nástroje. V kulturní válce vykresluje svým posluchačům nepřítele jako 

násilníky, kteří nás nutí ke zbytečným moderním výstřelkům. 

Částečně se ještě vrátím k rámování skrze historii, které poslanec Bauer použil více 

způsoby. Bauer si prý uvědomuje, že v historii nebylo možné se veřejně přihlásit k jiné 

sexuální orientaci, ale dnes to je již přežitkem. To se ale podle něho může změnit. Při 

přílišném tlaku na přijetí dalších možností jako je adopce nebo manželství, podle poslance 

poroste averze k této skupině obyvatel. Manželství je pro Bauera i další konzervativní 

občany posvátné a umožnění manželství stejnopohlavních párů je pro něho překročení 

hranice, za kterou budou stejnopohlavní páry považovány za nepřátele.  „To všechno se ale 

může snadno změnit a obrátit se v odmítání a zášť. Já osobně zaznamenávám, že právě 

další a další požadavky různých menšinových aktivistů vyvolávají rostoucí averze. Přijetí 

zákona, který by homosexuálům umožňoval adoptovat děti a své závazky nazývat 

manželstvím, pro řadu z nás posvátným, by znamenalo překročit onu mez, za kterou mohou 

být tito lidé společností opět vnímáni jako nepřátelé. Podporou tohoto zákona bych 

k takovému vývoji přispěl, a proto to v žádném případě neudělám.“ (Bauer 2018)  

Bauer tak vydává jakési varování o překračování mezí a potenciální vzpouře části 

společnosti. Kulturní válka v jeho pojetí se opravdu přibližuje boji mezi dvěma částmi 

společnosti. Zarámování debaty výhružkami můžeme aktivizační potenciál pro příznivce 

daného postoje, ale zároveň vede k vyhrocení a většímu tlaku ostatních 

Mimo historický argument používá poslanec Bauer i argument důstojnosti. Každý má 

podle něho svoji důstojnost a rovná práva. „Každý člověk má svoji důstojnost a rovná 

práva. Rovnost ale neznamená stejnost. A jestliže aktivističtí zástupci různých menšin 

chtějí na jedné straně uznání a respekt k vlastní odlišnosti, nemohou současně chtít, aby 

společnost přirozené důsledky této odlišnosti zákonem popírala“. (Bauer 2018) Zde 

vidíme, jak stejný argument dva poslanci zarámovali jiným způsobem. Zatímco 
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Červíčková, jak jsem popsala výše, využívá důstojnost ve prospěch stejnopohlavních 

manželství, Bauer to staví naopak. Respekt odlišnosti rámuje jako nutnost uznávat 

odlišnost i v případě manželství. 

Mnohá varování opakuje i poslankyně Maříková. Říká, že je nutné, aby děti měly ženský i 

mužský vzor a přijetím zákona budou o jejich životě a právu na tyto vzory rozhodovat 

úředníci. „Stát potažmo úředníci budou rozhodovat, zda bude dítě vyrůstat se dvěma 

ženami nebo dvěma muži.“ (Maříková 2018) Zarámování přijetí zákona je tedy jasné, od 

přirozeného pojetí rodiny se dostáváme k technokratickému řízení rodiny státem. 

Několik poslanců a poslankyň také rámuje problematiku stejnopohlavních manželství 

skrze zahraniční zkušenost. V rozhovoru pro Seznam Zprávy například Červíčková říká: 

„Dost často se namítá, že to je otázka také církve, náboženství. Ale vždyť takové velmi 

katolické Irsko už tuto úpravu dávno má.“ (Červíčková 2018a) Poslankyně tím de facto 

popírá jeden z hlavních faktorů kulturních válek, když říká, že i pro velmi katolické země 

nejsou konzervativní hodnoty a příklon k náboženství překážkou pro umožnění manželství 

pro všechny. 

Ve stejném duchu se vyjádřil i poslanec Kopřiva: „Tato úprava se už stala realitou asi v 

pětadvaceti zemích, povětšinou západní Evropě nebo Americe. A i v katolických zemích, 

kde zkrátka si lidé uvědomili, nebo dali vlastně tuhle možnost i stejnopohlavním párům, 

protože jedna věc je tradice, to je pravda, to slovo manželství má nějakou etymologii, ale 

zkrátka ty zájmy dítěte jsou na prvním místě.“ (Kopřiva 2018) Kopřiva tedy podobně jako 

Červíčková říká, že ani katolické hodnoty a tradice nejsou překážkou k rovnoprávnosti 

manželství. Jeho vyjádření je poněkud nešťastné s ohledem na míchání několika témat, 

jeho význam je ale jasný. Liberální strana v kulturních válkách je schopná vyznávat tradici 

i přistoupit na manželství pro stejnopohlavní páry. 

A mezinárodní srovnání využívá také poslanec Výborný. Ten se však odkazuje zejména na 

tzv. Visegrádskou čtyřku – uskupení čtyř středoevropských států, jejímž jsme součástí. 

Jako jediní z této čtveřice totiž nemáme ústavní úpravu manželství tak, jak ji navrhuje 

právě Výborný. „Rovněž z hlediska mezinárodní komparace nejde o ojedinělou úpravu, což 

zvláště platí pro středoevropský prostor. Ústavní ochranu manželství jakožto svazku muže 

a ženy poskytuje například článek "L" maďarské ústavy, dále článek 18 polské ústavy a 

článek 41 slovenské ústavy. Tedy všechny tři státy visegrádské čtyřky kromě ČR toto ve 
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svém ústavním pořádku již mají zakomponováno. Obdobné ustanovení uznávající 

manželství za svazek muže a ženy je přítomno též v ústavním pořádku Chorvatska, 

Lotyšska, Litvy a dalších států.“ (Výborný 2018) 

Můžeme tak pozorovat geografické vymezení kulturních válek. Zatímco i katolické země 

na západ od našich hranic, jako zmíněné Irsko, zrovnoprávňují manželství 

stejnopohlavních párů, střední a východní Evropa je odmítá. Naše společnost, 

reprezentovaná poslanci, je přitom rozdělená de facto napůl, jako by symbolicky patřila 

napůl na východ a napůl na západ. Není tedy zřejmé, na kterou stranu kulturní války se 

Česká republika jako stát postaví. Akcentace odkazů na zahraničí je také podporuje 

myšlenku novější verze MSF a to roli přeshraničních vlivů. 

Mezinárodní přesah je zřejmý i u poslankyně Maříkové. Ta ve svém příspěvku na 

Facebooku chválila polského prezidenta za jeho odmítání LGBTQ komunity a deklaraci, 

že manželství může být jedině svazkem muže a ženy. K článku, který o výrocích 

prezidenta informuje, napsala: „Konečně rozumný představitel státu.“ (Maříková 2020) 

Vyjádřila mu tak podporu a dala najevo, že podporovat LGBTQ komunitu a jejich svazků 

není rozumné. 

5.5.  Ústupky – kompromisní varianty 

Ústupky jsou procedurální strategií, kterou není možné využít v rámci vyjadřování 

postojů nebo argumentaci. A ačkoli se nedomnívám, že skupina zastánců manželství pro 

všechny je ochotna přijmout jakékoli ústupky, rozhodla jsem se v této podkapitole popsat 

nejsmířlivější vyjádření některých poslanců, kteří mají k těmto potenciálním ústupkům 

nejblíže. 

Je jím i vystoupení poslance TOP 09, Dominika Feriho, na plénu poslanecké sněmovny, 

které se neslo v duchu racionálního narovnání diskuse do férových kolejí. Upozornil 

například na extrémní nálepkování z obou stran: „…když někdo podporuje stejnopohlavní 

manželství, tak není automaticky sociální inženýr, který chce rozložit naši společnost. 

Stejně tak, když někomu vyhovuje současný stav a přijde mu, že na tom není potřeba nic 

měnit, tak to není nějaký homofob.“ (Feri 2018)  

Z pohledu MSF Feri podporuje projednávání všech alternativních řešení, čili tzv. proces 

„tříbení“. Tím, že chce návrh projednat ve výborech, ve kterých je také možné předkládat 
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pozměňovací návrhy, podporuje vyjádření celé zainteresované komunity. Jeho smířlivý tón 

zároveň naznačuje snahu, nalézt nejlepší řešení, které bude podporovat většina, tedy 

ochotu přistoupit na určité ústupky. 

Jediný, ke komu není Feri zcela umírněný je poslanec Tomio Okamura: „…pokud 

povolíme volné pobíhání psů po parcích, lidé si je bez košíků budou brát i do autobusů a za 

chvíli i na palubu letadel a od toho už je jen krůček k tomu, aby pokousali pilota a 

způsobili nějakou leteckou katastrofu. Úplně absurdní a dalších asi 8 nebo 12 příkladů 

uvedl pan místopředseda Okamura.“ (Feri 2018)  

Přesto Feri ale znovu dává najevo, že si přeje férovou diskusi a ne argumentační fauly jako 

je tento zjevně absurdní pohled. Dále Feri zmiňuje argument, který jsem již popsala na 

příkladu poslance Kopřivy. Tj. argument, že i pro stejnopohlavní manželství v zahraničí 

hlasují konzervativní politici. Přesto uvádí i osobní poznámku z pozice nejmladšího 

poslance: „…přijde mi absurdní, vlastně svým způsobem, že někdo vyvíjí tolik úsilí, a 

obdivuji to, proto aby mohl dosáhnout na manželství. Což je institut, o který mnoho mých 

vrstevníků nejeví nejmenší zájem.“ (Feri 2018) Do sporu o kulturní válku tak vlastně 

přidává další, třetí, stranu – mladé lidi, kteří často o manželství nestojí a žijí tzv. „na 

hromádce“. Tímto umožňuje určitý odstup od vyhroceného sporu a ukazuje, že je tu část 

obyvatel, která nežije manželstvím ať už v jakékoli podobě. 

Smířlivost v tématu manželství pro všechny naznačuje i poslanec Jan Chvojka z ČSSD. 

Jako bývalý ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a priory tato 

manželství podporuje a jako současný člen vlády by také pravděpodobně měl pozici pro 

jeho větší podporu. Ačkoli jsou ale jeho postoje k politice kladné, jeho nasazení je spíše 

vlažné. Takto bychom mohli popsat chování celé jeho strany. Na plénu Poslanecké 

sněmovny nevystoupil ani jeden z poslanců ČSSD včetně Chvojky. Analýza jeho výroků je 

pro mě tedy nejsložitější, ale zároveň mnoho vypovídá. Jeho výroky jsou obvykle krátké, 

jasné a nekontroverzní. „Určitě je třeba o tom diskutovat. Jsme v jednadvacátém století, 

doba se hnula.“ (ČT24 2018)  

Takto se Chvojka vyjádřil pro Českou televizi, ještě před otevřením diskuse v Poslanecké 

sněmovně. Jeho postoj je umírněný, klade důraz na diskusi. Výrokem o jednadvacátém 

století dává ale najevo, že jsme již pokročili do fáze, kdy je společnost připravena na 

uzavírání stejnopohlavních manželství. Ukazuje, že názory těch, kteří jeho postoj nesdílí, 
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jsou zastaralé. Metaforou kulturní války zapadá jeho výrok do klasického pojetí 

konzervativního – jakožto tradičního a liberálního – jakožto moderního. 

Chvojkova vyjádření nejsou příliš silná a agresivní. Naopak často ukazuje na různý pohled 

různých politiků i členů společnosti. "Někteří poslanci z klubu podepsali novelu 

občanského zákoníku, jiní podepsali novelu ústavy. Bude volné hlasování, každý si bude 

hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ (24zprávy 2018) Zároveň tím ukazuje 

svou pozici a pozici jeho strany v procesu tříbení. Nikdo další z ČSSD se do tohoto 

procesu nezapojil. Jejich pozice je celkově slabá a tudíž nemohou nebo nechtějí ovlivnit, 

jak bude výsledná politika manželství vypadat. To je ale v kontextu strany, která se 

považuje za největší levicovou stranu v ČR a zároveň je momentálně součást vládní 

koalice, přinejmenším k zamyšlení. 

Domnívám se, že smířlivost obou politiků vychází z jejich politické příslušnosti. Strany 

obou poslanců jsou v tomto tématu rozdělené a nalezneme v nich skalní zastánce i odpůrce 

manželství pro všechny. Jakýkoli jejich „extrémní“ postoj by tam vždy směřoval proti 

některé části spolustraníků. Ochota přijmout ústupky by mohla tyto spolustraníky propojit 

a zároveň podpořit stejnopohlavní páry, jak si oba poslanci přejí. 

5.6.  Shrnutí 

V této podkapitole bych ráda shrnula získané poznatky a také více zdůraznila 

procedurální strategie, které v kontextu jednotlivých vyjádření nejsou tolik zřejmá. V prvé 

řadě ale obecně shrnu argumenty z jednotlivých vyjádření a okomentuji je jako celek. 

Obecně vzato se argumentace zastánců politiky manželství pro všechny velmi překrývá 

s argumentací iniciativy „Jsme fér“. Nejen že používají stejné výrazy, ale téměř všichni 

„předem“ reagují na argumenty odpůrců. Jejich nejčastější strategií je rámování argumentů 

opozice tak, že vyznívají jako zisky. Debata je z jejich strany tedy vedena hlavně 

v pozitivních konotacích. Poukazuje na to, že schválení politiky manželství pro 

stejnopohlavní páry je přínosné a nikomu neškodí. Snaží se o vysvětlení konkrétních 

praktických situací, symbolické roviny i nejčastějších protiargumentů. Jejich argumenty 

jsou zároveň komplexní. Zaměřují se na široké aspekty, kterých se tato politika dotýká a 

strnule se nedrží pouze hodnotového nebo názorového ukotvení. Snaží se politiky i 

veřejnost přesvědčit o tom, že manželství stejnopohlavních párů stojí nad, již několikrát 
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zmiňovanou, kulturní válkou, neboť propojuje jak liberální, tak konzervativní hodnoty.  

V tomto kontextu je pak zřejmé, že odpůrci politiky stejnopohlavních manželství ukazují 

zejména na ztráty, které by podle nich tato politika přinesla. Oproti předkladatelům se 

odpůrci orientují hlavně na hodnoty a méně již na konkrétní situace. Zatímco liberální 

strana se snaží propojit politiku napříč liberálními i konzervativními hodnotami, 

konzervativci toto vůbec nepřipouští. Odpůrci politiky také nepoužívají odborné zdroje a 

jejich argumenty nestojí na vědeckých datech. Tento typ argumentace by se dal ocenit jako 

snaha přiblížení se široké veřejnosti. Bohužel tato snaha selhává díky výkladu oněch 

reálných situací způsobem odpovídajícím manipulativním strategiím, které jsem popsala 

výše. Z racionálně-vědeckého pohledu nejsou argumenty odpůrců politiky tak silné. Přesto 

je nutné připomenout, že otázka přijetí nebo odmítnutí politiky stejnopohlavních párů je 

otázkou střetu kulturních hodnot, které jsou zakořeněny v každém z nás a nemají racionální 

povahu. Převaha argumentace příznivců oproti odpůrcům tak není zásadní. 

Zajímavé je, že žádný z vybraných aktérů nezmiňuje technickou proveditelnost. Nikdo 

z vybraných neakcentuje téma rozdílnosti v přijetí minimální změny občanského zákoníku 

a ústavní změny. V tomto případě tedy vyhrává hodnotová přijatelnost nad 

snadnou/složitou implementací. A na zřetel nepřichází ani finanční dopady. Tyto 

argumenty sice padají ve veřejné debatě, jak jsem již uvedla výše, jednotlivý promotéři je 

ale nezdůrazňují. 

Jedinou strategií, které jsem nevěnovala samostatnou podkapitolu, je využití souborů 

řešení. Tuto metodu de facto nebylo možné využít s ohledem na stav projednávání politiky 

v Poslanecké sněmovně. Jedinou možností doposud bylo, nalézt takovou politiku, která by 

byla vhodná k vytvoření společného souboru řešení k prosazení projednávání témat na 

plénu Poslanecké sněmovny. To znamená vytvořit soubor řešení s jiným návrhem, který se 

prozatím neprosadil na pořad schůze a společně s jeho promotéry tam oba návrhy prosadit. 

Nalézt takový návrh aby bylo ale velmi obtížné. Politika manželství pro stejnopohlavní 

páry je již spojená do jedné rozpravy s ústavním návrhem a najít další politiku, které by 

byla tematicky podobná, považuji spíše za nereálné. 
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Závěr 

V práci jsem vysvětlila rozhodovací proces politiky manželství pro stejnopohlavní 

páry. V první teoretické části jsem popsala současnou verzi Multiple Stream Framework a 

zarámovala jím proces vzniku politiky manželství v ČR. Nyní shrnu nejdůležitější zjištění, 

ze kterých vyplývá, pro nebyla politika přijata. Odpovím také na výzkumné otázky a 

zhodnotím hypotézy, které MSF předkládá. 

Za jeden z největších problémů považuji absenci „focusing eventu“, který jsem nedokázala 

rozklíčovat ani já, ani oslovení respondenti. To že se neodehrál žádný moment, který by 

k této problematice přitáhl pozornost a tím získal důležitost ve společnosti i v politice 

pravděpodobně zapříčinilo neochotu politiků se návrhu více věnovat a hlasovat o něm. 

Návrhu tak nepomohla ani snadná technická proveditelnost nebo finanční udržitelnost, nad 

kterými zvítězila hodnotová nepřijatelnost. Okno tedy nebylo otevřeno ani personální 

výměnou v Poslanecké sněmovně a vládě. 

Ukázalo se, že veřejněpolitickou síť tvoří více konzervativních zastánců tradičního pojetí 

manželství mezi mužem a ženou. Mezi nimi zejména politici vládních i opozičních stran, 

ale zejména zájmové skupiny v podobě náboženských skupin nebo Aliance pro rodinu. 

Z vyjádření různých institucí je pak zřejmé, že téma gay a lesbických manželství je natolik 

kontroverzní, že k němu nechtějí poskytovat jednoznačná stanoviska. Rozdělená zůstává i 

společnost. Ačkoli průzkumy zadané iniciativou „Jsme fér“ naznačují, že většinová 

společnost je na manželství pro všechny připravena, politici, kteří těmto průzkumům 

nevěří stále tvrdí, že mlčící většina se staví proti. 

Dostáváme se tak k tématu, na které cílí výzkumné otázky práce. Kdo jsou promotéři této 

politiky? Jak jsem již vysvětlila výše, za veřejněpolitické (policy) promotéry považuji 

představitele „Jsme fér“ Czeslawa Walka a Adélu Horákovou. Právě tato iniciativa hraje 

v politice manželství pro všechny zásadní roli, a jak potvrdili i oslovení respondenti, 

usilovně pracuje na jejím prosazení. Jako veřejněpolitického promotéra protinávrhu 

bychom předpokládali představitele Aliance pro rodinu. Nedomnívám se ale, že jejich 

snahy jsou natolik výrazné, abychom je mohli označit za promotéry. Za veřejněpolitického 

promotéra ústavní změny bych tedy označila Poslance Výborného, který je zároveň zcela 

jistě promotérem politiky tohoto návrhu.  
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Určení promotérů politiky (political) manželství pro gay a lesbické páry nebylo tak 

jednoznačné. Hlavním promotérem politiky byla jednoznačně Radka Maxová. Právě ona 

byla hlavní předkladatelkou návrhu, pro který získala podporu a zároveň zastávala několik 

formálních funkcí, díky kterým měla větší šanci návrh prosadit. Ve chvíli, kdy ale Maxová 

odešla do Evropského parlamentu, návrh svého promotéra politiky de facto ztratil. Tuto 

pozici nyní zastává více politiků současně, ani jeden ale není tak výrazný a silný, jako byla 

právě Maxová a to jednoznačně přispělo k tomu, že návrh doposud nebyl přijat. Zde bych 

také ráda zhodnotila platnost první hypotézy, kterou MSF předkládá: návrh předkládá 

veřejněpolitický promotér, který zastává určitou formální funkci, je přijetí politiky 

pravděpodobnější. Maxová byla předsedkyní výboru pro sociální politiku, který je v tomto 

případě klíčový. Její šance byla tedy vyšší. V současné době na její pozici nenastoupil 

nikdo s podobou nebo jinou formální funkcí a šance na prosazení návrhu tedy klesá. 

Maxová byla také místopředsedkyní hnutí ANO, které je nejsilnější vládní stranou 

s premiérem. Mohla tak získat podporu i mezi svými spolustraníky, kteří jsou pro přijetí 

návrhu klíčoví. Po jejím odchodu bylo zřejmé, že v této otázce rozštěpené hnutí nemá kdo 

sjednotit a bude pro něho tudíž jednodušší se k návrhu nevracet. V rámci ostatních 

politických stran vidíme tři skupiny. Rozdělené jako hnutí ANO: TOP 09, Starostové a 

nezávislí a ČSSD; odpůrce: ODS a KSČM (až na zcela osamocené výjimky), Trikolóra, 

SPD a KDU-ČSL; a zastánce: Piráti. Z tohoto rozdělení plyny jasná informace, že jedinou 

stranou, která jednotně podporuje manželství gayů a leseb jsou opoziční Piráti. Obě vládní 

strany jsou rozdělené, a jak jsem ukázala výše, o prosazení politiky příliš neusilují.  

Z analýzy vyjádření jednotlivých politiků a také několika rozhovorů, které jsme provedla, 

jsem pak zjišťovala, jaké strategie aktéři používají k prosazení svých zájmů. Prvním 

zjištěním je, že podle pojetí manipulačních strategie podle Zahariadise, všichni vybraní 

aktéři některou manipulační techniku používají. Všichni se snaží ukázat, že jejich návrh 

představuje pro společnost zisk a protinávrh ztrátu. Velká většina z nich také používá 

symboly a snaží se ve svém publiku vyvolat emoce. Zcela stejné argumenty rámují podle 

vlastních zájmů a jiné zarámování nepřipouští. Všichni se tedy snaží ovlivnit nerozhodnuté 

rozhodovatele a získat jejich podporu, čímž se naplňuje vhodnost rámování pomocí MSF, 

který se od ostatních teorií liší právě použitím manipulačních strategií. 

Použity jsou ale i další strategie, které akcentují kognitivní reference, vzbuzují emoce a 
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zjednodušují debatu do symbolů. Aktéři se pomocí nich snaží změnit dynamiku pohledu na 

politiku manželství. 

Potvrzuje se tím i nejednoznačnost, typická pro MSF. Většina aktérů používá téměř 

totožné argumenty, ale vykládá je s odlišným výsledkem. Není tedy jednoznačné, který 

pohled je ten „správný“. Zároveň je ani jedna ze strategií neukázala jako vítězná a tudíž se 

tato nejednoznačnost nevyřešila. Ani jeden návrh nebyl přijat. 

Sporné je použití salámové taktiky. Někdo může současnou situaci považovat za 

pokračování již prosazené politiky registrovaného partnerství. Já se přikláním k tomu, že 

použití salámové taktiky by znamenalo nejprve prosazení stejných práv pro registrované 

partnery, jako pro manžele. Politiku manželství stejnopohlavních párů vnímám jako celek, 

nikoli pokračování. 

Prosazení této politiky v souboru řešení nepovažuji v tomto případě za příliš reálné. Jak 

jsem již vysvětlila, jedná se o velmi specifický návrh, který nemá příliš společného 

s ostatními tématy projednávanými v Poslanecké sněmovně. Nezaznamenala jsem tedy 

žádnou snahu návrh do nějakého souboru spojit. Tímto také odpovídám na H3, která říká, 

že přijetí politiky je pravděpodobnější, pokud je možné ji kombinovat v jedné dohodě 

s více návrhy různých veřejněpolitických promotérů. Nemožnost této kombinace tedy 

znovu přijetí návrhu komplikuje. 

S druhou hypotézou se vracím k tématu popularity politiky ve společnosti. H2 totiž říká, že 

pravděpodobnost přijetí politiky se zvyšuje s její popularitou mezi voliči. Dle uvedených 

průzkumů politika mezi voliči populární je. Problém vnímám při zhodnocení její 

důležitosti. Voliči proti ní sice nic nemají, ale i s ohledem na absenci „focusing eventu“ se 

na ni příliš nesoustředí. Tuto hypotézu tedy v kontextu politiky gay a lesbických 

manželství hodnotím neutrálně. Nedomnívám se, že by politika nebyla přijímaná, ale také 

není dostatečně populární. Její přijetí tedy tolik nenahrává. 

Čtvrtá a poslední hypotéza se dotýká chování opozice. Říká, že čím větší odpor opozice 

vůči návrhu vyvine, tím více se bude výsledná politiky lišit od původní předlohy. v Našem 

případě opozice přišla s vlastním návrhem, který je naprostým opakem politiky manželství 

pro stejnopohlavní páry. Politika se dle mého názoru tedy nemůže lišit, ale nebude vůbec 

přijata. 
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Až na jednu tak všechny hypotézy říkají, že přijetí vybraného návrhu bude složité. To 

odpovídá i reálnému výsledku v Poslanecké sněmovně. Návrh nebyl přijat a nebylo ani 

zahájeno hlasování o něm. Terminologií MSF bych výsledek zhodnotila následovně. 

Politice chybí promotér s takovou pozicí, který by byl schopen získat pro ni takovou 

podporu, aby byl prosazen. V důsledku se nenašel nikdo, kdo by propojil všechny tři 

proudy v rozhodovacím okně a návrh tak nebyl přijat. 

Metaforou kulturních válek, kterou v práci používám, zvítězila konzervativní strana. Ta, 

ačkoli věděla, že její navrhovaná ústavní změna pravděpodobně nebude přijata, zamezila 

možnosti projednání návrhu manželství pro všechny a zároveň její změně k prosazení 

alespoň stejných práv pro stejnopohlavní páry, jako mají manželé i bez institutu 

manželství. Domnívám se, že v tomto střetu také hrála roli současná vyhrocená situace. 

Kulturní válka se odehrává na více frontách po celém světě a pro nerozhodnuté jedince je 

jednodušší zachovat se podle „path dependence“ než bojovat ve vyhroceném sporu. 

Liberální strana tak byla nucena bojovat tvrdě a vyhroceně, což ji v tomto případě 

nepomohlo. 

Za hlavní nedostatek této práce považuji absenci vyjádření představitelů iniciativy „Jsme 

fér“. Ačkoli jsem s těmito aktéry byla v kontaktu, nepodařilo se mi s nimi sjednat rozhovor 

nebo jiné vyjádření, které bych v práci mohla použít. Snažila jsem se toto vyjádření 

nahradit materiály, které iniciativa sama zveřejňuje a rozpoznat v nich jejich strategie. 

Jejich vyjádření by přesto bylo jasnější. 

Zpětně nehodnotím ani příliš kladně využití kombinace MSF a diskursivní analýzy. Jejich 

kombinace by možná dobře fungovala v případě zaměření se na agendu v proudu 

problému. Potenciál ve využití diskursivní analýzy ke zjišťování strategií jednotlivých 

aktérů má ale své limity. Pomocí diskursivní analýzy je možné identifikovat jednotlivé 

manipulační strategie, v případě procesních strategií tato analýza ale spíše selhává.  
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Manželství gay a lesbických párů v perspektivě Multiple Stream Framework 

Diplomantka: Lucie Kotlasová  
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B. Vymezení výzkumného problému 

Manželství pro všechny je příkladem politiky, která rozděluje současný svět. Může 

dobře ilustrovat kulturní válku mezi konzervativními a liberálními hodnotami. Tato 

dvojznačnost obvykle nemá jasné správné řešení a k jejímu zarámování se dobře hodí 

Multiple Stream Framework, který jsem se rozhodla v práci použít. 

Konkrétní zaměření mé práce se bude týkat aktérů a jejich strategií. V práci vysvětlím celý 

proces vzniku politiky manželství pro stejnopohlavní páry, jejíž návrh je v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR sloučen do jedné rozpravy s opozičním protinávrhem na 

ukotvení manželství jakožto svazku muže a ženy do Ústavy. Nejvíce mě ale budou zajímat 

právě aktéři této politiky. 

Kdo jsou promotéři těchto návrhů a jaký vliv na politiku mají? Jaké používají strategie 

k dosažení svých cílů? Toto budou mé výzkumné otázky, na které budu v práci odpovídat. 

V rámci toho se zaměřím také na roli jednotlivých politických stran, formální funkce 

různých aktérů nebo konkrétní argumentaci. Výsledkem by tak měl být ucelený obraz 

procesu vzniku politiky, rolí jeho aktérů a jejich strategií. 

C. Metodologický přístup 

V práci provedu rešerši literatury a detailně popíšu Multuple Stream Framework, 

který aplikuji na vybranou politiku. Předurčím hlavní aktéry a promotéry politiky 

manželství pro všechny a s vybranými z nich provedu polostrukturované rozhovory. Ty 

následně zanalyzuji. Identifikuji strategie jednotlivých aktérů a ověřím platnost hypotéz, 

které Multuple Stream Framework nabízí. K dokreslení kontextu a dalších informací mi 

poslouží zejména analýza stenozáznamů z jednání na plénu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. 

D. předpokládaná struktura 
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V první části práci aplikuji Multiple Stream Framework na vybranou politiku. Následně se 

zaměřím na identifikaci jednotlivých aktérů a jejich rolí. Po teoretickém úvodu do strategií, 

které nabízí Multiple Stream Framework přijde analytická část práce. Ta bude věnována 

metodologii a analýze provedených rozhovorů, doplněných o další vyjádření vybraných 

aktérů. 
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