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 ABSTRAKT 

 

Cílem této práce bylo zmapovat gay otcovství coby málo tematizovaný a 

diskutovaný fenomén, který nebyl v českém prostředí dosud podroben důkladnému 

výzkumu. Práce proto prozkoumává názory vybraných gay mužů na rodičovství. 

Polostrukturované rozhovory s 30 muži umožnily zkoumat, jakým způsobem je 

v českém kontextu otázka gay otcovství a rodičovství konstruována (jak a kde tyto 

představy vznikají a jakým způsobem jsou udržovány a transformovány). Důležitým 

aspektem při zkoumání touhy gay mužů po dětech je uvědomit si důsledky 

institucionálních bariér a zákazů, které společnost systematicky vytváří.  

Z tohoto důvodu práce využívá jakožto komparativní rámec zmapování situace ve 

Skandinávii a Španělsku, které jsou v oblasti úpravy legislativy rodičovských práv 

gayů a lesbických žen na zcela jiné úrovni než Česká republika. Ze srovnání stavu 

v těchto zemí s českým prostředím vyplývá teze o klíčových faktorech, které se na 

institucionalizaci stejnopohlavních partnerství a rodin podílejí. Jedním z těchto 

faktorů byl aktivismus, jehož propojení s gay otcovstvím se stalo koncepčním 

rámcem této práce. Teoretická část se proto dále věnuje obecnému utváření nových 

sociálních hnutí, aktivistickému působení a specifickému chápání (g/l) aktivismu 

v českém kontextu. Zjevná nechuť (dotazovaných) gay mužů podílet se na 

institucionalizované podobě aktivismu vedla k závěru, že mohou existovat nové 

podoby neinstitucionalizovaného aktivismu, do nichž je možné zařadit i gay 

otcovství.  
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ABSTRACT 

 

This thesis elaborates on the concept of gay fatherhood, which has been so far 

insufficiently researched and discussed phenomenon, especially in the Czech Republic. 

The thesis explores attitudes of interviewed gay men towards questions of gay 

fatherhood. In–depth semi–structural interviews with 30 gay men investigated in what 

ways the matters of gay fatherhood are constructed in the Czech context; where and 

how the conceptions about gay fatherhood emerge and how they are maintained and/or 

transformed. In general, an important factor affecting one’s desire to have children is 

prevailing institutional context. Institutional barriers and obstacles to having children 

that are systematically constructed by society, affect not only the mainstream 

population, but also (and above all) gay population.  

Therefore, building on review of relevant academic texts, the thesis focuses on 

a comparison of the Czech institutional context with the Scandinavian and Spanish one. 

Comparison of different models of enforcement of legislation concerning same-sex 

partnerships reveals key factors that enable institucionalization of same-sex 

partnerships/families. One of these factors was activism that became a conceptual 

framework of the thesis. The last chapter of theoretical part is therefore focused on 

formation of new social movements, activism and the history of (gay) activism in the 

specific Czech context. The obvious lack of interest of gay men in the public, 

institutionalized activism can be seen as a result of many historical and cultural aspects. 

The thesis suggests that there can be a new challenging perspective of activism hidden 

in gay fatherhood. 

 



 
 

8   
 

1 ÚVOD 

 

V současné české společnosti se – nejen v souvislosti s diskuzemi o genderové 

rovnosti – dostává do popředí fenomén otcovství. Realizují se výzkumy zaměřené na 

aktivní otcovství a podporu využívání rodičovské dovolené muži, zakládají se 

neziskové organizace zaměřené na muže-otce, organizují se konference a kulaté stoly, 

téma otcovství dostává prostor v médiích (viz aktivity Sociologického ústavu 

Akademie věd, neziskových organizací jako jsou např. Aperio, Gender Studies, LOM a 

další). Ačkoli jsou diskuze i představy o „správném“ otcovství velice rozmanité, 

jednoznačně jim dominuje heterosexuální (bílý a středostavovský) muž.1 Výstižně to 

komentují William Marsiglio a Joseph Pleck: veřejné chápání otcovství většinou 

kopíruje heteronormativní předpoklady (Marsiglio, Pleck 2005), tedy nahlížení 

heterosexuality jako jediné (resp. jediné obvyklé či správné) sexuální orientace. 

Téma rodičovství se objevuje i v jiné souvislosti, v souvislosti se 

zákonodárstvím, které v českém kontextu ošetřuje občanskoprávní postavení 

příslušníků a příslušnic gay a lesbické (dále g/l2) „komunity“3. Přesnější by v tomto 

případě bylo pravděpodobně použití výrazu „neobjevuje“, neboť zákon o 

registrovaném partnerství, který v současné době občanskoprávní aspekty 

stejnopohlavních soužití upravuje, rodičovství ošetřuje pouze do té míry, že explicitně 

znemožňuje adopci dítěte stejnopohlavním párem, který se nechal „zaregistrovat“. O 

jiných institucionálních možnostech (např. umělé oplodnění pro lesbické páry, osvojení 

dítěte partnera/partnerky, institut náhradní matky) zde není jediná zmínka. Nicméně 

i přes zmíněné heteronormativní tlaky, které v české společnosti fungují, lze vysledovat 

jisté náznaky diskuze o jiných než heterosexuálních rodinách. Pokud ovšem tento 

diskurz podrobíme bližšímu zkoumání, zjistíme, že z něj systematicky vypadává 

tematizace aktivního otcovství gay mužů.  

                                                 
1 V tomto ohledu je samozřejmě nutné ptát se, které instituce produkují „vědění“ týkající se rodinného 
uspořádaní a funkcí jeho jednotlivých členů. Není jistě bez významu, že v českém prostředí si v otázkách na 
rodinu (podobně jako v otázkách na sexualitu) stále udržují výsadní postavení experti z oblasti psychologie. 
2 Vzhledem k tomu, že se v této práci zaměřuji primárně na gay muže (a při komparaci na lesbické ženy), 
většinou v ní nepoužívám politicky korektní zkratku LGBTI, která zahrnuje i bisexuální, transgender a 
intersexuální jedince. 
3 Považuji za nutné termín „komunita“ vložit do uvozovek, neboť sama g/l scéna není v odpovědi na otázku 
po komunitě jednotná: „Lesbické a gay aktivity, a to zejména na politické úrovni, v mnoha směrech doslova 
táhnou za jeden provaz, i když v dalších oblastech se dá o „homosexuální“ kultuře či tématice s úspěchem 
polemizovat a je nutné velmi specificky rozlišovat a odlišovat gay a lesbické kontexty.“ (Sokolová 2006: 
249) 
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Tento rozkol souběžných diskurzů, kdy se na jednu stranu objevují snahy 

zvýšit povědomí o mužích, kteří mají z hlediska rodičovství právo na stejný přístup 

jako ženy, a na stranu druhou jsou z těchto diskuzí automaticky vylučováni 

neheterosexuální muži, si jistě zaslouží bližší průzkum, především pak v souvislosti 

s rozšířeným stereotypem, že gay muži o otcovství nestojí. Je ovšem nutné podotknout, 

že převládající stereotypní představa o gay muži, který se otcovství vyhýbá, nevychází 

pouze z hegemonních (převládajících) diskurzů. Při zkoumání výroků o gay mužích 

coby případných otcích se ukazuje, že rodinu jako výsadu heterosexuálních párů 

nezpochybňují ani zástupci či zástupkyně „komunity“. Například mluvčí Gay a 

lesbické ligy Tereza Kodíčková podle článku v časopise Reflex, který se týkal 

lesbického mateřství, výslovně požadovala publikování této věty: „Vzhledem 

k situaci na politické scéně není pro nás aktivisty prosazování adopce a mateřství u 

homosexuálních párů aktuální záležitostí. Aby si někdo nemyslel, že po zákonu o 

registrovaném partnerství je to hned další krok.“ (Konrádová 2006)4 Přitom právě 

„otázka dětí a možnost adopce je naprosto zásadním vyjádřením plnohodnotnosti [jejich] 

lidství“ (Sokolová 2004: 82). 

Martin Strachoň podle článku Zákon o gayích čeká novela ujistil, že „mezi 

nejbližší cíle nebude v dohledné době patřit uzákonění adopcí nebiologických potomků 

homosexuálními páry“ (Malecký 2006). Předpoklad, že gayové nemají rodinu, vyplývá 

i z výroku Jiřího Hromady (bývalý předseda Gay iniciativy) v článku Utajení 

homosexuálové v české politice, kde tvrdí: „Řada gayů pracuje jako asistenti, tajemníci 

či tiskoví mluvčí. Je to logické, jsou kreativní a hlavně nemají rodinu, takže se své 

práci mohou věnovat více než obligátních osm hodin denně.“5 (Junek 2006) A Jiří X. 

Doležal ve svém článku Když revolucionáři zvítězí píše: 

 

Slavomír Goga (1980) je oním „mladým aktivistou“[...]. Je mluvčím Gay a 
lesbické ligy. Sedíme v kavárně Slavia a on mluví o tom, že například ve 
věcech adopce rozhodně není zatím úplná rovnoprávnost – ale zároveň říká, 
že adopce není nyní cílem Ligy. A připouští, že jde o okrajovou záležitost, 
nikoli o věc, jež by nějak ztěžovala lidem život častěji než výjimečně. 

                                                 
4 Chybějící čísla stran u některých citací nejsou způsobeny mou nepozorností, ale povahou některých zdrojů, 
které jsem měla pouze v on-line podobě, jejíž součástí číslování stránek nebylo (případně neodpovídalo 
číslování původnímu).  
5 Zde ovšem Jiří Hromada přehazuje příčinu a následek, což potvrzují i výzkumy ohledně vztahu pracovního 
a soukromého života heterosexuálních jedinců. Ukazuje se, že především trh práce a samozřejmě rodinná 
politika státu, v němž žijeme, jsou faktory, které strukturují naše soukromé životy (viz např. Vohlídalová 
2007). 



 
 

10   
 

Lesbické páry, které chtěly dítě, si to dokázaly dávno zařídit i bez zákonem 
povolené adopce, a dva chlapi většinou mívají bez ohledu na sexuální 
orientaci pramalý zájem pořídit si děťátko. (Doležal 2006) 
 

Tyto výroky vyvolávají nejen otázky, co to znamená „mít“ rodinu, ale také 

jaké jsou stereotypy a předpoklady, které do těchto představ vstupují. Ty následně 

ovlivňují utváření obecného povědomí o možnosti a touze gayů a lesbických žen 

rodinu mít. Mimoto také ukazují, do jaké míry vstupují do diskuze o gay a 

lesbickém rodičovství genderové stereotypy. Tuto skutečnost pak potvrzuje v rámci 

mainstreamové produkce nejen mediální, ale i odborný diskurz, který se v rámci 

homoparentality (tedy rodičovství gay mužů a lesbických žen) zabývá téměř 

výhradně lesbickým mateřstvím (i tím však celkově v poměrně malé míře) a gay 

otcovství opomíjí.  

  

1.1 Struktura práce 

 

 Hlavním cílem výzkumu, který navrhla a vedla Věra Sokolová a v rámci 

kterého vznikla tato diplomová práce, proto bylo vytvoření prostoru pro diskuzi o 

gay otcovství. Z výše zmíněného je zjevné, že se ve společnosti vytváří a recykluje 

názor, že gay mužů se otázka rodičovství příliš netýká. K ilustraci tohoto tvrzení 

slouží kritický přehled literatury zabývající se homoparentalitou (s pozorností 

upřenou na gay otce), který uvádí teoretickou část.  

 Při zkoumání touhy po dětech nelze opominout institucionální rámce 

společnosti, ve které výzkum provádíme. Další kapitola teoretické části proto 

zkoumá institucionalizaci stejnopohlavních partnerství a rodin v evropském 

kontextu, konkrétně ve Skandinávii a Španělsku. Komparace těchto zemí s českým 

prostředím nabízí tezi o klíčových faktorech, které se na výše zmíněné 

institucionalizaci podílejí. Jedním z těchto faktorů je aktivismus, jehož propojení 

s gay otcovstvím se stalo koncepčním rámcem mé diplomové práce. V závěru 

teoretické části se proto věnuji obecnému utváření nových sociálních hnutí, 

aktivistickému působení a specifickému chápání (g/l) aktivismu v českém kontextu. 
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 Na teoretickou část navazuje část analytická, která se skládá ze tří hlavních 

kapitol. První kapitolu jsem věnovala zkoumání vlastních epistemologických 

východisek, jejichž vliv na povahu výzkumu a vlastní závěry považuji za zcela 

zásadní. Reflexe vlastní lokace, přesvědčení a jednání se promítá i do druhé 

kapitoly analytické části, která je věnovaná metodologii. Klíčovou otázkou 

samotného výzkumu bylo, do jaké míry neustále opakovaný argument, že gay muži 

v zásadě děti nechtějí a rodičovství nepovažují za relevantní téma, koresponduje 

s jejich vlastními názory. Metoda polostrukturovaných rozhovorů, založených na 

otevřených otázkách s možností volné výpovědi, umožnila zkoumat, jak je podle 

dotazovaných otázka gay otcovství a rodičovství u nás konstruovaná, jak a kde tyto 

představy vznikají, jakým způsobem jsou udržovány a transformovány; především 

však umožnila sledovat názory samotných gay mužů a prozkoumat tak představy o 

gay otcovství „zevnitř“.  

 Třetí kapitola analytické části je rozdělena do podkapitol, ve kterých 

interpretuji a analyzuji data získaná z rozhovorů. Přestože předběžný průzkum 

literatury většinou odkazoval k představě, že (dotazovaní) gay muži nebudou jevit o 

děti zájem, základní hypotéza diplomové práce (i celkového výzkumu) vycházela 

z představy, že se jedná o stereotyp. V první podkapitole se proto zabývám motivací 

dotazovaných gay mužů k otcovství. V druhé podkapitole zkoumám konstrukci 

stejnopohlavní rodiny, konkrétně jakým způsobem do ní vstupují genderové 

stereotypy. V poslední podkapitole se zabývám identitou, jak ji chápou participanti, 

a jejich vztahem ke komunitě, který s chápáním vlastní identity do značné míry 

souvisí. Co se týče propojení aktivismu a názorů na gay otcovství, původně jsem 

zamýšlela komparativní analýzu názorů tzv. „aktivistů“ a „neaktivistů“. Postupně 

jsem však byla nucena přeformulovat původní chápání aktivismu a zamyslet se nad 

novými cestami, které aktivismu může gay otcovství otevírat. Přemýšlení nad 

aktivismem se tak stalo nedílnou součástí mnou analyzovaných oblastí a vyústilo do 

hypotézy ohledně gay otcovství jako nové cesty aktivismu v českém kontextu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Homoparentalita s důrazem na gay otcovství – kritický přehled literatury6 

 

Homosexualita a otcovství zní pro většinu společnosti jako vzájemně si 

odporující koncepty (Allen, Demo 1995; Nedbálková 2005; Voeller, Walters 1978). 

Tato rozporuplnost „vyplývá jednak z commonsensuálních očekávání, ale i 

z odborného společenskovědního diskurzu, a co je pozoruhodné, ambivalentní toto 

téma zůstává i v interpretacích vycházejících přímo od aktérů gay a lesbické 

komunity“ (Nedbálková 2005: 1). V mediálním, ale i odborném diskurzu se neustále 

opakuje představa, že „touhu po rodičovství a s ním spojenou potřebu společen-

ského uznání více vyjadřují lesbické ženy než gay muži“ (Procházka 2005).  

Podle Sokolové se v diskuzi o homoparentalitě spojuje homofobie 

s genderovými mýty a stereotypy; obavy z rodičovství u dvou gayů jsou pak díky 

genderovým stereotypům větší než u dvou lesbických žen (Sokolová 2004). Pokud 

opomineme možnost výskytu dětí z předchozích manželských svazků, jsou lesbické 

ženy navíc ve zvýhodněné pozici, neboť mohou na rozdíl od gayů využít některou 

z možností asistované reprodukce (Janošová 2000, Sokolová 2004). Není tedy divu, 

že zatímco některá média již prezentují dvě lesbické ženy jako osoby, které mají 

právo na touhu po dětech a plnohodnotné rodičovství (viz např. Konrádová 2006), 

prezentace gayů a otcovství jako by v mediálním diskurzu neexistovala (pokud 

ovšem pomineme záporné výroky a postoje některých představitelů z řad g/l 

aktivistů a aktivistek).  

To samé se dá říci i o diskurzu odborném. Vzhledem k tomu, že se 

homosexualita i nadále řeší především na úrovni psychologie a sexuologie 

(popřípadě biologie), většina literatury a článků se zabývá homosexualitou 

z psychologického hlediska, coming-outem, promiskuitou atd. Homoparentalita 

jako taková stojí na okraji zájmu, spíše se tematizuje vztah homosexuálních dětí a 

                                                 
6 V této kapitole se zabývám primárně českým kontextem – zahraniční literatura a zdroje (ne vždy veřejně 
dostupné) mi sloužily spíše k dokreslení popisované situace. 
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heterosexuálních rodičů7 (např. Fifková 1998, Janošová 2000). Pokud ale chápeme jako 

gay či lesbickou takovou rodinu8, jež je definovaná přítomností stejnopohlavního páru 

(či jednoho dospělého, který se identifikuje jako gay či lesba), který se stará o děti a 

vychovává je, pak se literatura – jíž je již tak malé množství9 – věnuje spíše 

ne/správnému vývoji dětí gayů a lesbických žen, nežli samotnému výzkumu těchto 

rodin v rámci společnosti.  

Vedle psychologie je další disciplínou, která se homoparentalitě nějakým 

způsobem věnuje, především sociologie. V českém kontextu se však výzkumy zaměřují 

opět především na lesbické matky (viz Nedbálková 2005, Polášková 2007), případně 

homoparentalitu zcela opomíjejí – například časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum 

(Sociologický ústav AV 2005) věnoval svůj šestý ročník oblasti rodiny a rodičovství, 

ale přestože badatelky narušují představu „tradiční“ nukleární rodiny, hranice 

heterosexuální rodiny výzkumy nepřekračují. Samostatnou kapitolu představuje 

literatura vycházející z aktivit a výzkumů v rámci gay a lesbické „komunity“ (např. 

Společenská diskriminace lesbických žen, gay mužů a bisexuálů v ČR (Procházka 2003) 

nebo Homosexualita, společnost a AIDS v ČR (Stehlíková 1995), případně – z hlediska 

prezentace „komunity“ i historického pojetí „gay“ identity sporná – kniha Jiřího Fanela 

Gay historie z roku 2000) – ani zde však není věnován g/l rodičovství prostor. Tato 

skutečnost je zarážející především u zmíněné studie Společenská diskriminace 

lesbických žen, gay mužů a bisexuálů, která se přes zpracovávané téma vůbec nezabývá 

diskriminací na úrovni rodičovských práv. 

Významným počinem na české scéně je text Analýza situace lesbické, gay, 

bisexuální a transgender menšiny v ČR vytvořený Pracovní skupinou pro otázky 

sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily 

Stehlíkové, který vznikl v souvislosti s aktivitou Evropské unie „Evropský rok rovných 

příležitostí pro všechny 2007“. Vzhledem k širokému záběru Analýzy je LGB10 

                                                 
7 V této souvislosti se nabízí podstatná otázka, která narušuje představu jasně definovaných rodin – kdy je 
vlastně rodina homosexuální a kdy heterosexuální? Stává se rodina rodinou homosexuální skrze děti nebo 
rodiče? (Allen, Demo 1995; Sokolová 2004). 
8 Pokud ovšem vezmeme v úvahu proměnlivost samotné sexuální identity a orientace, je jasné, že ani nálepka 
gay či lesbické rodiny není dostačující. 
9 Přičemž, jak podotýkají Allen a Demo (1995), ignorance gay a lesbických rodin v rámci výzkumů rodin 
zkresluje skutečnou diverzitu všech rodin. 
10 Uvádím zkratku LGB stejně jako autoři/autorky zmiňované kapitoly, neboť „používání zkratek „LGBTI“, 
„LGBT“, p řípadně „LGB“ není [v analýze] nahodilé a vždy znázorňuje, které skupiny sexuálních minorit se 
pojednávaná otázka týká“ (Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR 2007). 
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rodičovství tematizováno na čtyřech stránkách především na základě legislativních 

možností v České republice. O výzkumu homoparentality se zde tedy nedá mluvit,11 

ačkoli se z hlediska boje proti homofobii a předsudkům jedná o poměrně klíčový 

dokument. 

Homosexualita je pochopitelně tematizována i v antropologii. Ačkoli právě 

antropologický přístup může výstižně demonstrovat proměnlivost takových kategorií, 

jako je sexualita, mnohdy zůstává v zajetí představy, že je homosexualita geneticky 

determinována (Vrhel 2002; Zvěřina, Malina 2002). Antropologický výzkum zabývající 

se homoparentalitou jsem v českém prostředí však neobjevila. 

Důležitým (a v podstatě jediným) zdrojem podávajícím informace o 

homoparentalitě je genderová (i zde ovšem především zahraniční) literatura. Bohužel 

i v této literatuře lze nalézt výraznou disproporci mezi výzkumy a literaturou 

zabývajícími se homosexualitou a výzkumy a literaturou zabývajícími se 

homoparentalitou. Na jednu stranu je samozřejmě pochopitelné, že je homoparentalitě 

(a tím spíš speciálně gay otcovství) jakožto jednomu z podtémat homosexuality 

věnováno méně prostoru, přesto když se podíváme analogicky např. na zastoupení 

výzkumů o rodičovství (a otcovství) v rámci feministických studií, pořád se jedná o 

významný nepoměr. I v rámci výzkumů či literatury zabývající se homoparentalitou se 

(jak jsem již zmínila) v českém prostředí nevěnuje téměř žádná pozornost gay 

otcovství. Andrea Baršová například píše: „Problémem, který trápí především lesbické 

ženy, je problematický přístup k asistované reprodukci“ (Baršová 2002: 72). Problémy 

gayů coby potenciálních otců zmíněny nejsou. U genderově senzitivních autorů a 

autorek vycházejících z feministických teorií nelze předpokládat, že by si nebyli 

vědomi sociální konstruovanosti mateřství a otcovství, a je tedy namístě se ptát, zdali 

nejsou gayové coby otcové skutečně neviditelnou skupinou. Jak píše Sokolová, přístup 

k rodičovství je pro lesbické ženy a gay muže zásadně odlišný:  

 

Pokud si do homosexuálního svazku nepřivedou gayové a lesby děti 
z předchozích vztahů, lesbické ženy mohou využít alespoň některých forem 
asistované reprodukce, […] [zatímco] [m]uži tuto možnost nemají. Pro gay 
muže je možná v podstatě pouze adopce (pokud se nedohodnou s lesbickými 
ženami na alternativní formě reprodukce a výchovy, což se samozřejmě ve 
skutečnosti děje). Možnost adopce je ale díky genderovým stereotypům pro 

                                                 
11 A takový výzkum samozřejmě ani nebyl cílem tohoto dokumentu. 
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muže nesrovnatelně těžší než pro ženy, a v ČR téměř nemožná. (Sokolová 
2004: 90) 
 

Právě v této skutečnosti lze v českém kontextu možná hledat bludný kruh 

proklamovaného nezájmu gayů o rodičovství, neboť zahraniční výzkumy, které se gay 

a lesbickým rodičovstvím zabývají již od 70. let – ačkoli to Katherine Allen a David 

Demo stále považují za nedostatečné (Allen, Demo 1995) – jednoznačně dokazují, že 

gay muži o otcovství zájem mají, a někteří děti i vychovávají. Skutečnost, že je pro 

stejnopohlavní pár velice obtížné si rodinu založit, tedy neznamená, že gayové a 

lesbické ženy coby rodiče neexistují. Ukazuje se, že mnoho gayů (stejně jako 

lesbických žen) prošlo heterosexuálním svazkem12 (většinou v důsledku společenského 

tlaku), ze kterého pocházejí jejich děti (Dunne 2000; Marsiglio, Pleck 2005; Miller 

1979; Voeller, Walters 1978). Těmto otcům se také věnuje většina provedených 

výzkumů o gay rodinách, ačkoli hlavní pozornost u nich bývá většinou upřena na vztah 

otců a dětí a na duševní vývin dětí. Jakkoli právě tyto výzkumy zpochybňují mýty a 

stereotypy vedoucí ke stigmatizaci gay a lesbických rodin, ve většině případů se jinými 

tématy než vhodností stejnopohlavního rodičovství nezabývaly. Navíc zkoumaly 

stejnopohlavní rodinu ve srovnání s heterosexuální rodinou (coby normou), což vedlo 

k tomu, že studium struktury rodiny bylo primárně nadřazeno např. výzkumu povahy 

vztahů, které se v jejím rámci vyskytují. V neposlední řadě chybí v evropském 

regionu13 výzkumy, které by zachycovaly diverzitu gay a lesbických rodin.14 Přitom 

právě výzkum neheterosexuální zkušenosti s rodičovstvím poskytuje ideální podmínky 

jednak k prozkoumání alternativních forem rodičovství, jednak i k prozkoumání 

genderu, sexuality a identity coby kategorií ustanovených skrze každodenní 

společenské fungování (Dunne 2000; Nedbálková 2005). 

 

 

                                                 
12 Předchozí heterosexuální vztah není samozřejmě podmínkou a jedinou možností, jak se stát gay otcem. 
Pravděpodobně se však jedná o nejčastější (nebo alespoň nejviditelnější) rodinné uspořádání, ve kterém gay 
muži jako otci figurují, jak potvrzovali i participanti tohoto výzkumu. 
13 Americkým kontextem se zabývá Věra Sokolová ve svém článku, který je momentálně v recenzním řízení 
pro Sociologický časopis. 
14 Ačkoli i zde lze vystopovat postupné změny. Mezi knihy (samozřejmě zahraniční, či dokonce neevropské 
provenience), které zachycují stejnopohlavní rodiny jinak, lze zahrnout např. Families Like Mine: Children 
of Gay Parents Tell It Like It Is (Garner 2005) nebo Gay Dads: A Celebration Of Fatherhood (Strah 2004). 
První zahrnuje zkušenost dětí ze stejnopohlavních rodin, druhá se pak zaměřuje na konkrétní příběhy gay 
otců ve Spojených státech, přičemž zachycuje obrovskou diverzitu jednotlivých rodinných uspořádání.  
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2.2 Sociokulturní kontextuální rámec 

2.2.1 Institucionalizace stejnopohlavních partnerství ve vybraných evropských 
zemích 
 

 Zásadním aspektem při zkoumání touhy jednotlivců po dětech je uvědomění si 

důsledků institucionálních možností a bariér a zákazů, které společnost systematicky 

vytváří. Přitom je třeba míti na paměti, že „ve vztahu k rozmnožování existuje daleko 

více zákazů než příkazů, což je přímým poukazem na to, že zdůrazňování biologické 

diference mezi muži a ženami má společenskou, a ne biologickou funkci“ (Šmausová 

2002: 16). Společenský a institucionální kontext určuje témata týkající se (gay a 

lesbického) rodičovství, jako jsou např. přístup k reprodukčním technologiím, otázka 

adopcí, sociální politika a kulturní chápání toho, kdo (a jakým způsobem) vytváří 

„správnou“ rodinu. Jak ukazuje například Laura Benkov, koncept „tradiční“15 rodiny 

(tzn. rodiny nukleární a heterosexuální) funguje především jakožto instituce či 

ideologie, a ne coby reálný fenomén (Benkov 1994). Hodnoty „tradiční“ rodiny pak 

spočívají v konkrétním počtu lidí, kteří ji vytvářejí, a pochopitelně v jejich pohlaví. 

Otázka vzájemných vztahů mezi rodiči a dětmi jsou v tomto případě nahlíženy až jako 

druhořadé, stejně jako kvalita a schopnost péče o dítě. Resp. jsou stejnopohlavní páry 

v tomto ohledu ze své „podstaty“ chápány v porovnání s páry heterosexuálními jako 

podřadnější. Obavy z rozpadu „tradiční“ rodiny pak často odvádějí pozornost od těch 

konkrétních podmínek ve společnosti, které mohou život rodiny opravdu komplikovat 

(např. rasismus či právě homofobie). Právě s ohledem na institucionální pozadí toho, co 

znamená být rodičem, potažmo co znamená být matkou či otcem (protože se ukazuje, 

že gender má v konstruování dobrého rodičovství nesporně obrovský význam), jsem 

pro svoji práci zvolila jako komparativní rámec zmapování situace v Evropě. 

 V evropském kontextu16 nalezneme různé podoby uznání stejnopohlavních 

uspořádání: od nulových či vysloveně diskriminačních opatření, která ztělesňuje 

                                                 
15 Je ovšem nutné si uvědomit, že tzv. „tradiční“ rodina je institucí poměrně novou, jejíž původ spadá 
přibližně do 19. století (viz např. Havelková 1995, Sokolová 2004). Proto zde, ze stejného důvodu jako u 
„komunity“, ponechávám termín v uvozovkách. 
16 Je samozřejmě důležité mít na paměti, že ani současná Evropa není v žádném případě jednotným 
prostorem. Na podobu uznání stejnopohlavních uspořádání má kromě historie dané země vliv např. 
ne/členství v EU a jeho délka. Role, jakou hrají doporučení EU, je zjevná z příkladu Španělska, kterému se 
věnuji dále. 
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katolické Polsko se svou snahou omezit viditelnost (a vůbec existenci) gayů a leseb,17 

po modelový vzor Nizozemí, které je první zemí, v níž bylo schváleno manželství mezi 

osobami stejného pohlaví (v roce 2000, v platnosti je daný zákon od roku 2001 – viz 

Steenhof, Harmsen 2004). Krátký exkurz do současné evropské legislativy se 

z hlediska stejnopohlavních uspořádání vyznačuje pestrostí a mnohými rozdíly. Francie 

tak například disponuje zákonem o občanském paktu solidarity – přijatým na podzim 

roku 1999 (Baršová 2002) – který je otevřený i heterosexuálním dvojicím, ale již 

neupravuje stejnopohlavní rodičovství. Německo v roce 2000 zavedlo institut 

„registrovaného životního partnerství“, který je vyhrazený pouze pro osoby stejného 

pohlaví (tamtéž). Z hlediska rodičovství umožňuje adopci biologického potomka 

jednoho z partnerů druhým z páru (Gay a lesbická liga 2006). Velká Británie umožňuje 

od roku 2005 jak stejnopohlavní partnerství, tak i adopci dětí (tamtéž). Navíc patří mezi 

země,18 které zpřístupňují „umělé oplodnění buď přímo lesbickým párům, nebo alespoň 

ženám bez partnera a tím tedy následně i lesbickému páru“ (Štěpánková s.d.). Již 

zmíněné Nizozemí umožňuje taktéž manželství i adopce.  

 Právě analýza holandského modelu umožnila nizozemskému sociologovi 

Keesovi Waaldijkovi určit důvody, které vedou k přijetí institucí stejnopohlavního 

partnerství a rodiny, a definovat tzv. „cestu malých změn“ (Waaldijk 2002) – u nás 

dosti známou a, nutno říct, přijímanou značně nekriticky.19 Kromě faktorů, které 

Waaldijk vnímá jakožto specifické pro Nizozemí (sekularizovanost tamní společnosti, 

hrdost na tradici pozitivního přístupu k menšinovým skupinám a přímý demokratický 

systém), chápe jako klíčové postupné, na sebe navazující drobné změny v oblasti práv 

gay mužů a lesbických žen. Waaldijk (tamtéž) píše: „Jakákoli legislativní změna 

znamenající pokrok v uznání a přijetí homosexuality bude uzákoněna pouze tehdy: je-li 

tato změna vnímána jako malá, nebo jestliže je dopad této změny zmenšen nějakou 

doprovodnou „malou legislativní změnou“, která potvrzuje zavržení homosexuality“. 

Poté už jednotlivé změny generují další, až jsou završeny přijetím legislativy uznávající 

                                                 
17 O institucionalizaci stejnopohlavních partnerství v tomto kontextu samozřejmě nelze vůbec mluvit. 
18 Dalšími v Evropě jsou Belgie, Dánsko, Finsko, Nizozemí, Španělsko a Švédsko (Štěpánková s.d.). 
19 Sama g/l „komunita“ svou strategii při prosazování registrovaného partnerství na „cestě malých změn“ 
stavěla. Zdejší model prosazování registrovaného partnerství se lišil ale již ve skutečnosti, že byl prezentován 
jako výlučný pro stejnopohlavní páry, zatímco v Nizozemí (podobně jako ve Francii) bylo registrované 
partnerství otevřené i párům heterosexuálním. Problematické aspekty blíže např. viz Sokolová (2004). 
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stejnopohlavní partnerství a rodičovství.20 Velice brzká dekriminalizace, vyrovnání 

minimálního věku pro homosexuální a heterosexuální pohlavní styk, přijetí 

antidiskriminačního zákona, který explicitně zakazuje diskriminaci na základě sexuální 

orientace, přijetí registrovaného partnerství21 – to vše patřilo podle Waaldijka (tamtéž) 

mezi okolnosti, které umožnily posunout Nizozemí od registrovaného partnerství 

k uznání manželství a posléze až k adopcím stejnopohlavními páry (ačkoli již od roku 

1998 přestala být adopce privilegiem manželských párů). Podle mého názoru však 

Waaldijkova teorie uspokojivě nevysvětluje, proč různé další země disponují jinými 

legislativními formami stejnopohlavních uspořádání, ačkoli „cestou malých změn“ 

prošly.22 

 Nakonec sám Waaldijk ukazuje, že pro finální krok uznání stejnopohlavního 

manželství bylo v Nizozemí neméně důležitým faktorem vhodné uspořádání politické 

scény (v roce 1998 se podařilo sestavit koaliční vládu bez konzervativních 

Křesťanských demokratů) a aktivní tlak gayů a lesbických žen (tamtéž). I přes neustále 

zmiňovanou toleranci nizozemských občanů (podle mezinárodních komparativních 

výzkumů patří Nizozemí mezi země s nejvyšší akceptací homosexuality (Keuzenkamp 

2006)) je určitý stupeň homofobie nadále přítomný a vyžaduje i nadále aktivní politiku 

v potlačování negativních postojů vůči homosexualitě. Rozvinutá občanská společnost, 

jež Nizozemí nepochybně charakterizuje (a Česku prozatím chybí), je, jak budu 

demonstrovat i dále, také nepochybně jedním z klíčových faktorů při prosazování práv 

g/l menšiny. 

 Vzhledem k neuspokojivosti Waaldijkova vysvětlení jsem se rozhodla blíže 

prozkoumat kontext legislativního prosazování stejnopohlavních partnerství ve dvou na 

první pohled kulturně zcela odlišných prostředích – Skandinávii a Španělsku – které 

jsou v oblasti úpravy legislativy rodičovských práv gayů a lesbických žen na zcela jiné 

úrovni než Česká republika.23 Zajímaly mě konkrétní strategie prosazování 

                                                 
20 Tento optimismus však nepotvrzují příklady zemí, které se po dekriminalizaci homosexuality v 19. století 
k zákazu opět vrátily v první polovině 20. století. Podobně do uznávání práv menšiny vstupovaly další 
faktory, např. šíření AIDS, díky kterému „v letech 1983 až 1992 nezrušily soudy ani zákonodárci v USA 
žádný zákon postihující homosexuální styky“ (Baršová 2004: 68). 
21 Je ovšem nutné dodat, že ani v jednom z těchto kroků nebylo Nizozemí první. 
22 Stačí se podívat na Česko: je vidět, že ani brzká dekriminalizace homosexuality, vysoká míra tolerance a 
minimální vliv církve nezaručí neproblematické přijetí stejnopohlavního manželství s možnostmi adopce, 
asistované reprodukce atd. 
23 Zajímavé je, že fungování rodiny ve Skandinávii může být využito i jako protiargument v diskuzi nad 
stejnopohlavním partnerstvím. Tak tomu bylo např. ve Spojených státech – tamní diskuzi zachycuje Edward 
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institucionalizovaného stejnopohlavního partnerství a rodičovství i společenské, 

historické a symbolické okolnosti. Nejedná se o vyčerpávající analýzu, ta ani není 

cílem této práce, ale spíše o zmapování momentů, které se při zkoumání 

stejnopohlavního/gay rodičovství jeví jako zásadní (např. role otce v rodině, důraz na 

genderovou rovnost, tradice v prosazování práv stejnopohlavních párů ad.). Komparace 

se situací v Česku mi umožnila vyvodit poznatky, které považuji z hlediska 

prosazování práv g/l menšiny za klíčové.  

 

2.2.2 Skandinávie24 

 

Skandinávie patří mezi oblasti s nejdelší historií modelu stejnopohlavního 

soužití. Na rozdíl od Nizozemí je zde legalizována instituce registrovaného partnerství, 

která existuje paralelně vedle manželství a je vyhrazena výlučně pro partnerství gay mužů či 

lesbických žen (Baršová 2004). Přesto se skandinávská instituce registrovaného partnerství 

v mnoha ohledech velice liší od stejně pojmenované instituce v Česku. Důvody, které 

k tomu přispěly, se níže snažím shrnout. 

 Při zkoumání průběhu uznávání stejnopohlavních partnerství je důležité mít na 

paměti genderovou rovnost, která je pro většinu skandinávských zemí zcela zásadním 

konstitučním prvkem společnosti. Již od 60. let 20. století je v této oblasti možné 

vysledovat výrazné zapojení žen na pracovním trhu, ve vyšším vzdělání a v parlamentu 

a vládě (Löfström 2005). Podle Löfströma je tato skutečnost alespoň z části zapříčiněna 

relativně nedávnou proměnou společnosti z rurálně-agrární na urbánně-industriální. 

Právě nepřítomnost tradice buržoazní či středostavovské rodiny, pro kterou bylo 

typické oddělení soukromé a veřejné sféry, umožnila ženám vystoupit z modelu 

pečující osoby do modelu živitelky rodiny. 

Právě překračování genderových rolí je uváděno jako jeden z klíčových 

faktorů, který umožnil jiné nahlížení homosexuality než ve většině západních 

                                                                                                                                                    
Ashbee: konzervativec a antropolog Kurtz zastával názor, že přijetí (či dokonce pouhá obhajoba) 
registrovaného partnerství snížilo význam instituce manželství a oslabilo vazbu mezi manželstvím a rodinou 
(Ashbee 2005). Důkazem pro to mu byl počet dětí narozených mimo manželství, který se v zemích se 
zavedením registrovaného partnerství zvýšil. Ačkoli zastánci stejnopohlavních svazků upozornili na 
Kurtzovu problematickou metodologii a obecně špatně zvolenou kauzalitu, Ashbee ukazuje, jak silnou roli 
Kurtzovy teze v debatě ohledně institucionalizace hrály (tamtéž). 
24 Skandinávií zde rozumím Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko a Island (s vědomím skutečnosti, že mezi 
jednotlivými zeměmi samozřejmě existují společenské a kulturní rozdíly). Ve své analýze jsem věnovala 
pozornost především prvním třem ze zmiňovaných zemí. 
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společností. S výjimkou Finska25 tak bylo registrované partnerství gay mužů a 

lesbických žen zaváděno velice brzy – Dánsko zavedlo registrované partnerství jako 

první země na světě v roce 1989, Norsko v roce 1993, Švédsko v roce 1995 a Island 

v roce 1996 (Gay a lesbická liga 2006) – a v mnoha z těchto zemí bylo postupně 

ošetřeno i rodičovství stejnopohlavních párů (adopce je ze zmiňovaných zemí 

umožněna v Dánsku, na Islandu a ve Švédsku; ve Švédsku mohou lesbické páry navíc 

zažádat i o umělé oplodnění – tamtéž).  

 Mezi standardně uváděné důvody pro fungování pluralitní společnosti ve 

Skandinávii patří dlouhodobé ekonomické a kulturní posuny, liberalizace lidových 

postojů, redefinice sexuální morálky a bezpochyby vliv státu. Právě právo, zvyky a 

státní politika stále určují konkrétní modely správně žitého soukromí (Benkov 1994; 

Nava, Dawidoff 1995).26 Proto měla politika sociálního (welfare) státu, který je pro 

skandinávské země typický, jistě zásadní vliv na podobu současných skandinávských 

rodin a konstrukci mateřství či otcovství. 27  

 Obecně lze tvrdit, že díky sociálnímu státu a jeho politice došlo k většímu 

zapojení otců při výchově dětí (ačkoli Tine Rostgaard upozorňuje na skutečnost, že 

politika se liší dle jednotlivých zemí: zatímco např. pro Švédsko je typický důraz na co 

největší zapojení otce, v Norsku je stále prioritou mateřství a v Dánsku lze vysledovat 

důraz na sdílené rodičovství (Rostgaard 2002)). Pro Švédsko je charakteristická 

dlouhodobá tradice prosazování otcovských práv: jedná se o první zemi na světě, která 

prosadila zapojení otců do výchovy dětí. S cílem zvýšit genderovou rovnost ve všech 

oblastech (tedy zvýšení podílu žen na pracovním trhu a podílu otců v péči o 

domácnost)28 změnilo Švédsko již v roce 1974 koncept mateřské dovolené na 

rodičovskou dovolenou a navíc zavedlo desetidenní otcovskou dovolenou (s nárokem 
                                                 
25 K přijetí registrovaného partnerství došlo ve Finsku až v roce 2001 (Gay a lesbická liga 2006). 
26 Ačkoli např. Beck a Giddens (in Kvande, Brandt 2005) považují za postmoderní rysy současné společnosti 
její individualizaci, reflexivitu a možnost vlastní volby, v určitých aspektech zůstávají některé oblasti 
společnosti ryze modernistickými. V těchto oblastech stále intervenuje stát a reguluje chování lidí skrze 
určitou standardizaci (tamtéž). Explicitním příkladem vlivu státní moci na soukromý a rodinný život je 
rozvod (především pokud se rozvádí pár s dětmi): vztahy, které měly zdání soukromého konsenzu, se 
najednou staly předmětem státního/soudního rozhodování (Benkov 1994). 
27 Jak ovšem tvrdí Arnlaug Leira, zatímco změna otcovství přichází až po příslušných politických změnách, 
změna mateřství obvykle politické intervenci předchází (Leira 2005). Konkrétně to znamená, že první 
generace žen, která vstoupila ve Skandinávii na pracovní trh (a přinesla nové modely mateřství), nebyla 
sociálním státem v počátcích nikterak podpořena. Oproti tomu teprve oficiální a specifická podpora a 
motivace otců vedla k jejich většímu zapojení do péče o děti. Ne vždy jdou tedy změna příslušné politiky a 
změny v rodinách ruku v ruce – spíše na sebe různým způsobem navazují. 
28 V souvislosti s feminismem ve skandinávských zemích se mluví často o „státním feminismu“, neboť zde 
chybí klasický antagonismus mezi „ženami“ a „státem“ (Leira 2005, Löfström 2005). 
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na plný plat).29 Průběžné změny vedly až k ustanovení otcovských kvót – tedy 

k penalizaci rodin, kde se otec při výchově dětí aktivně nezapojí. Pokud není 

nepřevoditelná placená otcovská dovolená vyčerpána, propadne. Podobně jako 

Švédsko, i Norsko začalo velice brzy pracovat s konceptem „moderního otce“ a rovněž 

ustanovilo otcovské kvóty (tamtéž). Dánsko klade důraz na zapojení obou rodičů, 

i když tam lze podle Rostgaard vysledovat spíše politiku zaměřenou na ochranu žen na 

pracovním trhu nežli snahu o posílení role otce (tamtéž). V zásadě však lze říci, že 

rodičovská práva jsou ve skandinávských vládních diskuzích ústředním tématem. 

Ačkoli samotný důraz na otcovství ještě nerozbíjí ideál „tradiční“ rodiny30, je 

evidentní, že politika skandinávských států určuje představy, jaké by měli muži a ženy 

o sobě mít jako o rodičích. Různá schémata rodičovských dovolených mají vliv na 

konstrukci rodičovství, mateřství, otcovství: determinují koncepce „normálních“ 

genderových rolí, normy dobrých rodičů, a tak umožňují posun od koncepce „tradiční“ 

rodiny k rodině diverzifikované, potažmo k rodině stejnopohlavní. 

Turid Noack ve své demografické analýze registrovaného partnerství v Norsku 

tvrdí, že registrované partnerství reprezentuje nový typ rodiny31 (Noack 2005). 

Registrované partnerství bylo ve skandinávských zemích vyděleno jako samostatná 

instituce, přístupná pouze stejnopohlavním párům (oproti tomu již zmíněné Nizozemí, 

ale i Belgie či Španělsko začlenily stejnopohlavní partnerství do již existujícího zákona 

o manželství – tamtéž). Výjimky, které instituci registrovaného partnerství odlišují od 

manželství, jsou samozřejmě v jednotlivých státech různé, v zásadě se ale nejvíce 

týkají osvojení dětí. 

Registrované partnerství coby nový typ rodiny a nový demografický prvek 

souzní podle Noack s teoriemi zabývajícími se individualizací a destandardizací 

rodinného života (tamtéž). Noack tvrdí (na rozdíl od například Kvande a Brandta, kteří 

stále pozorují silný vliv státu na instituci rodiny (Kvande, Brandt 2005)), že kulturní 

změny a pokles kontroly ze strany státu vedou k větší individuální svobodě, ale také 

                                                 
29 Bezpochyby není bez zajímavosti, že důraz na participativní otcovství vedl ve Švédsku ke zdůrazňování 
biologického otcovství (ve Švédsku funguje – stejně jako v ČR – právo znát identitu svého otce (Ryan-Flood 
2005)). 
30 Tedy té, ve které fungují muž a žena jako rodičovský pár. Na druhou stranu je nutné podotknout, že právě 
sociální zabezpečení, které svým občanům a občankám zajišťuje sociální stát, umožňuje i jiné typy rodiny 
než nukleární – např. rodiny s jedním rodičem.  
31 Což je při porovnání s Českem samo o sobě pozoruhodné. V českém kontextu registrované partnerství jako 
rodinná jednotka vnímáno určitě není. 
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k imperativu neustále organizovat svůj život (viz též Beck, Beck-Gernsheim 1995). 

Paralelně dochází k oddělování reprodukce a sexuality,32 čímž se zmenšuje rozdíl mezi 

stejnopohlavními a heterosexuálními páry (Noack 2005). Celkový pokles prestiže 

instituce manželství umožnil skandinávskému gay a lesbickému hnutí, které staví svou 

politiku na asimilační strategii, zdánlivě pozoruhodný33 pokrok v dosažení 

institucionálního zaštítění stejnopohlavních partnerství. Díky oddělení reprodukce a 

sexuality došlo k oddělení partnerství a rodičovství – a možnosti institucionalizovat 

registrované partnerství, které sice společné rodičovství stejnopohlavním párům v první 

fázi neumožňovalo/neumožňuje, nicméně podle Waaldijkovy teorie (2002) představuje 

další krok na cestě malých změn.  

2.2.3 Španělsko 
 

 Pozoruhodný model legislativního uznání stejnopohlavních partnerství nabízí 

země, kde bychom díky silnému vlivu a tradici katolické církve mohli očekávat 

podobný (tedy velice odmítavý) model jako například u našich polských sousedů: 

překvapivá a unikátní je nejen cesta, kterou Španělsko prodělalo, ale i to, do jaké míry 

ji ve finále nakonec téměř paradoxně ovlivnilo veřejné chápání institucí, jako je 

rodina34 (a to i ze strany konzervativců).  

Jak ukazuje Darina Martykánová, Španělsko za posledních třicet let radikálně 

zpochybnilo ženské a mužské role a výsledkem těchto dramatických změn je jistě 

i zákon o manželství osob stejného pohlaví, který vstoupil na národní úrovni v platnost 

v roce 2005 (Martykánová 2006). Na rozdíl od Skandinávie nemá Španělsko dlouhou 

tradici prosazování rovnosti. Frankův diktátorský režim (který se udržel do roku 1975) 

byl ve snaze o udržení „tradičního“ modelu rodiny ohledně pojetí mužské a ženské role 

značně restriktivní (Martykánová 2006, Platero 2007b, Valiente 2002). Cokoliv, co se 

neslučovalo s tradiční katolickou morálkou, bylo stigmatizováno; co se týče 

homosexuality, tak ta byla pronásledována a kriminalizována (tamtéž). 

                                                 
32 Giddens (1992) nazývá sexualitu osvobozenou od reprodukce „plastickou“. Sexualita se tak stává 
hodnotou sama o sobě, způsobem vlastního vyjádření a vývoje. 
33 Podle některých autorů a autorek (viz Löfström 2005, Lützen 2005) oslabila politika asimilace gay a 
lesbického hnutí původní radikální potenciál homosexuality narušovat hegemonní praktiky hetonormativní 
společnosti. 
34 Za nasměrování ke zkoumání instituce rodiny ve Španělsku vděčím a děkuji Vendule Wiesnerové. 
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Na druhou stranu existovala velice silná opozice proti frankismu, která přijala za 

své i požadavky rovnoprávnosti žen a mužů. „Ženská nerovnoprávnost a machismus 

(...) byly negativně asociovány s utlačitelským režimem, a jejich odstranění bylo 

součástí politické agendy protifrankistické opozice“ (Martykánová 2006). Následující 

přechod k demokracii proto provázel důraz na rovnost obou pohlaví, a feministický 

diskurz se stal legitimním výrazovým prostředkem nejen médií, ale i intelektuálů.35 

V této souvislosti je důležité vnímat, že rovnost pohlaví byla chápána jako nezbytná 

součást modernizace, která měla pomoci překonat ekonomickou zaostalost a především 

zajistit skutečně demokratické fungování společnosti. Bez významu pro posílení 

postavení žen jistě není budování sociálního státu v 80. letech (Martykánová 2006, 

Valiente 2002). Jeho politika pomohla ženám se podobně jako ve Skandinávii ženám 

osvobodit se od závislosti na rodině a přenesla důraz na individuální práva (Digoix 

2004). Přechod k demokracii umožnil i LGBT hnutí razantně artikulovat své 

požadavky (Galán 2004, Martykánová 2006). 

 Vzhledem k tomu, že mnohé reformy narážely na odpor konzervativních 

(především pak katolických) kruhů, je jistě namístě přenést pozornost k občanskému 

aktivismu, který měl na prosazení reforem zásadní vliv. Vlastní příklady aktivistů a 

aktivistek, jakož i veřejné kampaně, které šly zespoda společnosti, umožnily prosadit 

nejen mnohé legislativní změny, ale např. i „ideál vztahu založeného na rovnosti, 

sexuální osvětu, účast mužů na výchově dětí a na domácích pracích atd.“ (Martykánová 

2006) a nepochybně i proměnu Španělska v jednu z nejtolerantnějších zemí, co se 

akceptace stejnopohlavních partnerství týče. Při posuzování aktivního boje jak 

feministických, tak LGBT španělských hnutí proti konzervativní katolické doktríně nás 

podle Martykánové nemůže nenapadnout analogické srovnání s tzv. „liberální“ situací 

v České republice, kde aktivní boj za prosazování (v tomto případě) LGBT práv 

nemůže v žádném případě soupeřit s katolickým aktivismem. Také Raquel Platero 

uvádí mezi hlavními faktory, které ovlivnily legislativní uznání stejnopohlavního 

manželství ve Španělsku, schopnost LGBT aktivistů promyšleně a soustavně lobovat u 

politických stran (Platero 2007b). Někteří aktivisté byli dokonce politickými stranami 

kooptováni; objevili/y se tak gay politici a lesbické političky, kteří a které byli/y 

ohledně své sexuality otevření/é a ztělesňovali/y požadavky na stejnopohlavní 

                                                 
35 Na rozdíl od českého prostředí, kde naopak vlivní intelektuálové téma feminismu zdiskreditovali. 
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manželství. V prosazení stejnopohlavního manželství hrály klíčovou roli levicová 

(Izquierda Unida, IU) a socialistická strana (Partido Socialista Obrero Espaňol, PSOE); 

před národními volbami v roce 2004 měly ale návrhy, které se týkaly legislativního 

uspořádání gay a lesbických svazků, už všechny politické strany kromě jediné (Partido 

Nacionalista Vasco, PNV)36 (tamtéž). Ve srovnání s českým kontextem je jistě velice 

překvapující, že dokonce i konzervativní lidová strana (Partido Popular, PP – obdoba 

české KDU-ČSL) navrhovala rozšíření ve Španělsku v té době již existujícího 

registrovaného partnerství (dostupného jak pro heterosexuální, tak stejnopohlavní páry) 

a celkově se polemika vedla kolem instituce manželství (Martykánová 2006). 

 S tímto jevem nepochybně souvisí stále silný důraz na instituci rodiny; ta je ve 

Španělsku vnímaná jako pilíř společnosti (Galán 2004, Platero 2007a), a ačkoli podle 

španělského právního systému je manželství za rodinu považováno, není chápáno jako 

nezbytně nutné pro její existenci a vytvoření. To, že není manželství přímo propojeno 

s rodinou, potvrzuje i španělská ústava, kde jsou manželství a rodině věnovány 

samostatné články (tamtéž). Navíc přístup gayů a leseb jak k manželství, tak 

k rodičovství nevyžadoval ústavní reformy, neboť ústava nedefinovala, kdo rodinu 

zakládá, a manželství bylo podle ústavy právo muže a ženy se vdát/oženit bez 

specifikace za koho. Tato skutečnost by teoreticky mohla umožnit radikální 

rekonceptualizaci „tradiční“ rodiny. Nakonec boj za prosazení manželství pro všechny 

provázela ze strany některých LGBT představitelů kritika manželství jakožto 

heterosexistické a hierarchické instituce (Galán 2004). Opět se nabízí srovnání s českou 

scénou, kde je plně akceptována cesta malých změn (Waaldijk 2000) a kritika samotné 

instituce manželství je naprosto nepředstavitelná. V každém případě zůstává 

k pochopení situace ve Španělsku klíčovým následující aspekt: pokud je rodina 

chápána jako stavební jednotka společnosti, tedy instituce, která musí být podporována 

a chráněna, pak jakýkoli vztah, který zapadá do konceptu rodiny, má nárok na stejnou 

podporu a ochranu (Galán 2004, Platero 2007a).  

 Jako další faktor, který měl při prosazování stejnopohlavního manželství na 

národní úrovni vliv, uvádí Galán (2004) decentralizovanost země, kdy různé oblasti 

poskytovaly různé stupně práv stejnopohlavním párům. Zákonodárcům nezbylo než 

překonat tenzi mezi nedostatečnou legislativou a sociální realitou. 

                                                 
36 Vliv na tuto skutečnost však měla i doporučení Evropské unie (Galán 2004, Martykánová 2006). 
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 Východisky, které nabízí komparace Skandinávie a Španělska s českým 

kontextem, se zabývám v závěru této kapitoly. Pro tuto chvíli považuji za nutné zmínit, 

že nastínění kontextu ve zmíněných zemích je pro pochopení české situace z hlediska 

institucionalizace stejnopohlavních uspořádání užitečné. 

2.2.4 Český kontext 
 

 Zatímco liberalizační procesy v západní Evropě na počátku sedmdesátých let 

s sebou přinesly boje za zrovnoprávnění gay mužů a lesbických žen, v české 

společnosti (tehdejší ČSSR) čelila neoficiální kultura jiným problémům a g/l hnutí 

„nemělo šanci na vývoj a plnění svého společenského poslání“ (Stehlíková, Procházka, 

Hromada 1995: 14). Ačkoli byla homosexualita dekriminalizována již v roce 1961, 

totalitní režim v Československu omezoval informovanost, zabraňoval sdružování gayů 

(podle představy oficiálních míst se homosexualita neslučovala s morálkou 

socialistického člověka – viz Fanel 2000), a tím podstatně znemožňoval vizibilitu 

homosexuality, takže pro spoustu lidí tento jev prakticky neexistoval. Navíc byla 

homosexualita zařazena do seznamu nemocí, což v české společnosti nepochybně 

prohlubovalo předsudky a negativní postoje vůči homosexualitě. 

Přesto, jak ukazuje Jiří Fanel, se dají vystopovat určité znaky vzniku 

„komunity“37 (Fanel 2000). Od 70. let pro české gay muže existovaly především čtyři 

možné způsoby setkávání: uvnitř „rodinných společností“, v intelektuálních 

„salónech“, v lázních a v barech klubového typu (tamtéž). V osmdesátých letech se gay 

scéna přesunula na diskotéky. Navzdory dekriminalizaci homosexuality (a tedy 

absence organizovaných akcí proti zástupcům „komunity“) si policie během celé éry 

komunismu sestavovala kartotéku homosexuálů; v důsledku celkové atmosféry ve 

společnosti žili gay muži zároveň v ovzduší nepochopení, společenského tlaku a 

v obavách z potencionálního vydírání. Nicméně na konci období totalitního režimu se 

pod vedením MUDr. Procházky zrodila psychoterapeutická skupina pro gaye a lesby 

(při Sexuologickém ústavu), která se spojila s homosexuální organizací Lambda Praha, 

zaregistrovanou jako první v ČSSR. Stejné organizace se vytvořily i v Českých 

Budějovicích, Ostravě a Brně. Celkově však lze říci, že vznik hnutí byl institucionálně 

a strukturně umožněn teprve po roce 1989. Význam a vliv komunistického režimu je 

                                                 
37 Která se ale v podání Fanela – nikoli však v realitě – týkala pouze mužů, nikoli žen. 
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tedy při zkoumání českého gay a lesbického hnutí (a jakéhokoli porevolučního 

aktivismu obecně) zcela klíčový. 

Několik gay a lesbických skupin, které krátce po roce 1989 vznikly, se dohodlo 

na vytvoření zastřešujícího Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO).38 

Předním cílem SOHO bylo zajistit homosexuálně orientovaným lidem bezpečné 

sociální postavení: k prvním úkolům tak patřila např. úplná dekriminalizace 

homosexuality (zničení kartotéky homosexuálů, odstranění paragrafu 241 z trestního 

zákoníku), zrovnoprávnění věkové hranice pro homosexuální i heterosexuální pohlavní 

styk na 15 let, vyjmutí homosexuality ze seznamu nemocí atd. Dalším cílem SOHO byl 

podíl na celostátním preventivním programu boje proti HIV/AIDS.  

Není bez významu, že politickou strategií SOHO byla prezentace 

homosexuality jako biologicky vrozeného a neměnného sklonu; cílem tohoto postupu 

bylo legitimizovat homosexualitu na principu rovnoprávné odlišnosti. Tato strategie 

však s sebou nesla několik problematických aspektů: v první řadě jsou v jejím rámci 

upírány gay mužům a lesbickým ženám svobodná volba a vůle. Současně potvrzuje 

druhořadé postavení lesbických žen v rámci diskurzu o homosexualitě39: všechny práce 

vysvětlující homosexualitu z biologického hlediska se totiž shodují na tom, že 

o příčinách ženské homosexuality víme dokonce ještě méně než o příčinách 

homosexuality mužské (Sokolová 2001). Striktní formulace ohledně povahy 

homosexuality ukázaly svoje politické i teoretické limity, které sice v krátkodobém 

horizontu mohly přinést jisté politické výhody, avšak z dlouhodobého hlediska vedou 

k upevňování podřízeného statusu homosexuality vzhledem k heterosexualitě. 

S etablováním g/l hnutí v první polovině 90. let, v tzv. konstituční fázi (Vráblíková 

2004), je tak spojen v první řadě afirmativní postup – tedy postup, který chce změnit 

„účinky stávajících způsobů uznání bez změny rámcových podmínek, které jsou jejich 

základem“ (Fraser 2004: 31). 

Druhou polovinu 90. let, tzv. fázi fragmentace, charakterizuje podle Kateřiny 

Vráblíkové narůstající rozmanitost v rámci hnutí a větší profilace lesbických organizací 

a skupin – ačkoli i nadále plní klíčovou roli na poli reprezentace gay mužů a lesbických 

žen SOHO (Vráblíková 2004). Autorka zde spatřuje příklon k transformativnímu 

                                                 
38 K založení došlo v červnu 1990.  
39 Postavení lesbických žen bylo samozřejmě ovlivněno nejen biologickými argumenty, ale především 
patriarchálním uspořádáním společnosti.  
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postupu (takový postup, který se snaží o změnu samotných rámcových podmínek);40 

některá nově vzniklá sdružení (především pak lesbické spolky, které byly mnohdy 

napojeny na gender centra) se nesoustředí jen na uznání specifičnosti, ale zároveň 

poukazují na arbitrární povahu samotných kategorií homosexualita a heterosexualita. 

V druhé polovině 90. let lze vysledovat i počátek zřetelného ofenzivního působení – 

tedy prosazování požadavků g/l „komunity“ na politickém poli. Od požadavku 

tolerování homosexuality se přechází k požadavku jejího zákonného uznání v podobě 

prosazení registrovaného partnerství.  

Přelom tisíciletí je pro g/l hnutí poznamenám zásadní změnou: SOHO, které 

již není schopno plnit funkci zastřešující organizace čím dál tím rozmanitějších skupin, 

v roce 2000 zaniká. Změna struktury hnutí vede podle Vráblíkové k ještě výraznějšímu 

příklonu k politice transformace: hnutí se podle ní neomezuje pouze na g/l témata, ale 

vstřebává do sebe různost dalších identit, jako je transgender, bisexualita, intersexualita 

atd. (tamtéž). Tato skutečnost se však podle mě projevuje spíše formálně: tedy 

například rozšířením názvu g/l hnutí na politicky korektní LGBTI hnutí. V realitě však 

zůstává hnutí nadále spíše roztříštěné a navzájem nespolupracující.  

Na poli prosazování registrovaného partnerství je až do roku 2002 viditelná 

pouze Gay iniciativa – GI (faktický nástupce SOHO, opět pod vedením Jiřího 

Hromady). V roce 2002 se konstituovalo neformální uskupení G-liga (v roce 2003 

přejmenované na Gay a lesbickou ligu – GLL), které se zaměřilo takřka výhradně na 

utváření kampaně k registrovanému partnerství (tamtéž). Ačkoli si GLL na rozdíl od GI 

nikdy nenárokovala reprezentaci celé g/l „komunity“ a ačkoli od začátku své existence 

zakládá své aktivity na genderové rovnosti,41 lze jí podobně jako GI připsat podíl na 

vytvoření obrazu gay rodičovství jakožto čehosi, co není pro g/l „komunitu“ prioritou. 

Výsledná podoba přijatého zákona o registrovaném partnerství tedy vyšla 

z apelu na podstatu občanské rovnoprávnosti, ačkoli je evidentní, že v mnoha 

aspektech zákon plnohodnotnost lidství gayů a lesbických žen popírá. Lze říci, že 

homosexualita zůstala přijatelná pouze tehdy, pokud neohrožuje „dominantní postavení 

heterosexuality a patriarchální uspořádání společnosti, které z tohoto 

                                                 
40 Je ovšem důležité mít na paměti, že afirmativní a transformační strategie hnutí se navzájem nevylučují: 
paradigma uznání může současně začleňovat esencialistické a dekonstruktivistické postupy, jak se tomu 
samozřejmě i děje (Vráblíková 2004). 
41 A především se odklání od tradičního ospravedlňování homosexuality a svou pozornost přenáší na problém 
homofobie společnosti. 
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heterosexuálního rámce vychází (např. důraz na rodinu, monogamní svazky 

posvěcené státem, důraz na děti jako vrchol svazku mezi partnery apod.)“ 

(Sokolová 2004: 90). 

2.2.5 Shrnutí 
  

 Po stručném nastínění faktorů, které hrály roli ve společenském přijímání 

stejnopohlavních partnerství a především ve vytváření prostoru pro stejnopohlavní 

rodičovství v několika evropských zemních, se zdá, že v prosazování obojího existují 

určité klíčové momenty, u nichž bych se na okamžik zastavila. Nizozemský model, 

který se odvolává především na vysokou toleranci vůči homosexualitě a cestu malých 

změn, podle mého názoru nevysvětluje, proč jiné země (jako například právě Česko) 

s taktéž vysokou tolerancí (či spíše vysokou mírou apatie) vůči homosexualitě 

stejnopohlavní rodičovství neumožňují. Nakonec, jak Waaldijk naznačuje, samotný 

mechanismus změn uvádí do pohybu hlavně „kultura demokracie a občanských práv“ 

(Waaldijk in Baršová 2002).  

 Prvním zásadním faktorem42 pro uznání stejnopohlavních partnerství je míra 

genderové rovnosti v dané zemi. Genderové aspekty (ne)tolerance k homosexualitě a 

samozřejmě i ke stejnopohlavnímu rodičovství (české prostředí z tohoto úhlu pohledu 

důkladně analyzuje Sokolová (2004)) ukazují, že šanci na prosazení institucí 

uznávajících stejnopohlavní rodiny, genderová rovnost výraznou měrou ovlivňuje 

(tento poznatek potvrzuje i příklad Španělska a jeho příklon k diskurzu rovnosti).  

 Na příkladu Skandinávie lze argumentovat, že existuje spojení mezi konstrukcí 

mužů a žen coby plnohodnotných a navzájem zastupitelných rodičů a nahlížením 

stejnopohlavních rodin nikoli jakožto deficitních, nýbrž jakožto plnohodnotných forem. 

Lze se tedy legitimně tázat, jaký vliv má na chápání stejnopohlavních rodin skutečnost, 

že v českém kontextu je žena stále primárně konstruována jako rodič(ka) výhradně 

zodpovědný/á za péči o dítě, zatímco úloha otce je chápána ve vztahu k dětem jako 

vedlejší. Tím, že otec v českém prostředí není vybízen k aktivnímu zapojení se do 

výchovy dětí (resp. sice je, ale jen velice krátkou dobu a spíše mimo mainstream) a že 

jeho funkce i přes změny v legislativě (např. nahrazení mateřské dovolené dovolenou 

                                                 
42 Pořadí mnou uvedených faktorů neodpovídá v tomto případě žádné kauzalitě. 
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rodičovskou) spočívá především ve finančním zabezpečování rodiny, se pak rodina 

složená ze dvou otců jeví jako nedostatečná.43 

Druhým klíčovým faktorem je politické uspořádání dané společnosti (včetně 

jeho historického vývoje). Vliv totalitních režimů na stejnopohlavní partnerství je 

významný ve dvou ohledech. V první řadě uznání stejnopohlavních párů a rodin 

znemožňují, a v druhé řadě často ovlivňují situaci i po přechodu ke společnosti 

netotalitní. V českém kontextu tento vliv spočívá v přetrvávajícím odmítání občanské 

aktivismu či přinejmenším nezájmu o něj. Nicméně stejnopohlavním partnerstvím 

nesvědčí ani mnohá demokratická uspořádání: stačí se podívat v českém kontextu na 

rétoriku liberální44 ODS během diskuze o registrovaném partnerství (část jejích členů a 

členek reprezentovala spíše konzervativní hodnoty, část tvrdila, že podstata liberalismu 

spočívá v minimálních zásazích do soukromí občanů, tj. konstruovala rodinu a 

sexualitu jako jakýsi privátní prostor, který lze oddělit od prostoru veřejného). Naopak 

lze tvrdit, že principy sociálního státu, tedy pozornost vůči občanským právům a snaha 

zamezit sociálnímu vylučování některých skupin, se ukázaly v institucionálním 

prosazování stejnopohlavních rodin jako příznivější.  

Když se podíváme na historii rozvoje občanské společnosti (která nepochybně 

reguluje demokratické návyky dané země, a potažmo i např. přístup k aktivistickým 

snahám různých skupin) v českém prostředí, zjišťujeme, že už v 90. letech se objevoval 

diskurz vycházející z názoru, že občanská společnost není zapotřebí, neboť k ochraně 

jednotlivců a fungování demokratického systému postačí politické strany, kvalitní 

státní správa, tržní prostředí a právní stát (Pehe 2000). „Občanská společnost byla 

označována za pokusy kolektivistického myšlení znovu vystrkovat růžky [a] Václav 

Klaus dokonce označil pojem občanské společnosti za snahu oživovat třetí cesty“ 

(tamtéž). Nástupem Václava Klause do prezidentského úřadu (v roce 2003) tento 

negativní diskurz, jemuž do té doby konkurovalo pozitivní chápání občanské 

společnosti prezentované tehdejším prezidentem Václavem Havlem, ještě zesílil. 

                                                 
43 Vzhledem k rozšířenému chápání mužské a ženské role jako navzájem se doplňujících (Sokolová 2004) 
jsou v českém kontextu pochopitelně chápány jako nedostatečné i rodiny složené ze dvou matek či pouze 
jednoho rodiče. Přesto je evidentní, že na pomyslném žebříčku je rodina složená ze dvou mužů úplně nejníže. 
44 Ačkoliv je v českém prostředí s konzervativními hodnotami spojována spíše KDU-ČSL, a pro většinu 
společnosti ODS reprezentuje liberalismus, je nutné brát v potaz, že sama Občanská demokratická strana se 
na svých stránkách deklaruje jakožto liberálně konzervativní. 
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 Důležitost občanské společnosti a aktivního tlaku „zezdola“ výborně 

demonstruje příklad Španělska, kde vyšel hlavní impulz ke změně ze samotné 

společnosti (Martykánová 2007). „Občanský aktivismus byl efektivním způsobem jak 

přimět politiky zabývat se kontroverzními tématy a zaujmout jednoznačné postoje“ 

(tamtéž). V tomto ohledu vnímám jako třetí klíčový faktor pro prosazení instituce 

stejnopohlavní rodiny aktivismus.  Jak ukazuje Jürgen Habermas, „subjektivní práva, 

která mají (...) zajistit soukromě autonomní utváření života, nelze přiměřeným 

způsobem vůbec formulovat, jestliže sami dotčení ve veřejných diskuzích nejdříve 

neartikulují a nezdůvodní příslušná relevantní hlediska rovného a nerovného 

posuzování typických případů“ (Habermas 2001: 131). Z toho důvodu lze „soukromou 

autonomii rovnoprávných občanů (...) zajistit jen společně s aktivizací jejich občanské 

autonomie“ (tamtéž). Vzhledem k důležitosti aktivního lobbingu při prosazování 

stejnopohlavních rodin jsem chtěla při zkoumání názorů participantů na gay otcovství 

sledovat právě i aktivismus. Další kapitolu proto věnuji základním mechanismům, ze 

kterých aktivismus obvykle vychází, i specifickému českému kontextu a možnostem, 

které podobě českého g/l aktivismu nabízí. 

2.3 Aktivismus a homoparentalita 

2.3.1 Nová sociální hnutí 
 

Hlavním rámcem mé analýzy gay otcovství v českém kontextu bylo zkoumání 

propojení gay otcovství a aktivismu. Rozhovory s participanty vedly k potřebě 

formulovat nové cesty, kterými se g/l aktivismus může v českém prostředí ubírat, 

k čemuž bylo zapotřebí definovat aktivismus po teoretické stránce a zároveň se podívat 

na konkrétní příklady aktivismu v českém prostředí. Jako vhodná paralela 

k aktivistické činnosti g/l „komunity“ se jevil aktivismus feministický, a to z několika 

důvodů, především proto, že jak feministické, tak sexuální hnutí se řadí mezi tzv. „nová 

sociální hnutí“,45 vznikající v západním světě v 60. a 70. letech 20. století (Barša 2004, 

Vráblíková 2006); v českém prostředí byl nicméně jejich vývoj a působení vlivem 

komunistického režimu opožděn, čímž získal i svoje specifika.  

                                                 
45 Mezi tato nová sociální hnutí lze dále zařadit např. hnutí etnická, ekologická, kulturní atd. Blíže k tomu a 
k rozdílům starých a nových sociálních hnutí viz Barša (2004). 
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Aktivismus v obecném smyslu může být popsán jako aktivita s určitým 

záměrem, která má vést ke společenské nebo politické změně. Tato aktivita často 

podporuje – nebo naopak popírá – určitý (do jisté míry kontroverzní) argument. Ačkoli 

je aktivismus často chápán jako synonymum pro protest nebo disent, může vycházet 

z různých politických směrů a nabývat různých forem (psaní dopisů do novin či 

politikům, politické kampaně, pochody, stávky ad.). Aktivističtí činitelé pochopitelně 

nemusí působit a také nepůsobí pouze na výkonné představitele moci; tzv. 

transformační aktivismus (tamtéž) pracuje s myšlenkou, že k prosazení významné 

změny je zapotřebí transformovat společnost zvnějšku i zevnitř. Typickým případem je 

snaha o podporu rasově diverzního prostředí, kdy se okolí proměňuje střetáváním 

s jinými myšlenkami, kulturou, historií atd. Hledáním společných hodnot pro více 

skupin se postupně proměňují i stávající paradigmata. Zde se nabízí domněnka, že by 

bylo možné uplatnit (či zdali se dokonce neuplatňuje) podobný koncept při prosazování 

boje proti homofobii. Z výzkumů totiž jednoznačně vyplývá, že se homofobie výrazně 

snižuje u populace, která se ve svém okolí setkává s neheterosexuálními jedinci 

(Pechová s.d.). V případě, že pojmeme rodičovství jakožto sdílenou společenskou 

hodnotu, mohlo by paradoxně právě tolik kontroverzní téma gay rodičovství prolomit 

bariéry homofobní společnosti – za předpokladu, že by se objevily jeho viditelné 

příklady. (V obecné rovině totiž platí, že pro společnost je právě téma stejnopohlavního 

rodičovství obvykle hranicí tolerance. Osobně se však domnívám, že pohyblivost a 

pevnost této hranice by mohly ověřit reálné kontakty se stejnopohlavními rodinami.)  

Nejdříve se ale vrátím zpět k formování a fungování nových sociálních hnutí. 

Za předchůdce nových sociálních hnutí lze považovat hnutí utvářená v 19. století, která 

mohla vzniknout a vyvinout se díky přístupu populace ke vzdělání a zvýšené pracovní 

mobilitě. Tato hnutí, s původem v Anglii a severní Americe, souvisela především 

s ekonomickými a politickými změnami.  

Nová sociální hnutí nezapadala do schémat dosavadních teoretických 

koncepcí, které sociální hnutí analyzovaly. Vzhledem k tomu, že hlavní těžiště těchto 

hnutí se přesunulo od požadavků přerozdělování (politika vztažená ke třídám) 

k požadavkům uznání (politika vztažená k identitě), objevil se pokus „vytvořit nové 

paradigma spravedlnosti, v němž se do centra pozornosti dostává uznání“ (Fraser 

2004: 22). Ovšem právě Nancy Fraser přesvědčivě ukazuje, že striktní oddělení 
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hnutí založených na požadavcích přerozdělování a hnutí založených na 

požadavcích uznání je zjednodušující – a především zavádějící – pohled, neboť 

z praktického hlediska lze hodnotit existující formy podřízení jakožto 

dvoudimenzionální: „implikují nerovnoměrné rozdělování stejně jako zneuznání, a 

to tím způsobem, že každá nespravedlnost má svou vlastní váhu, nezávisle na tom, 

kde je nakonec zakotvena“ (Fraser 2004: 48). V případě hnutí založených na 

sexuální diferenciaci pak institucionalizace heterosexuality coby normy vede jak ke 

vzniku skupiny s nižším statusem, tak k následné ekonomické újmě jejích členů a 

členek, ačkoli jak sama Fraser podotýká, komponenta vztažená k rozdělování je 

podřízená komponentě statusové, a jako taková je méně důležitá (tamtéž). 

Dvoudimenzionální koncepce spravedlnosti pak podle Fraser obsahuje požadavek 

objektivní podmínky participační parity – tedy takového „sociální uspořádání, které 

všem (dospělým) členům společnosti dovoluje, aby spolu jednali jako rovnocenní“ 

(Fraser 2004: 62) – intersubjektivní podmínky participační parity – tedy takového 

uspořádání, kde by „institucionalizované kulturní hodnotové vzorce prokazovaly 

všem participujícím rovný respekt a zaručovaly jim rovnost příležitostí při získávání 

společenské vážnosti“ (tamtéž). Zde bych opět ráda mírně odbočila s poukazem na 

nedostatečnost současné právní úpravy registrovaného partnerství, které nejenže 

není ve společnosti dostupné všem participujícím (výlučnost registrovaného 

partnerství pro stejnopohlavní páry nakonec byla zdrojem kritiky dokonce i 

od konzervativnějších politických stran), ale především jim neprokazuje právě rovný 

respekt a rovnost příležitostí. 

Duální povahu hnutí rozpracovávají i Jean Cohen a Andrew Arato (in Barša 

2004), kteří kriticky vychází z Habermasovy46 politické interpretace nových sociálních 

hnutí. Habermas přisuzuje novým sociálním hnutím pouze defenzivní charakter – ve 

smyslu demokratizace komunikativní základny každodenního života a její ochrany 

před kolonizací penězi a mocí (Barša 2004). Cohen a Arato doplňují působení 

sociálních hnutí o charakter ofenzivní: defenzivní aspekt hnutí se primárně zaměřuje na 

uchování a rozvoj komunikativní základny, ofenzivní pak na snahy o institucionální 

změny v rámci občanské společnosti, tedy na intervenci do politiky. 

                                                 
46 Na rozdíl od Fraser, která Habermasovu osnovu odmítá jakožto pro feministické hnutí nepoužitelnou. 
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Jak ale upozorňuje Pavel Barša, nová sociální hnutí „spíš než v politickém 

systému vybojovávají své bitvy ve sférách občanské společnosti a kultury všedního 

dne“ (Barša 2004: 166). Zpochybňují tak „samozřejmosti“ každodenního života, které 

znemožňují určitým skupinám uznání jejich identit a zamezují tak jejich 

rovnoprávnému postavení ve společnosti (tamtéž). Tím, že nová sociální hnutí sledují 

konkrétní cíl (např. rovnoprávnost žen či rovnoprávnost lidí s jinou než heterosexuální 

orientací), zpochybňují totiž zároveň obecný rámec fungování společnosti (patriarchát 

či heteronormativitu). Zde se opět vracíme k potenciálu výše zmíněného 

transformačnímu aktivismu. 

Zásadní otázkou, kterou je zapotřebí si při zkoumání nových sociálních hnutí 

a jejich působení položit, je nepochybně to, jakým způsobem a na základě jakých 

znaků určité hnutí vzniká. Vždy je zapotřebí brát v potaz konkrétní kontext – tzn. 

časovou a prostorovou dimenzi, dané historické podmínky atd. Jako klíčové se také 

jeví chápání a pojetí kategorie identity – proměnné, která se jeví jako obzvlášť zásadní 

pro skupiny lidí, kteří jsou více či méně explicitně řazeni do kategorie „Jiní“.  

Jak demonstruje queer teoretička Annamarie Jagose, strategie a pozice g/l hnutí se 

měnily v závislosti na dominantních kulturních institucích (Jagose 2004). Původní 

radikální potenciál a opoziční charakter g/l hnutí (tzv. emancipační model), jehož 

hlavním cílem bylo „osvobození jednotlivce od omezení, která přináší 

pohlavně/genderový systém, jenž ho svazuje ve vzájemně se vylučujících 

homosexuálních/heterosexuálních a mužsko/ženských rolích“ (Seidman in Jagose 

2004: 35447), prošel proměnou k asimilační politice, která začala pracovat na 

základě etnického modelu, tzn. na předpokladu skupinové identity a kulturní odlišnosti 

(tamtéž). Zatímco emancipační model se primárně zaměřoval na transformaci 

utlačujících společenských struktur a skrze ni na legitimizaci stejnopohlavních vztahů, 

přičemž sama sexualita zůstala chápaná jakožto společensky podmíněná a tedy 

proměnlivá kategorie, etnický model je občas hodnocen jako kapitulace vůči 

hegemonnímu systému dominantního společenského řádu (Jagose 2004, Kollárik 

2007). Vytvoření skupinové identity, které z gayů a leseb zformovalo osobitou a 

samostatnou skupinu (na rozdíl od předchozího uspořádání, které bylo svou 

radikálností otevřené všem, kteří měli zájem na prolomení heteronormativního 

                                                 
47 Překlad ze slovenštiny K.C. 
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uspořádání společnosti), umožnilo gayům a lesbám žádat v rámci demokratické 

společnosti uznání a práva, kterými disponuje heterosexuální část společnosti (Jagose 

2004).  

 Úspěšnost etnického modelu dokazuje i dnešní většinové chápání lesbické a gay 

identity, které v sobě obsahuje zakódovaný esencialismus. Je zřejmé, že etnický model 

g/l hnutí, se kterým v českém kontextu pracovala či dosud pracuje větší část 

aktivistických skupin (jmenujme např. SOHO či Gay iniciativu), často zakrývá 

rozmanitost a široké spektrum sexualit a identit s nimi spojených.48 Roman Kollárik 

tento způsob aktivismu kritizuje jakožto heterocentrický (Kollárik 2007). Lze 

samozřejmě souhlasit s jeho námitkou, že pokud g/l hnutí pracuje s prezentací vlastní 

identity, která se od heterosexuální liší pouze v maličkosti, jíž je v tomto případě objekt 

sexuální orientace (redukovaný na pohlaví partnera/ky (tamtéž)), jiné než 

neheteronormativní identity a sexuality jsou opomíjeny. Mainstreamový diskurz 

zůstává zachován, výrazná část pozornosti je stále upřena směrem k heterosexuální 

společnosti. Ačkoli kritika „čistého“ etnického modelu je jistě namístě, zároveň se lze 

tázat, zdali se striktní rozdělování hnutí na emancipační a etnické a dělení jejich 

činností na opoziční a asimilační samo neuzavírá v pasti dichotomního vidění světa, 

kdy formy našeho chování a jednání nabývají povahy buď – anebo. Když se podíváme 

na snahu legitimizovat stejnopohlavní rodičovství, může se aktivita vyvíjená tímto 

směrem zdánlivě jevit jako snaha o přizpůsobení se dominantní kulturní normě (jíž 

důraz na rodinu jistě je49). Když však vezmeme v potaz faktory, které 

z homoparentality vytváří stigmatizovaný fenomén, může vytvoření stejnopohlavní 

rodiny nabývat radikálního potenciálu a stát se tak opozičním aktem, který není 

jednoznačně oddělen od aktu asimilačního. 

2.3.2 Aktivismus v českém kontextu – příčiny negativních konotací 
 

Přestože nelze říci, že by v české společnosti dosáhli gay muži a lesbické ženy 

kýženého rovného postavení, lze v Česku zaznamenat stále dosti nízký počet 

aktivistických organizací a jejích členů/členek a poměrně malou moc existujících 
                                                 
48 Za reakci na rozmanitost sexuality lze považovat vznik queer hnutí. Toto hnutí se vymezuje vůči 
dichotomnímu rozdělení světa a zastřešuje různé lidi, kteří se chtějí odpoutat od kategorií a identit a snaží se 
přijmout sexualitu, která je proměnlivá a bez hranic (Rupp 2001). Je příznačné, že v českém kontextu jsou 
(v zahraničí již delší dobu etablovaná) queer studia prakticky neznámá. 
49 Nicméně důraz na tu tzv. správnou, tedy heterosexuální, nukleární atd. 
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skupin (Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR 2007). 

Chybí systematický monitoring případů diskriminace na základě sexuální orientace, 

přičemž je situace komplikována tím, že sami zástupci komunity se svých práv veřejně 

vesměs nedomáhají. Hlavní příčiny lze vystopovat samozřejmě v nedostatečné 

legislativě a institucionálním zaštítění, zároveň však lze důvody spatřovat i v obecném 

odporu vůči politizaci vlastní identity, což je přímý důsledek předcházejícího režimu 

(Sokolová 2005).  

Zásadní vliv komunistického režimu na aktivistická hnutí po roce 1989 

můžeme zkoumat i na feministickém hnutí, jehož vývoj po pádu režimu nabízí 

paralelní srovnání i východiska pro zkoumání hnutí gay mužů a lesbických žen.50 

 Přetrvávající nezájem o aktivní vliv na vlastní postavení u gayů a leseb může 

být podobně jako u žen (srov. Havelková 1997, Šiklová 1997, Šmejkalová 1993) 

způsoben nikoli jejich nezájmem o politiku jako takovou, ale spíše neochotou 

angažovat se ve formálních politických sdruženích (na jejichž činnost bylo kvůli 

předcházejícímu komunistickému režimu pohlíženo přinejmenším s podezřením). 

Vzhledem k tomu, že téma českého feminismu má v tuto chvíli pouze ilustrační 

charakter, faktory, které měly/mají podle českých feministických teoretiček vliv na 

způsob přijetí feminismu, shrnu velice stručně a krátce.  

Zásadní vliv na přijetí feminismu měli podle mnohých z těchto autorek (např. 

Sokolová 2004b) čeští disidenti a exulanti, kteří popisovali západní zkušenosti 

s feminismem velice negativně a hanlivě (za všechny jmenujme například Josefa 

Škvoreckého). Nicméně ještě důležitějším faktorem byl pravděpodobně rozkol mezi 

zkušenostmi západních feministek, které přijely feminismus „importovat“, a 

specifickými zkušenostmi českých žen, danými žitím v socialismu i před ním (Šiklová 

1997).  

Podle Jiřiny Šiklové se nemohl v české společnosti opravdový patriarchát 

vyvinout (a to jak z hlediska situace politické, tak i ekonomické, která je častým 

                                                 
50 K tomu lze ještě podotknout, že – jak jsem již naznačila dříve – prosazování gay a lesbických práv se 
odvíjí i od společenské reflexe genderové nerovnosti a stereotypů. Pokud se česká společnost staví 
k feminismu nadále pejorativním či zesměšňujícím způsobem, těžko lze očekávat toleranci vůči gay mužům 
a lesbickým ženám. V této souvislosti jistě není bez zajímavosti, že na rozdíl od „západní“ zkušenosti se 
„české lesbické hnutí po r. 1989 historicky formovalo a identifikovalo primárně s gay hnutím a ne 
s feministickými aktivitami (a tato tendence je evidentní z obou stran), což jen dále vysvětluje obtížnost 
jednoduchého vyčleňování „ženských“ aktivit v rámci GLBT tematiky“ (Sokolová 2006: 4–5). Více 
k separaci genderu a sexuality viz Sokolová 2001 a Sokolová 2006. 
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základem nerovnosti): diskrepance mezi muži a ženami byly většinu času zmírněny 

bojem proti společnému nepříteli (tamtéž). Vzhledem k povaze této práce se nebudu 

zabývat otázkou, jakých jiných forem patriarchát za socialismu nabýval (jistě by pak 

bylo nutné definovat i to, co vlastně pod pojmem patriarchát rozumíme), v každém 

případě se „většina autorů i autorek [...] shoduje na tom, že se v rámci socialistické 

emancipace nepodařilo dosáhnout proměny tradičního způsobu fungování domácností, 

v nichž naprostou většinu povinností a úkolů i nadále zastávaly ženy“ (Vodochodský 

2007: 36). V zásadě je tedy možné říci, že hlavní témata tehdejšího západního 

feminismu (např. důraz na důležitost profesního uplatnění žen a mírná devalvace žen, 

které se chtěly věnovat rodině a domácnosti51) v českých ženách po roce 1989 tolik 

nerezonovala a pokud ano, tak spíše s negativními vzpomínkami na socialistickou 

snahu o (pseudo)emancipaci. Z tohoto úhlu pohledu se nabízí teze, že se nechuť české 

společnosti k feministickému hnutí, které se ze směrů aktivismu zformovalo jakožto 

jedno z prvních, odrazila v obecném odporu k aktivismu jako takovému.52 K tomu jistě 

přispěla i nedůvěra k rétorice a jazyku nových sociálních hnutí obecně, neboť se na 

politickém spektru obvykle vymezují spíše levicově, což opět – vzhledem k české 

minulosti – nemá zanedbatelný význam.  

Zároveň Šiklová zmiňuje českou tradici jakýchsi subtilnějších a intimnějších 

forem projevů odvahy a statečnosti, tedy nikoli viditelných, veřejných protestů 

(Šiklová 1997). Lze samozřejmě uvažovat nad tím, do jaké míry byla podoba této 

angažovanosti určena komunistickým režimem (sama Šiklová zmiňuje, že nový režim 

po roce 1989 otázku (aktivistického) heroismu komplikuje, a uvádí, že pokud se ženy 

nějak angažují, tak obvykle na poli neziskových organizací a jejich působení je spíše 

lokální), i zde však lze vidět kořeny nechuti k veřejnému, aktivistickému působení.  

Vzhledem k výše zmíněnému se nelze příliš divit, že veřejná angažovanost g/l 

lidí není v českém kontextu běžnou součástí veřejného života. K tomu se přidružuje 

další faktor, specifický pro příslušníky g/l menšiny. Většina z nich raději využívá 

konformity, kterou jim poskytuje ukrytí v majoritní společnosti, nežli ochrany aktivní a 

angažované příslušnosti ke komunitě (Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a 

                                                 
51 Další významné téma západního feminismu – boj za reprodukční práva (která souvisí úzce se sexualitou) – 
se u českých žen nesetkalo s ohlasem kvůli vysoké míře ateismu v české společnosti, neboť ateistická 
společnost je obvykle otázkám sexuality otevřenější. 
52 Stačí se podívat na vztah české společnosti k dalším aktivistickým organizacím, např. k ekologickým 
sdružením. 
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transgender menšiny v ČR 2007). Zde je zapotřebí zmínit koncept sexuálního studu, 

jak jej rozpracovává Michael Warner (1999)53. Podle této práce v sobě stud obsahuje 

politickou dimenzi, neboť některé skupiny jsou ve větším ohrožení než jiné, že budou 

skrze svou sexualitu ponižovány a stigmatizovány. Vzhledem k tomu, že pro většinu 

lidí není sexuální diverzita konzistentní s morálkou a přirozeností (které pro ně 

ztělesňuje herosexualita, nejlépe manželská), je evidentní, že „jiné“ typy sexuality 

budou chápány jako podřadnější a jejich nositelé či nositelky vystavěny sexuálnímu 

studu. Problém spočívá v tom, že skutečné sexuální autonomie nedosáhneme pouze 

skrze toleranci a liberalizaci některých dalších forem sexuality; jedinou možností, jak 

lze sexuální diverzity a autonomie podle Warnera dosáhnout, je umožnit členům a 

členkám společnosti přístup k opravdu širokému (pravděpodobně nekonečnému) 

spektru tužeb a možností. Pokud tomu tak nebude, bude gay a lesbická identita (stejně 

jako další, leckdy různorodější identity) více než jiné poznamenaná studem, pocity viny 

a mlčením. Podle Warnera se tento osobní stud přenáší i na samotné g/l hnutí. Jedním 

z klíčových aspektů nechuti členů g/l menšiny aktivně se angažovat je tak nepochybně 

internalizovaná homofobie a heteronormativní chápání sebe samotné/ho jako někoho, 

kdo nemá nárok na přiznání stejného statusu jako „normální“ členové společnosti. 

Když se vrátím k g/l „komunitě“ a jejímu fungování v oblasti aktivismu, 

hlavní platformou, ze které jednotlivé aktivity vycházejí, je nepochybně boj proti 

diskriminaci (Sokolová 2006). Další dimenze aktivismu (např. otevírání témat, která 

odkazují k vnitřní rozmanitosti samotné komunity a účinněji tak narušují bipolární, 

duální chápání genderu, sexuality atd.) v českém kontextu prozatím zcela chybí, ačkoli 

strategie GLL ukazuje „vzrůstající sebevědomí a politickou legitimitu gay a lesbických 

aktivit“ (Sokolová 2006: 9). Internet, který hraje v g/l aktivitách momentálně klíčovou 

roli, umožnil vytvořit pocit propojenosti mezi g/l jednotlivci, přesto nenabízí v úvahách 

nad existencí české „komunity“ a g/l aktivismu jednoznačnou odpověď. Důvodem 

k váhavosti ohledně existence „komunity“ je „pro některé [...] nedostatečná politická 

aktivita, pro jiné nedostatečný kulturní život, pro další zatím stále minimální viditelnost 

GLBT ve veřejném prostoru, pro jiné neexistence živých a energických oblastí či čtvrtí, 

kde by se odehrával GLBT život“ (tamtéž). Stejnou skepsi ohledně fungování 

„komunity“ vyjadřovali i participanti výzkumu. Ve spojení s popisovanými kořeny 

                                                 
53 Podobné koncepty nabízí i Goffman (2003) či Bourdieu (2000); těm se věnuji na jiném místě této práce. 
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nechuti k institucionalizovanému aktivismu v české společnosti se nelze příliš divit nad 

nízkým počtem těch z nich, kteří sami sebe považují za aktivisty. Na druhou stranu se 

lze tázat, zdali nelze hledat nové podoby aktivismu i v jiné nežli v jeho 

institucionalizované formě. Na tuto otázku se snažím odpovědět v analytické části této 

práce. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 Epistemologická východiska  

 

Jakýkoli výzkum s sebou nese určité (politické) důsledky, před kterými nelze 

zavírat oči. „[B]adatel není v žádném případě nějakým anonymním hlasem 

přicházejícím odnikud, nýbrž konkrétním individuem s konkrétními společenskými 

motivacemi, cíli, ideologickými zájmy, očekáváními a představami, politickou a osobní 

historií, poznávacím zázemím atd.“ (Matonoha in Linková, Červinková 2005: 31). 

Naše znalost je vždy situovaná, nemůže tedy nabývat charakteru objektivity, hodnotové 

neutrality a nezúčastněnosti (Linková, Červinková 2005). Otázky, které si klademe, 

způsob, jakým je vybíráme, často ovlivňuje či přímo určuje odpovědi, které na ně 

nacházíme (Letherby 2003). Podle feministických teoretiček je volba tématu, metody i 

participantů politickým aktem (tamtéž). Proto považuji za zásadní věnovat prostor 

zkoumání vlastních epistemologických východisek – vlastní lokace, přesvědčení a 

jednání (agency) – která mají jistě vliv na povahu výzkumu i samotné výsledky a jejich 

interpretaci.  

 

Teoretickým východiskem při nahlížení a zkoumání gay otcovství mi je 

v první řadě sociální konstruktivismus – tedy východisko, kdy nahlížíme realitu jakožto 

sociálně vytvářenou, konstruovanou. Avšak to, že různé kategorie nahlížím jako 

sociálně konstruované, mě nevede k tomu, abych je pokládala za neexistující iluze. 

Ačkoli tedy chápu např. homosexualitu jako uměle vytvořenou kategorii, která má 

především zpřehlednit uspořádání společnosti – a udržovat dominantní postavení 

heterosexuality (Fafejta 2004, Ondrisová 2002) – nemohu nevidět reálný dopad této 

kategorie na životy konkrétních jednotlivců (v tomto případě například znesnadněný 

přístup k rodičovství). Navíc přesvědčení většiny participantů výzkumu, že jejich (gay) 

identita je vrozená a neměnná součást jejich osobnosti, jenom potvrzuje, že konstrukce 

naší sexuality a potažmo identity je dlouhodobý proces, na kterém se podílí nesmírné 

množství faktorů. Chápání (homo)sexuality jako společensky podmíněné kategorie 

tedy neznamená, že by bylo zcela jednoduché svou sexuální orientaci či identitu změnit 

ze dne na den. Vědomá proměna je podle mě možná, ale jistě se jedná o obtížnou 
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záležitost, která je spojena se značným úsilím. A ačkoli samotné vytváření touhy v nás 

je do jisté míry obestřeno tajemstvím, je nezpochybnitelné, že možností, které jsou nám 

„dány předem“, škatulek, do kterých se máme podle očekávání ostatních začlenit, je 

velmi omezený počet. Zařazení do určité kategorie je de facto politickým aktem, který 

má za cíl zpřehlednit uspořádání společnosti. A právě zde je možné hledat inspiraci pro 

dekonstrukci a pro nové sebeprožívání a sebevyjádření, které nepůjde cestou předem 

nastaveného diskurzu, ale najde si svůj vlastní nový způsob54. 

Gayle Letherby charakterizuje výzkum jako feministický, pokud disponuje 

určitým politickým závazkem, závazkem produkovat takové vědění, které vede ke 

změně v ženských životech skrze sociální i individuální změnu (Letherby 2003). 

Osobně nechápu feministický výzkum jako neoddělitelně spojený se skupinou žen: 

jeho podstatu vidím spíše v rozkrytí stávajících mocenských struktur, které 

systematicky znevýhodňují určitou skupinu (bez ohledu na to, jestli ji zakládá gender, 

rasa, sexuální orientace či další kategorie). Proto lze říci, že nejsilnější motivací této 

práce je snaha prolomit ticho, které odsouvá gay otcovství na periferii společenského 

zájmu. Souběžně pak pozitivně vnímám potenciál gay otcovství (a homoparentality 

obecně) ovlivňovat struktury společnosti a zpochybňovat její nastavené rámce. 

Homoparentalita je sama o sobě radikální výzvou reprodukovanému 

heteronormativnímu obrazu rodiny, gay rodičovství navíc zpochybňuje i konstitutivní 

roli mateřství v rámci rodiny (Švab 2007). 

Přesto, nebo snad právě proto, je zapotřebí mít se na pozoru před nevědomou 

idealizací či opomíjením jednotlivých výstupů z výzkumu; uvědomuji si, že ani 

neustálá reflexe vlastní práce a úvah nikdy nemůže zcela odrazit veškerá přesvědčení a 

očekávání, která jsou do práce průběžně vkládána. Každý výzkum je parciální a nutně 

selektivní (pro diplomovou práci toto platí dvojnásobně). Práce by nepochybně mohla 

nabývat různých podob, proto kladu důraz na užitou metodologii a již zmíněnou 

                                                 
54

 Tuto skutečnost jsem si uvědomila sama na sobě právě při studiu genderu. Moje původně „přirozená“ 
heterosexuální identita (kterou jsem coby společensky akceptovanou nemusela nikdy řešit) se začala 
rozpouštět, a to dokonce s kým záměrem. Odmítnutí heterosexuality a ztotožnění se s queer žitím, jak jej 
definuje Judith Halberstam, tedy jako žití, které se vzpírá přesnému zařazení, provokuje, dráždí a vědomě 
bourá představy o tom, co je dané, vrozené a tradiční (Halberstam 2005), opět není zcela jednoduché – 
obzvlášť pokud nemá být prvoplánovým gestem, ale skutečným odmítnutím heteronormativních institucí. 
Nicméně i tento proces lze chápat jako prostředek k vlastní autonomii, která nebude nadiktována zvenčí, ale 
bude vyjádřením již zmíněné vůle i touhy. 
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reflexivitu, která nekončí popisem vlastní lokace na začátku práce, ale měla by se jako 

červená nit táhnout již od počátku výzkumu přes první řádky až k závěru práce. 

Již zmíněná kategorie moci se v mých úvahách odrážela velice často. Ačkoli se 

v tomto případě jednalo o sociologický výzkum, který má v porovnání s jinými 

metodami (např. etnografií či orální historií) menší nároky např. na důvěru mezi 

participanty a badatelem/kou,55 přesto mi běželo hlavou, jakou roli hraje například 

skutečnost, že jsem svoji vlastní sexuální orientaci v průběhu rozhovoru ani před ním 

explicitně nezmínila. Zdali by výpověď participanta ovlivnil fakt, že jsem nebo nejsem 

na „stejné lodi“. Nicméně jsem vycházela z předpokladu, že společné charakteristiky 

výzkumníka/ice a participanta/ky (jako je např. gender, rasa či právě sexuální 

orientace) nemusí vést k získání lepších dat (jak potvrzují i výzkumy na toto téma) 

(Phoenix 1994, Letherby 2003); navíc jsem samozřejmě měla na zřeteli skutečnost, že 

ačkoli jsou určití lidé sociálně konstruováni jako skupina se stejnými charakteristikami 

(v tomto případě sexuální orientace), existují mezi nimi mnohé rozdíly – a ty je třeba 

zohledňovat stejně jako podobnosti. 

I gender může (ale samozřejmě nemusí) do výzkumu vstupovat jako mocenská 

pozice. S ohledem na fungování patriarchální společnosti se pocit moci mohl v tomto 

případě přelévat zpět směrem k participantům – mužům. Zároveň jsem si nemohla 

nebýt vědoma skutečnosti, že naše pozice ve vztahu badatelka – participant není úplně 

stejná.56 Přestože použití rozhovoru patří mezi metody, kde se mocenské pozice 

vyrovnávají (např. Letherby 2003, Reinharz 1992; detailněji viz metodologie), či 

přinejmenším kde moc nabývá proměnlivé podoby, nelze opominout, že samotná 

analýza a interpretace zjištěných dat posouvá do pozice moci opět badatele či 

badatelku. Původně jsem proto měla v úmyslu dát participantům možnost zpětné vazby 

a komentáře mnou zjištěných/navržených výsledků,57 k čemuž z časových důvodů 

nedošlo. Přesto jsem přesvědčená, že moje analýza jde za hranice pouhé re-prezentace 

(speaking about) a přibližuje se reprezentaci, která je ku prospěchu participantů 

(speaking for) (Alcoff 1991–1992, Kitzinger 1997).  

                                                 
55 Což neznamená, že jsem se snahy o důvěru vzdala. Více viz metodologie. 
56 Přesto se domnívám, že atmosféra rozhovorů, které jsem vedla, byla vesměs velice neformální až 
přátelská. V tomto ohledu jsem vnímala svoji pozici studentky i svůj věk jako určité bonusy, které umožnily 
participantům cítit se volněji a otevřít tak i intimnější témata.  
57 I když si uvědomuji, že aktivní zapojení participantů nevede nutně k lepší či pronikavější analýze 
zjištěných výsledků, a proto měly mít na výslednou podobu mojí práce vliv pouze do té míry, že bych je 
uvedla např. v poznámce nebo na konci textu. 
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3.2 Metodologický rámec a metodologická východiska 

 

Ačkoli se vedou spory a diskuze ohledně užitečnosti a vůbec existence 

feministické metodologie a epistemologie, existuje uznání ohledně toho, že existuje 

feministická výzkumná praxe, která se odlišuje od dalších forem výzkumu. Podle Gayle 

Letherby a Shulamit Reinharz neexistují specifické feministické metody, ale existuje 

feministický způsob, jak přemýšlet o metodologii (Letherby 2003, Reinharz 1992). 

Osobně vnímám své genderové vzdělání jako klíčové při koncepci tohoto výzkumu, a 

tedy i výběru metody a jejího použití. (Jak upozorňuje např. Letherby, metoda sama o 

sobě feministický výzkum necharakterizuje – ale charakterizuje jej způsob, jakým je 

konkrétní metoda používána (tamtéž). Je tedy zapotřebí mít na paměti, že samotné užití 

kvalitativní metody (která je s feministickým výzkumem často – a chybně – spojována) 

neznamená nehierarchický a nemanipulativní výzkum, stejně jako užití metody 

kvantitativní nemusí být vždy spojeno s maskulinními hodnotami.) 

Průzkum odborné literatury mi umožnil určit a nastavit kontextuální rámec, 

zjistit, jakým způsobem se o gay otcovství i otcovství obecně ne/mluví, a 

naformulovat si výzkumné otázky; pochopitelně však nezahrnul autentickou 

výpověď samotných gay mužů. Je velice pravděpodobné, že absence diskuzí o gay 

rodičovství v českém kontextu (jak na mediální, tak na odborné úrovni) má vliv i na 

formy výpovědi a zkušenosti mužů-gayů.58 Na druhou stranu je nutné si uvědomit, 

že ani tlak hegemonních diskurzů, které určují hranice našich životních očekávání, 

není nekonečně určující. Individuální vnímání gay otcovství může být výsledkem 

střetu hegemonního a reprodukovaného diskurzu a diskurzů jiných, alternativních. 

Právě polostrukturované rozhovory, založené na otevřených otázkách s možností 

volné výpovědi, jsou považovány za metodu, která umožňuje dosáhnout aktivní 

                                                 
58

 Je důležité uvědomit si, že jazyk je jedním z hlavních mocenských nástrojů. Pokud je lidem odebrán jazyk, kterým by 
mohli vyjádřit svůj názor a pocity, případně pokud ve veřejné diskuzi dominuje jeden názor (určující jazyk, hodnoty, 
způsob a tón, jakým se o problému (ne)mluví), mohou být jisté skupiny lidí postaveny do znevýhodněné pozice, „ve které 
se jen těžko mohou k věci vyjadřovat bez toho, že by jejich stanoviska byla druhými interpretována skrze již dříve 
nastavený (a po nějaké době i nevědomě internalizovaný) filtr převládajícího diskurzu“ (Górska 2004: 5). Diskurz/y 
organizuje/í a strukturuje/í způsoby a možnosti, jakými o určitých tématech ne/mluvíme. Umožňují tak rozpoznat a 
zvýznamnit (doslova legitimizovat) určité akty (Litosseliti, Sunderland 2002). V tomto ohledu nelze přehlédnout 
„přetrvávající monopoly psychologie a sexuologie, [které] nad otázkami osobní identity formovaly a stále formují 
způsoby, jimiž představitelé gay a lesbického hnutí chápou homosexualitu a artikulují své zájmy a požadavky“ (Sokolová 
2001: 273). 
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participace respondentů (Reinharz 1992), a tím hranici mezi hegemonními a jinými 

diskurzy rozvolnit. 

V ideálním případě polostrukturované rozhovory neomezují výpovědi 

respondentů na kladené otázky a ponechávají jim volné pole k vyjádření vlastních 

názorů na danou problematiku; navíc umožňují respondentům formulovat svoje 

zkušenosti, myšlenky a vzpomínky vlastními slovy, což je u tématu, který není 

samozřejmou součástí veřejného či akademického diskurzu, obzvlášť důležité.59 Na 

druhou stranu nejsou časově tolik náročné jako nestrukturované rozhovory,60 které se 

obvykle opírají o zakotvenou teorii vytvořenou sociology Barneym Glaserem a 

Anselmem Straussem. Podle Harryho Hermannse je každý rozhovor interpersonální 

drama s vyvíjejícím se scénářem, na jehož průběhu se podílí badatel/ka i participant/ka 

(Hermanns in Flick 2004). Badatel/ka však toto drama koriguje, a měl/a by zajistit 

určité náležitosti, především pak vysvětlit participantovi/ce jeho/její úlohu (která 

obnáší i seznámení s cíly výzkumu). Důvěra se obecně ukázala být ve výzkumu 

klíčovým prvkem. Například při otázkách, které se soustředily na chápání vlastní 

identity, se ukázalo, že někteří participanti doposud neprošli (úplným) coming-outem a 

nejsou zcela ochotni odpovídat na otázky, které se týkají jejich vlastních zkušeností a 

strategií. Považovala jsem tedy za důležité v těchto případech vysvětlit, co otázkou 

sleduji, případně znovu participanta ujistit, že jeho výpověď bude anonymizována. 

Všichni participanti podepsali informovaný souhlas s rozhovorem, ve kterém bylo 

uvedeno, že mohou rozhovor kdykoli přerušit a z výzkumu odstoupit. Pravá identita 

participantů je chráněna krycími jmény, která si participanti mohli zvolit. Citace 

konkrétních názorů, které jsou důležité pro ilustraci analýzy, jsou používány tak, aby 

nebylo možné vysledovat pravou identitu participanta. Důraz na anonymitu vycházel 

z předpokladu, že homosexualita patří v českém kontextu i nadále mezi stigmatizované 

jevy; podle Ervinga Goffmana může být stigmatizována osoba vlastnící atribut, který ji 

odlišuje od jiných osob v kategorii těch, jimiž by mohla být, a to atribut méně 

žádoucího rázu (Goffman 2003) – v tomto případě jiná než normativní heterosexuální 

                                                 
59

 Přesto je zapotřebí opustit zidealizovanou představu o minimalizovaném vlivu badatele/ky. Jak ukazuje např. David 
Deacon, žádné dotazování se neodehrává v informačním a společenském vakuu: otázky i odpovědi jsou vždy do určité 
míry formovány postavou badatele/ky (Deacon 1999). 
60

 Výhodou nestrukturovaných rozhovorů je dle mnohých badatelek a badatelů např. maximální přístup k vlastním 
názorům dotazovaných a narušení mocenské pozici bádajících, která byla typická pro dřívější výzkumy, přesto se pro 
tento typ výzkumu (i z hlediska charakteru samotné diplomové práce) nejevil jako zcela vhodný.  
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orientace. Z tohoto důvodu, jak ukazuji také v kapitole o aktivismu, mnozí 

představitelé LGBT „komunity“ (dokonce i ti, kteří bez problémů prošli coming-

outem) využívají skutečnosti, že sexuální orientace není na rozdíl od rasy či etnicity 

rozpoznatelná na první pohled, a nesdělují ji, slovy samotných participantů, každému 

na potkání. Tuto skutečnost dokresluje fakt, že snaha o anonymizaci byla u některých 

participantů zjevná ještě před samotným setkáním. Emailové adresy umožňující 

vytvořit si fiktivní jméno či přezdívku vesměs pomohly participantům nesdělit vlastní 

křestní jméno až do samotného setkání (a minimálně v jednom případě byla do 

reálného světa virtuální identita zcela přenesena, jak jsme se já a Věra Sokolová úplnou 

náhodou dozvěděly).  

Kromě zajištění anonymity byli participanti obeznámeni s mým postavením 

v rámci výzkumu, s postavením Věry Sokolové, spojením výzkumu s Fakultou 

humanitních studií v Praze i s očekávanými výstupy (tedy odborný článek a diplomová 

práce). Domnívám se, že tento důraz na vzájemnou otevřenost a důvěru umožnil získat 

komplexnější výpovědi, než kdybych jej opominula. 

Podoba scénáře vznikla ve shodě s Věrou Sokolovou.61 Po vzájemných 

konzultacích jsme otázky strukturovaly dle pěti hlavních témat, která jsme dopředu 

vymezily:  

• konstrukce gay muže 

• konstrukce (gay) otce/rodiče 

• konstrukce stejnopohlavní rodiny 

• reprodukční strategie – potažmo tedy institucionální možnosti a bariéry 

• touha gay mužů po dětech  

 

Tato témata měla obecně zahrnout základní výzkumnou otázku, totiž 

představy (dotazovaných) gay mužů o otcovství, a tyto představy poté detailněji 

přiblížit s ohledem na vlastní výstupy, které se u nás obou lišily. Podoba scénáře prošla 

v průběhu rozhovorů jistými změnami, které zohledňovaly měnící se podobu výstupů 

výzkumu s ohledem na výpovědi a osobní zkušenosti participantů (jež nebyly původně 

zahrnuty a ukázaly se jako významné). V mém případě se jednalo například o doplnění 

otázek týkajících se aktivismu. Tento krok vycházel ze skutečnosti, že původně 

                                                 
61 Z jejíhož podnětu téma diplomové práce (a primární nastavení teoretické a metodologické koncepce) vyšlo. 
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zamýšlená komparativní analýza mezi názory aktivistů a neaktivistů selhala, neboť 

z celkového počtu třiceti respondentů se pouze tři definovali jednoznačně coby 

aktivisté, jeden se vymezil jako aktivista s otazníkem a jeden uvedl, že se jako aktivista 

spíše necítí. Dvacet pět zbývajících respondentů se za aktivisty nepovažovalo. Tuto 

skutečnost lze na první pohled považovat možná za poněkud zarážející,62 proto byly 

v průběhu výzkumy zařazeny otázky týkající se vymezení aktivismu. Odpovědi na 

položené otázky (Považujete se za aktivistu? Proč ano/ne? V čem podle Vás aktivismus 

spočívá? Dá se v českém kontextu mluvit o aktivismu? Je zde vůbec zapotřebí? Čím je 

pro Vás gay otcovství v kontextu aktivismu?) vedly k podnětnému přemýšlení nad tím, 

co vlastně znamená být (gay) aktivistou v českém kontextu, a k úvaze, zdali lze 

o aktivním žití gay otcovství uvažovat jakožto o svébytné formě aktivismu, která může 

vést k prosazení institucionalizovaných forem stejnopohlavních rodin. 

Přesto lze říct, že původní otázky pokryly téma gay otcovství ve všech 

rovinách, jak potvrzovala i zpětná vazba ze strany participantů. Při vlastní analýze a 

kódování jsem některé kategorie přeskupila a propojila, jiné naopak přidala, z důvodů, 

které vysvětluji v kapitole zabývající se kódováním. 

K metodě rozhovorů se váže i výběr respondentů a otázka diverzity. Ačkoli se 

nároky na diverzitu různí, je podle Reinharz diverzita podmínkou kvalitního 

feministického výzkumu (Reinharz 1992). Vzhledem k tomu, že měl výzkum částečně 

vycházet z komparace názorových rozdílů (s ohledem na aktivistickou činnost 

participantů), měly jsme pochopitelně snahu diverzitu ve zkoumaném vzorku alespoň 

do jisté míry postihnout.  

I tak se bohužel objevily očekávané limity spojené s metodou sněhové 

koule, kterou jsme při hledání vhodných participantů využily. Ačkoli byla tato 

metoda v podstatě jediná vhodná, neboť se jedná o techniku, „která se úspěšně 

využívá ke studiu skrytých populací (hidden populations), k nimž se je možné jen 

obtížně dostat prostřednictvím tradičnějších metod, jako jsou populační šetření, 

institucionální indikátory a výzkumné studie“ (Hartnoll 1997: 13), skrývá v sobě 

riziko, že skupina participantů bude v zásadě dosti homogenní. Tomu jsme se 

snažily předejít tím, že jsme výzvu k účasti na výzkumu nesměřovaly pouze mezi 
                                                 
62 Vzhledem k povaze vztahu české společnosti k aktivismu samozřejmě ne. Na druhou stranu se lze ptát, zda 
dobrovolná participace na výzkumu (kdy mezi nejčastější hlavní motivy patřily: potřeba sdělit svůj názor, 
osobní zájmy, touha po otevření a rozvíření diskuze, vytvoření alternativního názoru vůči menšině atd.) 
s aktivistickými postoji nesouzní.  
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informátory, jejichž jsme známé a kteří nám v ideálním případě měli zpřístupnit 

kontakty na další potenciální participanty. Využily jsme také probíhajícího festivalu 

gay a lesbických filmů Mezipatra (v Praze je uváděna návštěvnost 6000 lidí), kde 

jsme distribuovaly informační materiál o záměru výzkumu s žádostí o spolupráci. 

Podařilo se tak kontaktovat významnou část participantů, ke kterým bychom jinak 

nezískaly přístup; přesto lze však říct, že valná většina participantů prokazovala 

podobné demografické prvky. Tento jev nepochybně souvisí se skutečností, že 

gayové jako skupina jsou i v dnešní společnosti stále pod tlakem veřejného mínění a 

mohou mít tedy snahu se zneviditelňovat (a to i přes naprostou anonymitu, která 

byla dopředu artikulovaným, samozřejmým aspektem projektu) – především pak 

právě starší generace, gayové z prostředí malých měst a vesnic atd. Teoretické 

saturace jsme dosáhly přibližně po 20 rozhovorech, přesto jsme využily poměrně 

široké odezvy a rozhovory udělaly s celkem 30 participanty; odehrály se v období 

listopad 2006 – březen 2007. 

Rozhovory byly nahrávány a poté doslovně přepsány tak, abychom s nimi 

mohly pracovat obě. Ačkoli jsem nad tímto krokem váhala, nakonec jsem se 

rozhodla ilustrační výroky, které ve své diplomové práci uvádím, z jazykového 

hlediska upravit. Domnívám se, že převedení výpovědí do souvislého více či méně 

spisovného textu umožní čtenáři či čtenářce lépe pochopit samotné sdělení, jehož 

smysl samozřejmě nijak neupravuji. Součástí mých rozhovorů (sama jsem jich vedla 

celkem 15) byl i deník s terénními poznámkami; tam jsem zaznamenávala vlastní 

pozorování, postřehy a bezprostřední interpretace, které se do určité míry staly 

součástí pozdější analýzy a interpretace. Ačkoli jazyk otázek byl přizpůsoben jazyku 

participantů a perspektivě, ze které nahlížejí realitu (Berg 2004), a ačkoli jsem se při 

rozhovorech, které jsem vedla, snažila vyvarovat se kladení dvojitých, 

nejednoznačných či příliš složitých otázek, uvědomuji si, že význam některých 

výpovědí je závislý na kontextu, a to, co v přepisech „svých“ rozhovorů dokážu i 

zpětně dekódovat jako ironii či vtip, mohu chybně interpretovat u těch rozhovorů, u 

nichž jsem přítomna nebyla. Zde se opět vracím k problému, že jako výzkumnice mohu 

nejen ovlivňovat výpověď dotazovaných (viz Kitzinger 1997), ale navíc mohu tyto 

výpovědi interpretovat podle představ, se kterými do výzkumu vstupuji. 
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3.3 Specifikace výzkumného problému: výzkumné otázky, teze a cíl výzkumu 

 

Po nastínění metodologického rámce a metodologických východisek se budu 

věnovat vlastní analýze. Jak jsem již dříve zmínila, ačkoli fenomén otcovství získává 

obecně pozornost širší veřejnosti, otcovství gay mužů zůstává netematizované a 

obklopené řadou stereotypních představ (jak dokazuje průzkum literatury, odborných i 

masových periodik). Při ohledání podstaty této skutečnosti se vynořily tyto základní 

otázky: Jaké jsou touhy gay mužů ohledně otcovství? Kde jsou tyto touhy zakotveny, 

resp. jaké jsou důvody, proč gay muži po dětech ne/touží? Do jaké míry ovlivňují 

touhu po dětech současné institucionální možnosti? Jak formuje touhu po dětech obraz 

a role ženy-matky a muže-otce? Jak se touha po dětech slučuje s gay identitou a 

obrazem gay muže ve společnosti? Výzkumná otázka, která dominovala mé diplomové 

práci, se pak týkala propojení aktivismu a názorů na gay otcovství: Do jaké míry 

aktivistické působení participanta ovlivňuje jeho názory na gay otcovství? 

Odpovědi na tyto otázky jsme zkoumaly v rovině osobní, zajímaly nás proto 

nejen samotné názory participantů na otázku gay otcovství, ale i socio-demografické 

faktory, jako je např. místo bydliště, vztah s okolím (výskyt dlouhodobého 

partnerského vztahu, vlastní identita a její otevřenost vůči okolí), dále četnost diskuzí 

na dané téma s okolím a hlavní aspekty těchto diskuzí atd. Demografické faktory jsme 

pro větší přehlednost získaly od participantů samostatně tím, že jsme je požádaly o 

vyplnění krátkého anonymního dotazníku (viz příloha). Při rozkrývání osobní roviny 

bylo nutné mít neustále na zřeteli rovinu institucionální, tedy legislativní opatření a 

možnosti jejich reálného naplňování. Ačkoli se výzkum zaměřuje primárně na vlastní, 

autentické názory gay mužů, nezbavuje se možnosti zjištěné údaje interpretovat 

s ohledem na veřejnou sféru. 

Přestože předběžný průzkum literatury většinou odkazoval k představě, že gay 

muži o děti nestojí, hlavní hypotéza výzkumu vycházela z představy, že se jedná o 

stereotyp. Součástí hypotézy pak byla představa, že touha (a její síla) může být 

ovlivněna především institucionálními možnostmi (možnosti reprodukčních strategií), 

genderovými stereotypy (vztah muže-otce k dětem) a samozřejmě individuálním 

postavením (např. finanční zabezpečení, věk ad.). Co se týče propojení aktivismu a 

názorů na gay otcovství, předpokládala jsem u participantů, kteří se označili za 
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aktivisty, jednoznačně větší informovanost o současných možnostech a zároveň větší 

angažovanost v prosazování strategií, které by gay otcovství umožňovaly jak po 

formální (resp. institucionalizované), tak po neformální stránce. Na druhou stranu jsem 

s vědomím postupu mužské části „komunity“ při prosazování registrovaného 

partnerství neuzavírala cestu možnosti, že výpovědi aktivistů mohou být paradoxně 

opatrnější a více v souladu s „cestou malých změn“ (Waaldijk 2000) než výpovědi tzv. 

neaktivistů. Postupně jsem však byla nucena hlavní výzkumnou otázku i tezi 

ohledně aktivismu přeformulovat. V českém kontextu se nabídla nová výzkumná 

otázka, a to, zdali lze gay otcovství v určitém prostředí chápat jako 

neinstitucionalizovanou podobu aktivismu. Teze v tomto ohledu souzněla 

s předpokladem, že aktivismus může nabývat různých – leckdy i nečekaných – 

podob. 

Celkovým cílem výzkumu tak byla systematická a v českém kontextu svého 

druhu první analýza fenoménu gay otcovství a otevření diskuze nad tímto doposud 

odsouvaným a marginalizovaným tématem. 

3.3.1 Kódování 
 

Analýza kvalitativních dat začíná identifikací klíčových témat a vzorců, které 

vychází z kódování dat. Je důležité si uvědomit, že kódování nemá univerzální 

charakter; naopak existuje široké spektrum různých způsobů, jak pořádat kvalitativní 

data (Coffey 1996). To ovšem neznamená, že přiřazování kódů k datům a generování 

konceptů a kategorií probíhá náhodně. Kódy mají fungovat jako určité propojení mezi 

původními daty (v tomto případě přepisy jednotlivých rozhovorů) a teoretickými 

koncepty badatele/ky (Seidel a Kelle 1995 in Coffey 1996). V zásadě lze při kódování 

rozlišit dva postupy: v prvním případě kódování umožňuje zjednodušení dat a jejich 

identifikaci s klíčovými koncepty, v případě druhém se data nesnažíme zjednodušit na 

omezený počet kategorií, ale spíše rozšířit konceptuální rámce analýzy. Při kódování 

jdeme „za“ data: podrobujeme je kritickému tázání a uvažování63 (Coffey 1996). 

V praxi se tyto dva postupy obvykle kombinují, a stejným způsobem jsem postupovala 

i já.  

                                                 
63 Do jisté míry se dá tento postup přirovnat k otevřenému kódování, jak je popisuje Strauss (Strauss, Corbin 1999). 
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Vzhledem k tomu, že jsem již od počátku pracovala s určitými koncepčními 

rámci (konstrukce gay muže, konstrukce (gay) otce/rodiče, konstrukce stejnopohlavní 

rodiny, reprodukční strategie, touha gay mužů po dětech), kódovala jsem s pomocí 

základních přednastavených okruhů/kategorií (kódy vesměs kopírovaly samotné otázky 

položené v rozhovoru). Zároveň jsem se neuzavírala možnosti, že kódování otevře 

nový kontext pro nahlížení dat. V tomto případě jsem se soustředila na základní 

výzkumné otázky, které jsem si položila (s důrazem na aktivismus participantů), a data 

třídila spíše v induktivním duchu. Vlastně by se dalo říci, že jsem (jak navrhuje Tesch 

in Coffey 1996) data podrobila dekontextualizaci (když jsem je roztřídila na celky, 

které jsou smysluplné samy o sobě) a poté rekontextualizaci (díky kódování jsem 

dodala datům nový kontext). Tyto procesy umožnily data nejdříve redukovat a poté je 

rozšířit do nových forem podle jiných organizačních principů. K datům jsem tedy 

přistoupila s přesvědčením, že není nutné ani nejdříve kódovat a poté vytvářet teorii, 

ani použít postup opačný, neboť se jedná o procesy, které jsou navzájem úzce 

provázané. 

K primárně podchyceným okruhům jsem na základě postupné redefinice toho, 

co znamená být v českém kontextu aktivistou, přidala okruh, který se aktivismu věnuje 

hlouběji. K tomuto kroku došlo až po několika provedených rozhovorech, názory na 

aktivismus v souvislosti s gay otcovstvím tak nebyly podchyceny u všech 

participantů.64 Přesto se domnívám, že postoje k aktivismu se projevují mnohdy i 

implicitně: mnohé lze například vysledovat z úvodní (tzv. zahřívací) otázky, která se 

ptá na motivaci k participaci, z otázky po adopci jako součásti právní úpravy 

registrovaného partnerství i z otázek, které se zabývají „komunitou“ a případnou 

zvýšenou angažovaností lesbických žen v prosazování homoparentality. Kategorie jsem 

pro potřeby vlastní analýzy roztřídila níže uvedeným způsobem; jsem si však vědoma 

toho, že se mnohdy překrývají a jejich zařazení tedy nelze chápat jako definitivní (jak 

je vidět i v analytické části: např. chápání gay identity se odráží v názorech na 

„komunitu“, jejíž chápání zase úzce souvisí s aktivismem). 65  

                                                 
64 Občasnou absenci zbylých kategorií lze vysledovat, i přes polostrukturovaný formát rozhovorů, i v rámci 
dalších jednotlivých interview. Tuto skutečnost, kterou převážně připisuji individualizaci jednotlivých 
rozhovorů a přizpůsobování tempa i obšírnosti výpovědi participantovým schopnostem, vůli a ochotě, však 
v žádném případě nepovažuji za nevýhodu. Naopak podle mě beze zbytku dokresluje nerigidní charakter 
polostrukturovaných rozhovorů. 
65 Je vysoce pravděpodobné, že Věra Sokolová pro účely svého vlastního výstupu pracovala s kategoriemi 
jinak. Přesto se domnívám, že celkové výsledky analýzy toto rozdělení nijak nezkresluje. 
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3.3.2 Přehled použitého třídění kategorií 
 

• Touha gay mužů po dětech:  

• Platnost tvrzení/představy, že gayové o děti nestojí 
• Vznik této představy 
• Vliv této představy na touhy gay mužů po dětech 
• Vlastní touha po dítěti 
• Vliv prostředí 
• Vliv v ěku 
• Generační názory 
• Vliv společnosti 
• Diskuze s okolím 
• Hlavní aspekty diskuzí 
• Názory okolí: rodina, práce, přátelé 
• Diskuze ve veřejném prostoru 
• Diskuze v „komunitě“ 
 

• Konstrukce stejnopohlavní rodiny a (gay) rodiče/otce 

• Definice gay a lesbického rodičovství – podobnosti a rozdíly 
• Pojetí kategorie homoparentality 
• Heterosexuální vs. homosexuální rodina 
• Pozice a role otce vs. matky 
• Vliv role otce na gay rodičovství 
• Výskyt dětí v blízkém okolí 
• Chápání rodičovství 
• Snahy jiných gay mužů o založení rodiny či gay rodiny v blízkém okolí 
 

• Reprodukční strategie, možnosti 

• Preference vlastního vs. adoptovaného dítěte 
• Ideální situace v přístupu k rodičovství 
• Akceptovatelnost různých reprodukčních strategií 
• Problematické aspekty gay rodičovství 
• Každodenní fungování gay rodiny 
• Rodičovství jako součást partnerství 
 

• Konstrukce gay muže 

• Gay identita 
• Gay identita a rodičovství 
• Obraz gay muže ve společnosti 
• Vliv obrazu gay muže na gay otcovství 
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• Aktivismus 

• Motivace k výzkumu 
• Registrované partnerství a adopce 
• Vlastní vymezení aktivismu 
• Gay otcovství jako aktivismus 
• Angažovanost leseb 
• Možnosti, jak prosadit změny 

 

 

 Kvůli rozsahu diplomové práce jsem samozřejmě nevyčerpala všechna témata, 

která výzkum nabídnul. Vzhledem k hlavnímu rámci práce jsem sledovala gay 

otcovství v kontextu aktivismu. Aktivismus jsem sledovala ve třech hlavních rovinách. 

V první řadě se jednalo (i v souladu s původním záměrem práce) o zkoumání touhy po 

dětech u jednotlivých participantů. Motivaci k otcovství vnímám jako první rovinu 

možného aktivismu. Dále jsem věnovala pozornost zejména genderové dimenzi 

rodičovství, která ovlivňuje představy o gay otcovství. Jednotlivé výpovědi mnohdy 

zůstávaly v zajetí genderových stereotypů, přesto je zjevné, že samotné gay otcovství 

umožňuje genderové stereotypy bořit – má tedy opět aktivistický potenciál. Nakonec 

jsem se věnovala kategorii identity, která se jeví jako zásadní při formování 

„komunity“, tedy skupiny, ze které aktivistické působení obvykle vychází. Především 

zde se nabízel závěr, že aktivismus může nabývat i jiných než institucionalizovaných 

forem. Do analýzy těchto tří rovin mi samozřejmě průběžně vstupují i další kategorie, 

kterým se ale věnuji pouze okrajově pro lepší ilustraci svých argumentů. 

3.4 Výsledky analýzy 

3.4.1 Demografický přehled 

 

 Výsledná skupina třiceti participantů výzkumu vznikla pomocí techniky sněhové 

koule. Níže podaný přehled (participanty v něm řadím abecedně podle zvolených jmen) 

zároveň poslouží k lepší orientaci v citovaných výrocích. V zájmu anonymity 

participantů jsem upravila údaj o bydlišti: pokud je participant z menšího města než 

z Prahy, uvádím pouze velikost tohoto města. Jména si respondenti volili sami – mohou 

tedy být jak jejich skutečnými, tak smyšlenými jmény. Údaje o věku a o tom, zda žijí 
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v trvalém vztahu (delším než šest měsíců) odpovídají období provedení výzkumu, tedy 

přelomu let 2006 a 2007. Uvedené vzdělání je nejvyšší dosažené a kolonka dítě 

označuje participantovu touhu mít dítě. Aktivisticky se participanti vymezovali sami 

před začátkem rozhovoru: jejich reflexe toho, co pro ně aktivismus znamená, pak 

nabídla nový úhel pohledu, kterému se důkladněji věnuji dále. 

 

Jméno Věk Bydliště Vzdělání Aktivista Vztah Dít ě
Aleš 27 Praha VŠ ano (?) ano ano
Andrew 31 Londýn/Praha VŠ ne ano ano
Dalimil 25 Praha VŠ ne ano ano
David 29 Praha VŠ ne ano ne
Filip 20 Praha SŠ ano ne ano
František 28 Praha VŠ ne ano ano
Honza 24 Praha VŠ ne ano ano
Ivo 26 Praha SŠ ne ano ano
Kuba 26 Praha SŠ ne ano ano
Lukáš 19 0-10 tis. obyv. VŠ ne ne ano
Marcel 32 Praha SŠ ne ano ne
Marosh 30 Praha VŠ ne ano ano
Martin 39 Praha VŠ ne ano ano
Mates 22 Praha SŠ ne ano ano
Michal 23 Praha SŠ ne ne ano
Míra 24 30-50 tis. obyv. VŠ spíš ne ano ne
Patrik 26 Praha VŠ ne ne ne
Petr 24 10-30 tis. obyv. VŠ ne ne ano
Radek 26 10-30 tis. obyv. SŠ ano  ano ano
Radim 33 Praha VŠ ne ano ne
Slávek 27 Praha VŠ ano ne ne (ale nevylučuje)
Šimon 25 Praha SŠ ne  ano ne
Štěpán 23 Praha SŠ ne ano ano
Tadeáš 29 50-100 tis. obyv. SŠ ne ne ne
Tomáš 18 50-100 tis. obyv. SŠ ne ano ano
Toník 50 Praha SŠ ne ne ano
Vítek 23 Praha VŠ ne ne ano
Vláďa 33 Praha SŠ ne ano ano
Vladimír 36 Praha VŠ ne ne ano
Vojta 26 Praha VŠ ne ne ano

Tabulka č. 1 - demografický přehled

 

 

 



 
 

53   
 

3.4.2 Gay otcovství v kontextu aktivismu 
 
 Před samotným výzkumem, kdy jsem se příliš nezamýšlela nad povahou g/l 

aktivismu v českém prostředí (ačkoli jsem měla v úmyslu udělat komparativní analýzu 

názorů aktivistů a neaktivistů), jsem měla za to, že samotná dobrovolná participace ve 

výzkumu ohledně gay otcovství odráží jistou míru angažovanosti. Tomu by odpovídaly 

i odpovědi participantů na otázku, proč se zapojili do výzkumu.  

 

„No, celkově mě zajímá problematika postupného prosazování gay a 
lesbických práv ve společnosti. To znamená, [že] jakákoli aktivita, která 
souvisí s touto problematikou, je pro mě zajímavá a chtěl bych se toho 
účastnit. To je podle mě asi ta nejdůležitější věc, která mě přivedla.“ 
(František) 
 
„Jednak si myslím, že se o této oblasti málo mluví a je to oblast, která je 
v této společnosti hodně, hodně tabuizovaná. To [...], že by gayové vůbec 
mohli vychovávat děti, tak je to věc, o které je tady de facto zakázáno 
mluvit, nebo se o ní nemluví. A i když ty děti jsou a jsou tak porůznu, tak se 
mnozí tváří, že ten problém neexistuje, že tady není a že to není potřeba. A 
to si myslím, že není pravda.“ (Ivo) 

 

 Na základě těchto – i dalších podobných – výroků jsem (pravděpodobně 

poněkud naivně) předpokládala, že participanti budou sami sebe chápat převážně jako 

aktivisticky činné. Nicméně neustále narůstající počet participantů, kteří sami sebe 

považovali za neaktivisty (oba ilustrační výroky pochází od participantů, kteří se za 

aktivisty nepovažují), mě vedl k rozšíření rozhovoru o otázku, co podle samotných 

participantů g/l aktivismus znamená, jak by jej definovali. Potřebu vymezení aktivismu 

ze strany participantů potvrzovala např. i skutečnost, že svůj aktivismus zpochybňoval i 

organizátor66 v podstatě jediné veřejné LGBT akce v Česku – filmového festivalu 

Mezipatra.67 Vzhledem k tomu, že otázky týkající se aktivismu konkrétněji byly do 

rozhovorů přidány později, chybí výpovědi některých participantů; přesto ty, jež jsem 

měla k dispozici, vykazovaly podobné rysy.  

                                                 
66 Jsem si vědoma skutečnosti, že v tomto místě identitu participanta poodkrývám. Uvedení organizátorské 
funkce jsem proto v souladu s nastavenou metodologií nejdříve konzultovala s konkrétním participantem, 
který se zveřejněním této podoby textu souhlasil. 
67 Specifikem této akce je nepochybně i skutečnost, že podle dostupných údajů tvoří poloviční část publika 
lidé, kteří se označují za heterosexuální. Festival tak plní „nejen funkci uměleckou, ale také informačně-
vzdělávací a zejména společensko-integrační“ (Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender 
menšiny v ČR 2007: 39), tedy nepochybně aktivistickou. 



 
 

54   
 

 Definice nabývaly dvojí podoby.68 V jedné – podle názoru jednoho 

z participantů užší – rovině byla jako g/l aktivismus hodnocena činnost úzce svázaná 

s politickou angažovaností či alespoň s veřejně činnou organizací. 

 

„Tak v tom užším pojetí bych viděl aktivistu jako člověka, který organizuje. 
Vyloženě organizuje nějaké skupinové aktivity, ať už to je výlet někam 
nebo nějaká politická akce nebo „pride“ nebo, já nevím, vydání nějaké 
publikace na gay a lesbické téma atd. Tak tohle bych viděl jako aktivismus 
v tom užším slova smyslu. Když tomu někdo vyloženě věnuje čas a 
nejenom na to, že někam jde a v něčem se veze, ale něco sám vymýšlí a 
něco sám organizuje, a dává do toho nějaké svoje prostředky, ať už čas, 
energii nebo peníze.“ (Slávek) 
 
„Aktivista je ten, kdo je v nějaké organizaci, a kdo se schází a prosazuje to. 
Veřejně, takhle.“ (Vláďa) 
 
„Pro mě je ta hranice [aktivismu] v členství v organizaci. Já nejsem členem 
Gay a lesbické ligy a neobětuju tolik svého času a tolik energie a tak 
podstatnou část svého mimopracovního času tomu každodennímu zápasu.“ 
(Vladimír) 

 

 V druhé, tzv. širší rovině bylo jako aktivismus hodnoceno zveřejňování gay a 

lesbické problematiky na každodenní úrovni.  

  

„A potom v tom širším slova smyslu [to může být] kdokoli, kdo veřejnosti 
dává do povědomí gay a lesbickou problematiku. A to už potom může být 
člověk, který třeba právě má dítě, a s tím dítětem je venku. Jako v tom 
smyslu, že ta společnost to vidí. Nebo člověk, který – to je třeba zrovna 
jedna z věcí, co mi připadají, že v ČR neuvěřitelně chybí, ten aktivismus 
v tom širším slova smyslu. Že třeba nějaká významná osobnost, o které 
stejně všichni vědí, že je teplá, tak když je s ní rozhovor[...], tak tam není 
jediná otázka, která by byla mířená [...] na to soužití těch dvou lidí nebo na 
partnerský vztah nebo na to, že ten člověk vůbec je gay anebo lesba. A i 
když tam není [žádná taková otázka], tak ten kdo odpovídá, tam sám si tu 
odpověď nějakým způsobem brání dát. Jakože někdo jiný by do toho běžně 
zamontoval rodinu a děti nebo tak, a oni to tam prostě nedají, protože tohle 
berou jako že tohle je to soukromé, co patří za dveře ložnice, jo. A strašně 
mi tohle vadí. A myslím si, že je to jeden z problémů, co nepůsobí negativně 
jenom na tu společnost jako takovou, že jí udržuje v těch stereotypech, ale i 
na tu gay komunitu samotnou. Že ta to taky furt drží jenom za těmi dveřmi 
ložnic a za vstupy do dark roomů.“ (Slávek) 
 
„Já to [vlastní aktivismus] mám v té rovině, že když teda aktivizuju, tak to 
dělám ve svém nejbližším okolí, tou formou, že o tom diskutuju se svými 

                                                 
68 Podstatně artikulovanější byly komentáře aktivistů, kteří podobu svého aktivismu častěji reflektují a 
přemýšlejí o něm. Nicméně i neaktivisté vnímali podobu aktivismu jako dvojí. Hlavní rozdíl se objevoval 
především v hodnocení aktivismu veřejného, politického, jak se k tomu ještě dále dostanu. 



 
 

55   
 

přáteli, blízkými, známými, kamarády, pokud teda cítím vhodnou 
příležitost.“ (Vladimír) 

 
 Další rovinou tohoto širšího aktivismu bylo i přesahování konformního žití, tzn. 

například volba neustálého „vyoutovávání“ se vůči mainstreamové společnosti, veřejné 

žití vlastní identity atd. 

 
„Otázkou je, co je to aktivista? Já si myslím, že aktivistou může být člověk, 
který je sám se sebou vyrovnán a nemá problém veřejně, ne demonstrativně, 
ale veřejně prezentovat, co je zač. A neskrývat se. Nedávat to na odiv, ale 
neskrývat se. A už to je nějaká aktivita, nezakrývat tu podstatu, a už to může 
být aktivismus – pro – byť třeba v menší míře, než když budu někde mávat 
duhovou vlajkou v nějakém průvodu, to já teda příliš moc neuznávám, ale 
myslím si, že to srovnatelný účinek, když vidím gaye nebo lesbu ve svém 
okolí přirozeně se začleňující a přirozeně se chovající a nic neskrývající, než 
když uvidím někoho cizího, kdo jde po ulici a mává duhovou vlajkou.“ 
(Tadeáš) 
 
„[To, že] jsem vyoutovaný, [...] je svým způsobem aktivistický, protože to 
má nějaký dopad na lidi kolem.“ (Aleš) 

 

 Zhodnocení veřejné deklarace gay identity jakožto aktivistického činu není zas 

tak překvapivé, když si uvědomíme již zmíněnou opatrnost většiny participantů 

v otevřenosti vůči okolí. Zároveň je nutné brát v potaz negativní konotace spojené 

s aktivismem, jejichž kořeny zmiňuji v teoretické části práce. Právě proto se lze 

domnívat, že participanti měli potřebu vytvářet „jinou“ podobu aktivismu, se kterou by 

se mohli ztotožnit více nežli s převládajícím chápáním aktivismu jakožto politické, 

svým způsobem institucionalizované činnosti. Aktivismu je zapotřebí, ale ne nutně pod 

záštitou nějaké organizace, instituce: 

 

„No, jednak si myslím, že aktivismus spočívá v tom, že reflektuji to, jaká 
mám práva, jaká případně nemám, a snažím se dělat něco aktivně pro to, 
abych je měl. A nejsem aktivista ve smyslu toho [...], že bych se zapojil do 
GLL. [...] Tenhle způsob prosazování pro mě prostě nebyl. A ten aktivismus 
dál pro mě spočívá v tom, jednak rozšiřovat, vůbec bavit se s lidma o těchto 
problémech. Odvážit se v práci nadnést problematiku homosexuality. Nebo 
prostě řešení homosexuálního partnerství. [...] Díky tomu, že jsem 
absolvoval nějaké právní minimum [ve škole], tak mi začaly docházet 
některé aspekty, začal jsem se na zákony dívat nějak jinak. Z toho důvodu 
jsem se tenkrát rozhodl komunikovat s lidma z parlamentu. A to si myslim je 
ta nejjednodušší cesta, a to neplatí jenom o gay aktivismu, ale vůbec o 
občanském aktivismu jako takovém. Že prostě člověk se musí aktivně 
zamýšlet nad tím, co v životě má, co v životě nemá, co by v životě měl mít, 
a snažit se teda diskutovat aspoň, nebo zapojovat se, přispívat i extrémními 
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názory tam, kde jsou ty názory naprosto opačné. A otevřeně o tom mluvit. 
[...] Už jenom to, [když někdo] svobodně prohlásí, já jsem gay a chci, abyste 
to věděli, tak už tohle to je pro mě dneska gay aktivismus, protože tohle ještě 
spousta lidí neumí. A tím, že ještě pořád ta situace těch gayů není úplně 
rovnoprávná, tak pořád je tohle potřeba.“ (Radek) 
 

 Představa jiné – neinstitucionalizované – podoby aktivismu začala vstupovat do 

mého přemýšlení o gay otcovství. Uvědomila jsem si, že aktivismus může nabývat 

různých podob. Možný aktivismus jsem začala spatřovat již při zkoumání samotné 

motivace dotazovaných gay mužů k otcovství. Analýza genderové dimenze gay rodiny 

pak odkryla další možnou rovinu téhož aktivismu. K dalšímu důvodu, proč lze gay 

otcovství chápat jako aktivistické, pak odkazuje vztah participantů ke „komunitě“. 

3.4.2.1 Motivace dotazovaných gay mužů k otcovství 
 

 Jak jsem již v tomto textu několikrát zmínila, stejnopohlavní rodičovství obecně 

a gay otcovství obzvlášť je v českém kontextu velmi málo diskutované.69 Pokud je gay 

otcovství výjimečně zmíněno, pak většinou s poukazem na „skutečnost“, že gay muži o 

děti nestojí, nechtějí je mít ani vychovávat. Logicky pak mezi první otázky rozhovoru70 

patřila ta, která zkoumala názory participantů na toto tvrzení. Reakce se objevily dvojí. 

První, převažující, hodnotím jako razantní odmítnutí tohoto tvrzení. Představa o 

absenci touhy po dětech u gay mužů byla participanty označena za stereotyp, 

škatulkování, generalizaci, názor heterosexuální společnosti, za naprosto mylnou 

představu šířenou médii. Někteří poukázali na to, že touha po dětech je individuální a 

není nikterak dopředu určena sexuální orientací či pohlavím. Pokud už nějaké faktory 

hrají roli, pak je to věk, finance a případně potřeba posunout trvalý partnerský vztah 

dál. 

 

„Tak já si myslím, že platné není určitě. A myslím si, že tohle téma, jestli 
mít, nebo nemít děti, vůbec nesouvisí s tím, jakou máš orientaci. Je to prostě 
o tom, jestli to dítě chceš, nebo ne. [...] Takže určitě bych apriori netvrdil, že 
gayové nechtějí mít děti, a hlavně znám i pár kluků, kteří to dítě mají. Takže 
tak.“ (Michal) 
 

                                                 
69 V průběhu psaní této práce bylo založeno nové občanské sdružení Stejná rodina, které se stejnopohlavními 
rodinami zabývá. Ačkoli se jedná o počin na české půdě bezpochyby významný, opět není bez důležitosti, že 
sdružení zformovaly samé ženy a že se primárně zaměřuje na řešení situace dětí, které již ve 
stejnopohlavních rodinách žijí. 
70 Scénář rozhovoru viz přílohy. 
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„Já si myslím, že to tak vůbec není. Jakože v komunitě jako takové se 
nepohybuji nějak moc a nějak moc dlouho, ale co jsem s nimi mluvil, tak 
vždycky řeknou, že děti chtějí. Můj bývalý přítel i moji kamarádi většinou 
děti chtějí.“ (Petr) 
 
„Já jsem se s tou představou nesetkal. Spíš právě naopak. Vím o spoustě 
gayů, a ti prostě chtějí mít děti.“ (David) 
 

 V této souvislosti bych ráda tyto výpovědi doplnila o informace z tabulky (č. 2) 

vytvořené na základě demografických údajů, konkrétně o vztah mezi touhou po dětech 

a věkem respondentů, kterému jsem se ve své analýze jinak blíže nevěnovala. 

Navzdory rozšířenému názoru, který zazníval i v rozhovorech, že mladí gay muži o 

dětech neuvažují, se totiž poměrně překvapivě ukázalo, že ve skupině nejmladších 

participantů výrazně převládali ti, kteří dítě chtějí. Tuto skutečnost je možné chápat 

jako změnu v myšlení mladší generace gay mužů, která již považuje svoje práva na 

rodičovství za nezcizitelná. Převaha gay mužů, kteří dítě chtějí mít, je zřejmá i ve 

věkovém rozmezí 26–30 let. Avšak ve věku, který většina participantů hodnotila jako 

při zakládání rodiny rozhodující, tedy 31–35 let, je již poměr mezi těmi, kteří dítě 

chtějí, a těmi, kteří jej nechtějí, vyrovnaný71. Zde do uvažování pravděpodobně 

vstupují právě ztížené podmínky pro rodičovství u gay mužů.72  

 

Tabulka č. 2 – vztah mezi touhou po dítěti a věkem participantů
věk* dít ě – ano dítě – ne ne – prozatím
18–25 11 1 0
26–30 7 3 1
31–35 2 2 0
36–40 2 0 0
41–45 0 0 0
46–50 1 0 0

* Celkem 12 participantů ve věku 18–25 let, 11 ve věku 26–30 let, 4 
ve věku 31–35 let a 1 ve věku 46–50 let.  

 

                                                 
71 Vzhledem k celkovému počtu participantů v této věkové kategorii je nutno nahlížet toto tvrzení obezřetně. 
72 Vymezení participantů vůči názorům starší generace bylo zkoumáno především na základě samotných 
rozhovorů; ve své diplomové práci toto téma ponechávám stranou (neboť jej ve svém článku – v současnosti 
v recenzním řízení pro Sociologický časopis – zpracovala Věra Sokolová).  



 
 

58   
 

 Druhá – z hlediska celkového množství odpovědí spíše doplňující73 – reakce na 

názor, že gayové o děti nestojí, byla velice zajímavá nekonzistencí jednotlivých 

výroků. Na jednu stranu zde participanti názoru do jisté míry přitakali jakožto 

pravdivému. Jako důvod zmiňovali například životní styl gay mužů, který je podle nich 

neslučitelný s rodičovstvím, sebestřednost gay mužů, vliv gay „mainstreamu“74 a ve 

velké míře zde také zaznívala představa o ženách jako vhodných vychovatelkách dětí a 

analogicky představa o mužích, kteří toho schopni nejsou.  

 

„Myslím, že jsou velmi často sebestřední, takže si myslím, že asi jo. Spousta 
z nich má co dělat sami se sebou, aspoň ti, co znám, takže si nedokážu 
představit, že by vychovávali děti. A navíc ve spoustě z nich je pořád ještě 
zakořeněný model rodiny s matkou, která vychovává dítě, takže mají pocit, 
že by toho ani nebyli schopni.“ (Patrik) 
 
„Hm. No, tak když bych soudil za sebe, tak je to asi celkem pravda, 
minimálně teď, a co pozoruji ve svém okolí, tak mi to tak celkem přijde, že o 
ně tolik nestojí.“ (Šimon) 
 
„No, tak já si obecně myslím, že se nás to netýká tolik. Myslím si, že 
z hlediska pohodlnosti a způsobu života spousta z nich opouští od myšlenky 
mít děti a vychovávat děti. Já si myslím, že pro kluky ta otázka není tolik 
aktuální jako pro holky, které asi mají přirozeně nějaké mateřské pudy. Ty 
kluci, podle mě, mají tohle asi méně.“ (Marosh) 

 

 Na stranu druhou tyto výroky poznamenávaly znatelné rozpory. Ačkoli je 

zřejmé, že došlo k jakémusi vstřebání stereotypního názoru, který bez hlubších 

argumentů ve společnosti koluje (zde je možné se opět vrátit k Warnerově konceptu 

politiky studu, kdy degradace jiných než heterosexuálních norem účinně reguluje 

představy o dalších formách, jichž by naše životy mohly nabývat), rovina osobní 

zkušenosti nebo touhy tento názor obvykle popírá (bez toho, že by si participant nutně 

rozpor ve svých tvrzení uvědomoval). Jeden participant tak například tvrdil, že výrok je 

hodně pravdivý, avšak na otázku po vlivu této představy na potenciální touhy gay 

mužů po dětech říká: 

 

„Myslím si, že každý na to tím věkem přijde. Že si užije ten mladý život a 
tak, a dospěje k tomu, že chce v životě dokázat něco jiného. A dítě je jedno 
z toho, no, nechat tady po sobě něco.“ (Kuba) 

                                                 
73 Není jistě bez významu, že se tento názor obvykle objevil u participantů, kteří uvedli, že o dítě nestojí. 
74 Gay mainstream nadefinoval jeden s participantů (Aleš) jako viditelnou část komunity a s ní spojené 
„kluby, trendy věci a lifestyleový věci“. 
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Podobně František nejprve uvádí, že tvrzení je pravdivé: 

 

„No, já si myslím, že je to poměrně pravdivé. Nepohybuji se příliš 
v komunitě, ale u většiny těch lidí, se kterými jsem se setkal nebo které jsem 
viděl, si myslím, jsou tam ty děti opravdu navíc. Nezapadá to úplně do 
takového toho volného stylu života.“ (František) 

 

 Při dotazu na povahu zmiňovaného stylu života ovšem výše zmíněné 

komplikuje: 

  

„Já myslím, že trochu je to stylem života. Ale mám trochu takový dojem, že 
ten styl života vyplývá z takové té představy společenského neuznání, která 
v těch lidech pořád je. A myslím si, že to trochu ovlivňuje takové určité 
sociální vyloučení. A od toho se odvíjí styl života nebo to, že ty lidi 
nemůžou mít nějakou standardní rodinu nebo standardně zapadnout do té 
společnosti. A z toho se možná odvíjí to, že pak nemají zájem o děti nebo se 
o ně starat.“ (František) 

 

 Zde se objevuje leitmotiv mnoha rozhovorů: vliv většinové společnosti, jejích 

přání, obav, nezájmu či naopak přílišné angažovanosti v životech gay mužů. Vznik 

představy o absentující touze po dětech u gay mužů je tedy většinou participantů 

situován do mainstreamové společnosti, z níž pak vychází impulz (nejen podle nich, ale 

i reálně) tuto představu trvale a opakovaně vpisovat i do myšlení gay mužů.  

 

„Já si myslím, že to je nějaký zakořeněný úzus. To znamená, že tady máme 
nastolenou určitou společnost, [...] [ve které] dítě musí být vychováváno 
mužem a ženou. A [...] [že] když by se přistoupilo na [...] model, kdy by teda 
dítě vychovávali třeba dva muži, že by to na tom dítěti zanechalo blíže 
nespecifikovatelné následky. [...] Já si osobně myslím, že to je hloupost.“ 
(Ivo) 
 
„Ten názor, že gayové nechtějí dítě, to je takový ten názor spíš té většinové 
společnosti. Prostě stereotyp, klišé, kterým se na nás nahlíží. [...] Určitě [má 
tento názor vliv na touhy gay mužů a rozhodnutí pořídit si dítě]. Tak vem si, 
že se narodíš, tak nějak rosteš, najednou zjistíš, že jsi gay, a během toho 
dětství nebo dospívání slyšíš, [...] [že] není možné, aby dva chlapi 
vychovávali dítě, vždyť z toho dítěte by pak taky byl buzerant.“ (Michal) 

 

 Ačkoli tedy touhu po dětech samozřejmě nezakládá sexuální orientace jako 

taková, a participanti si této skutečnosti byli dobře vědomi, rozpory v jejich názorech 

demonstrovaly sílu hegemonního diskurzu, který se snaží gay identitu a identitu rodiče 
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rozpojit či dát do protikladu. Zde se potvrzuje Bourdieuho75 předpoklad, že gayové (a 

samozřejmě i všichni ostatní představitelé LGBTI „komunity“) jsou oběťmi 

symbolické nadvlády, která jim, podobně jako jiným skupinám, brání veřejně, viditelně 

existovat (Bourdieu 2000). Bourdieu (tamtéž) pracuje s konceptem symbolického 

násilí, jež je charakterizováno tím, že pokud se ovládaný nevzbouří, aby zvrátil 

kategorie vnímání a hodnocení, má sklon vidět z dominantního hlediska i sám sebe. To 

vede k tomu, že přijme „správné“ kategorie vnímání i sám pro sebe a svoji sexuální 

zkušenost bude žít z hlediska definice dominantních kategorií, tzn. s pocitem hanby. 

Symbolické násilí „nedovoluje legitimně, veřejně, to jest poznaně a uznávaně – právně 

uznávaně – existovat, a stigmatizuje, což je nejočividnější ve chvíli, kdy se hnutí začne 

domáhat zviditelnění“ (Bourdieu 2000: 107).  

 Na druhou stranu umožňuje velice silný společenský důraz na rodičovství 

jakožto prostředek k naplnění lidského života (Slepičková 2007)76 gay mužům 

hegemonní diskurz zpochybňovat a uvědomovat si faktory, které oddělování gay 

identity a rodičovství způsobují. Vliv na tuto zkreslenou představu (nejen) většinové 

společnosti o rozporu mezi gaystvím a rodičovstvím mají podle participantů v jedné 

rovině média, která podávají stereotypní obrazy životního stylu gayů, v němž 

rodičovství nenachází prostor, a v druhé rovině pak hluboké ticho, které tento fenomén 

obestírá. Absence diskuzí byla v tomto ohledu pociťována nejen na straně 

mainstreamové společnosti, ale i v samotné „komunitě“. Nicméně vedle převažujících 

představ o vzniku stereotypu ve většinové společnosti zazněly i názory o politické 

strategii „komunity“ v souvislosti s vyjednáváním registrovaného partnerství, 

o nejasných názorech uvnitř samotné „komunity“ a o malé viditelnosti těch gayů, kteří 

o děti stojí. Radek dokonce reagoval tímto způsobem:  

 

„Já mám pocit, že ta vina je spíš v těch gayích. Nebo: samozřejmě, ano, my 
se vyrovnáváme s těmi stereotypy, ale do té doby, dokud to někdo nezačne 
zkoušet, tak to nemůže vědět, jestli to funguje nebo nefunguje. [...] Ale já si 
myslím, že dokud ty lidi to nezačnou zkoušet a ta společnost nezačne 
nějakým způsobem reagovat, tak je strašně předčasné mluvit o tom, že mě 
budou nějak poškozovat, že jo. Já to nevím. A myslím si, že tohle je teď 
míček na straně těch gayů, aby to zkusili. Prostě za to se nic nedá, a já mám 
pocit, že dneska ta společnost je dostatečně lhostejná, v uvozovkách, k tomu, 

                                                 
75 Warnera a Goffmana cituji jinde. 
76 Je ovšem nutné mít na paměti, že v tomto ohledu je myšleno zřejmě rodičovství heterosexuálních jedinců. 
Rodičovství ne-heterosexuálních lidí zůstává nereflektováno. 
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aby se už tak moc nerýpala v rodině jiného dítěte ve škole, a tak. [...] 
Myslím, že spíš ten problém je v tom, že gayové mají mylnou představu o 
většinové společnosti. To je můj osobní názor.“ (Radek) 

 

 Nejen v Radkově tvrzení se objevuje možnost aktivistického působení (nejen) 

gay mužů ve sféře každodennosti. Pokud si připomeneme podstatu transformačního 

aktivismu, je patrné, že ke změnám ve společnosti dochází nejen zvnějšku, ale také – a 

především – zevnitř. Větší viditelnost gay mužů, kteří o děti stojí, a jasná artikulace 

jejich názorů může být prvním krokem na poli aktivismu v oblasti g/l rodičovských 

práv. Potřebnost diskuze, která by umožnila nejdříve „zmapovat“ terén a poté do něj 

rázně vstoupit, zmiňovali v podstatě všichni participanti. Pokud přijmeme možný 

aktivistický potenciál těchto diskuzí, je jistě důležité věnovat pozornost názorům, které 

participanti v souvislosti s (chybějícími) diskuzemi v „komunitě“ vyslovovali.  

 Při zhodnocování rozdílů mezi diskuzemi na téma stejnopohlavních rodin 

v rámci mainstreamové společnosti a v rámci „komunity“ participanti samozřejmě 

vnímali jisté rozdíly (jako je větší četnost diskuzí na straně „komunity“ a převaha 

pozitivních názorů na homoparentalitu). Přesto názory „komunity“ v mnohém jako by 

souzněly a rezonovaly s názory mainstreamové společnosti (pokud je ovšem možné 

rezonovat v tichu), protože, jak jsem již zmínila, ani v „komunitě“ není téma 

stejnopohlavní, a především pak gay rodiny vnímáno jako ústřední a klíčové téma.  

 

„Já abych se přiznal, tak jsem moc nezažil komunitu, že by o tom 
diskutovala nebo něco podobného. [...] Proč o tom nemluví? Jestli to není 
tím, že – nevím, jak to teď přesně vysvětlit – že ta oblast jejich životů je 
trošku jinak zaměřená, že je to možná nenapadne. [...] Ale abych se přiznal, 
tak teď spíš hádám, protože já doopravdy netuším, proč se o tom nebaví.“ 
(Vojta) 

 

 Participanti zhodnotili obecný přístup širší veřejnosti i samotné „komunity“ jako 

tolerantnější vůči lesbickému mateřství a odmítavější, či méně artikulovaný, vůči gay 

otcovství. Lesbická žena je bez větších problémů identifikována jako matka, zatímco 

gay muž jako by z povahy samotného mužství k dětem nepatřil a neinklinoval. Vstup 

genderových stereotypů do tohoto typu uvažování je nezpochybnitelný, důležitou roli 

hrají i reprodukční možnosti a strategie (potažmo tedy i legislativa), které jsou pro gay 

muže jiné než pro lesbické ženy. Velmi důležitým aspektem je nepochybně také nízký 
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počet gay mužů a lesbických žen, kteří/které by byli/y ochotní/é se svými názory a 

životními příběhy na téma rodičovství veřejně vystoupit. 

 

„Je strašně těžké vůbec sehnat nějaké lidi, kteří jsou ochotní mluvit o svém 
životním příběhu, ne anonymně, nebo i anonymně, a říct: My spolu 
vychováváme dítě. Je to těžké, celkem se divím, že ČT našla někoho, kdo 
vystoupí veřejně, že má dítě. Většina lidí [...] [nechce to] téma otevírat a jsou 
takový nevyoutovaný jako teplí rodiče, protože mají strašný strach a obavy 
z veřejnosti. Možná proto to není součástí nějakého mediálního zobrazování, 
protože lidi se nechtějí mediálně zobrazovat.“ (Aleš) 
 

 Absence diskuzí není otázkou pouze veřejného prostoru – ať už v rámci 

mainstreamové společnosti či v rámci „komunity“. Odráží se také v osobních životech 

jednotlivých participantů. Velice nízká je i komunikace v rámci rodiny. Podobnost 

výroků je v tomto ohledu až překvapující:  

 

„Hm, nevím. Nikdy se mě na to nezeptal nikdo z rodiny a já jsem nikdy 
neřekl doma: Chci mít dítě.“ (Aleš) 
 
„Tak u té blízké rodiny to nevím, abych pravdu řekl [...], nikdy to nijak 
nevyplynulo na povrch.“ (Dalimil) 

  

Důvodem k minimu diskuzí v rámci rodiny může být převažující očekávání či 

dokonce přímá artikulace spíše negativních postojů od rodinných příslušníků: 

 

„No, většinou, třeba moji rodiče to neschvalujou… ty si myslí, že dítě patří 
do kompletní rodiny, a není důvod k tomu, není možné, aby dítě vychovával 
samotný otec nebo samotná matka, pokud k tomu nedojde až v průběhu 
toho, co to dítě žije, že se do toho dostanou. Jinak jim to přijde nedobré. [Ž]e 
by si třeba mysleli, že by si chlap sám nebo dva chlapi mohli osvojit dítě, to 
si myslím, že by neschválili.“ (Kuba) 

 

 Dalším zásadním důvodem pro nízkou četnost diskuzí v rodině je neúplný 

coming-out participantů. V těchto případech vesměs označili rodinu za prostor, ve 

kterém dochází k přiznání nejobtížněji a tedy nejpozději.  

 Nicméně opatrnost je zjevná i v jiných prostředích: participanti připouštějí, že 

v případech, kdy by téma mohlo být důvodem konfliktu, je raději nerozvádějí. Dalimil 

například zmiňuje, že mu „připadalo zbytečný to jako nějak rozpitvávat“. Zároveň byl 
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často zmiňován názor, že otázka rodičovství je intimní záležitost, která vyžaduje hlubší 

rovinu diskuze: 

 

„Spíš se jedná o téma, které mi nesedí jen tak k povrchní konverzaci. [...] A 
já se nedokážu pustit do nějaké hlubší konverzace s lidmi, které neznám 
nebo ke kterým nemám úplně maximální důvěru.“ (Tadeáš) 

 

 V tomto ohledu se lze samozřejmě tázat, zdali je tak intimní otázka rodičovství 

obecně nebo zdali se vracíme zpět ke společenským mantinelům toho, o čem a jak je 

možné mluvit. Tabuizovanost stejnopohlavní rodiny či gay otcovství nás směřuje zpět 

ke stigmatu, který je na toto uspořádání mainstreamovou společností uvalen. Tím se 

vysvětluje i zdánlivý rozpor mezi participanty pociťovanou naléhavou potřebou 

veřejných diskuzí a jejich jakousi ostýchavostí do těchto diskuzí osobně vstupovat. 

Motivace k zveřejňování touhy konkrétních gay mužů po dětech, díky které může 

docházet k pozvolné proměně společnosti, se zde střetává s heteronormativními 

pravidly, která jednoznačně určují, o čem a jak je možné mluvit. Proto pokud už se 

diskuze nějakým způsobem rozvine, pak se spíše pohybuje kolem obecnějších (ačkoli 

samozřejmě zcela zásadních) témat, jako je například to, jak funguje současná 

legislativa v oblasti rodičovství a jaké jsou konkrétní možnosti gay mužů pořídit si dítě. 

Odhodlání k tomu veřejně vystoupit, iniciovat diskuzi či podílet se na jejím vzniku pak 

jistě není jednoduchým krokem a nabývá aktivistických rozměrů, neboť se snaží 

bojovat proti homofobii a měnit dosavadní status quo. 

 Další ukázkou toho, jak razantně do přemýšlení lidí vstupuje homofobie 

mainstreamové společnosti a jak obtížné je se jí vzepřít, je téměř všudypřítomné 

zvažování vhodnosti gay otcovství a obavy o blaho dětí vyrůstajících v těchto svazcích, 

a to i jednotlivými participanty: 

 

„No, nejčastěji, myslím, že diskutujeme otázku vůbec toho, jestli muži sami 
mohou vychovávat dítě. A nakolik pro to dítě může být určitou nevýhodou 
to, že bude vychovávané právě jenom těmi dvěma muži.“ (František) 
 
„V ětšinou se řeší nebo většinou se bavíme o [...] akceptovatelnosti gay 
otcovství širší společností, o možnostech, jak si pořídit dítě. A to je asi tak 
všechno.“ (David) 
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 Nepřijetí společností pak pro mnohé participanty bylo významným důvodem, 

proč si děti případně nepořídit. Obavy z možného šikanování dítěte vedly k dalším 

rozporům v jednotlivých výpovědích. Střetávala se zde nechuť podřídit se strachu 

většinové společnosti a zároveň vnímání vlastní touhy po dítěti jakožto sobectví. 

 

„[Gayové] by děti mít chtěli a na společnost by se neměli ohlížet. A já taky 
neříkám, že kdyby byla ta možnost, že bych si to dítě nepořídil. Pořídil. Ale 
bylo by to vlastně takové sobecké z mého pohledu. Že já to dítě chci, já si ho 
pořídím a vlastně bych už neřešil, jestli bude trpět. Prostě bych si ho pořídil 
a to jestli bude trpět, to bych nechal. Jako v sobě bych to měl, hledal bych na 
to odpověď, ale nezabránilo by mi to, tohle váhání by mi nezabránilo v tom 
si to dítě pořídit.“ (Petr) 

  

 Samozřejmě ne všichni participanti vnímali obavy společnosti jakožto důvod, 

proč si dítě nepořídit – někteří je naopak chápali jako možnou výzvu pro sebe i dítě: 

 

„Já to spíš chápu jako výzvu pro sebe a pro mého partnera, že my bychom 
měli být schopní mu to vysvětlit na jeho úrovni. [...] Vzhledem k tomu, že já 
jsem se jako dítě taky častokrát cítil nepřijatý svým okolím, z různých 
důvodů, a vždycky jsem to nějak zvládnul, a spíš bych řekl, že mě to 
posílilo, než oslabilo. A hlavně bych řekl, že to je opravdu na těch rodičích, 
aby vysvětlili tomu dítěti, že pravděpodobně na nějaké antipatie a problémy 
[narazí].“ (Vladimír) 
 

 Uvědomění si různých forem diskriminace a jejich fungování (v tomto případě 

pak právě možná šikana dítěte) pak vedly k reflexi možných kroků, které by je 

eliminovaly: 

 

„Já jsem svého času taky ten názor vyznával, ale velice rychle jsem se od něj 
oprostil, a to proto, že děti bývají ostrakizované kvůli všem možným věcem 
[...]. Vždycky si ten kolektiv dokáže najít nějaký rys, na základě kterého ze 
svého středu [někoho vyloučí]. Já si myslím, že tady bez ohledu na to, na 
základě čeho je to dítě vyloučené z kolektivu, je nejdůležitější součinnost 
toho, kdo ten kolektiv má nějakým způsobem na starosti, tzn. ve škole 
třídního vyučujícího, ředitele školy atd., a těch rodičů toho dítěte a tak. Aby 
dokázali to dítě vždycky psychicky podpořit a vyřešit, pokud k takovému 
problému dojde. Tohle je aplikovatelné na všechny možnosti diskriminace a 
nerozděloval bych tady to, jestli má takové rodiče nebo takové rodiče.“ 
(Slávek) 

 

 Přesto hlavním argumentem, kterého participanti v diskuzích pro podporu gay 

otcovství využívají, je poněkud problematické tvrzení, že dětem je lépe 
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u stejnopohlavního páru nežli v dětském domově nebo u heterosexuálních rodičů, kteří 

dítě zanedbávají či týrají (viz též Sokolová 2004): 

 

„Je to důležité, protože v dnešní době, když vidím děti z dětských domovů, 
protože já spíš prosazuju adopci dětí z dětských domovů, tak mi přijde 
nesmysl, když řada dětí je v tom děcáku, když by mohly být v podstatě ve 
fungující rodině, i když jsou tam dva chlapi nebo dvě ženský. Jo, spíš tohle 
mi přijde zvláštní. Že dnešní společnosti proti tomuhle brojí. Myslím si, že 
tohle je jedna z možností, jak ty děti z těch děcáků dostat.“ (Štěpán) 
 
„Myslím, že je hrozně důležité, že pro ty děti z ústavů [...] je lepší být 
v jakékoli domácnosti než v tom ústavu. Že i kdyby – a tak to není – ale i 
kdyby byl ten model u těch homosexuálních párů jenom třeba 
padesátiprocentní, tak je to lepší než ten nulový model, který získají v tom 
ústavu. A pak v tom praktickém, sociálním životě nejsou schopné fungovat. 
[...] Ale určitě stejně jako s tím registrovaným partnerstvím si myslím, že 
většina z nich by se přiklonila k tomu, že adoptovat dítě je mnohem lepší, 
než aby to dítě bylo v ústavu.“ (Tomáš) 

 

 Tomášův výrok konkrétně ukazuje past, která se v této argumentaci mnohdy 

ukrývá. Předpokládá totiž, že stejnopohlavní rodina je přijatelná především tehdy, když 

selže rodina heterosexuální. Jakožto samostatná, plně funkční jednotka gay rodina ani 

v názorech mnohých participantů neobstojí.  

 Když se vrátím k tomu, jakým způsobem je touha gay mužů po dětech 

artikulována samotnými participanty, je zřejmé, že otázka dětí je vnímána jako zásadní 

součást lidského života. Pocity touhy jsou samozřejmě regulovány společenskými 

očekáváními, přesto podle participantů u gay mužů v žádném případě nechybí, ani se 

neztrácí. Již samotná motivace jednotlivých gay mužů k otcovství, ale především 

veřejně artikulovaná touha po dětech, v sobě nese podle mého názoru aktivistický 

potenciál, neboť narušuje institucionalizovanost a sociální privilegovanost 

heterosexuální rodiny, čímž jednoznačně přispívá ke společenské změně. Pokud si 

vzpomeneme na Šmausovou a její tvrzení, že „většina dosavadních společností vždy 

přísně určovala, kdo a jak smí a má reprodukci zajišťovat“ (Šmausová 2002: 16), 

není tento příspěvek k proměně společenského řádu nikterak bezvýznamný. 

Vyrovnání se jak s okolními, tak svými obavami (které jsou samozřejmě odrazem těch 

okolních) lze pochopitelně obtížně včleňovat do institucionalizovaného aktivismu. 

Přesto jej pro jeho nesamozřejmost jako aktivistické vnímám. 
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3.4.2.2 Genderová dimenze: konstrukce (gay) otce/rodiče a stejnopohlavní rodiny 
 

Stejnopohlavní rodina nabízí z hlediska genderové analýzy plodnou půdu pro 

zkoumání. Já jsem se opět soustředila především na aktivistické možnosti, které 

homoparentalita skrze zpochybňování propagovaných obrazů rodičovství nabízí.  

 Vliv zakořeněných představ o mužství a ženství v české společnosti je pro gay 

otcovství zcela zásadní a určující. Již několikrát zmíněná převaha diskuzí o lesbickém 

rodičovství a očekávaná vyšší společenská tolerance lesbických matek naznačuje, že 

gay otcovství není komplikováno pouze očekávanou homofobií většinové společnosti, 

ale také genderovými stereotypy, které samozřejmě utvářejí obrazy správného 

otcovství a mateřství. Sílu genderových stereotypů dokazují výroky jednotlivých 

participantů o vlivu „vrozených“ rozdílů mezi muži a ženami na rodičovství.  

 

„Že prostě ten lesbický pár má nejen větší šance, větší možnosti, ale i já si 
třeba myslím, že možná dvě ženy dají tomu dítěti takovou tu mateřskou 
lásku, tu mateřskou, kterou si myslím, že chlap úplně nemůže dát. Neříkám, 
že to je špatně, neříkám, že to je dobře. Je to prostě holý fakt. [...] Určitě 
mají ženy větší dispozice k tomu si adoptovat dítě. Jestli rozumíš.“ (Štěpán) 

 

 Nejsilněji působícím stereotypem v názorech participantů byla role ženy jako 

matky, které je primárně přisuzována péče o (především malé) děti s odůvodněním, že 

je to přirozené a normální. „Přirozenost” role pak byla odůvodňována biologicky. 

 
„Jako jo, já obecně vnímám, že žena a mateřství k sobě jdou nějak blíž než 
teda kluk a otcovství.“ (Marosh) 
 
„No, spíš mi přijde že kluci o tu rodinu tak nestojí. Že holka přeci jenom má 
v sobě ty geny, nebo já nevím, jak to vysvětlit, ale vidíš jí to na očích, že by 
to dítě chtěla, kdežto u kluků to je jen na málokterém vidět.“ (Marcel) 
 
„No, že vlastně ty matky jsou přirozeným vychovatelem v lidské komunitě, 
že od jesliček po školu jsou to většinou učitelky, a že vlastně tak nějak 
historicky se o to dítě vždycky starala matka, tak to je ten další aspekt.“ 
(Martin) 

 

Podobně jako nabývalo v představách participantů určitého obrazu mateřství, 

analogickým způsobem bylo formováno i otcovství. Zatímco u žen byla touha po 

dětech vymezena jako vrozená, muži k touze po dětech dospívají podle participantů 

spíše postupně. V zásadě však samotná touha po dětech nebyla u mužů zpochybněna, 
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dokonce ani její podoba se podle mnohých participantů zásadně neliší od ženské, za 

hlavní rozdíl byly považovány kořeny a původ touhy. Participanti často zmiňovali 

touhu po sobě někoho zanechat, mít na někoho vliv, mít možnost někoho formovat – 

tedy touhu, která není vrozená, ale přijde postupně. 

 

„Děti jsou fascinující, a je to děsivé a krásné zároveň, že toho člověka nějak 
spoluvytváříš. A je to takový celoživotní projekt a někdy se zvrtne. A možná 
je to iluzivní, že toho člověka můžeš nějak vychovat k něčemu. Pak se něco 
stane a ty se divíš. Ale je to myslím fascinující, že máš vedle sebe další 
život, který se vyvíjí a ty ho sleduješ a spoluvytváříš.“ (Aleš) 

 

Při zkoumání touhy po dětech participanti vesměs významně redukovali vliv 

sexuální orientace77 a zásadní rozdíl připisovali pohlaví, případně vytvořeným obrazům 

mužství a ženství. V okamžiku, kdy do (vesměs standardně tradičního) hodnocení 

otcovské a mateřské role vstoupila vlastní zkušenost, se objevila mnohem větší reflexe 

plurality mužských a ženských rolí. V tomto bodě začali mnozí participanti 

rozvolňovat představy o tom, kdo je či kdo má být správným rodičem. Poukazovali 

spíše na skutečnost, že rozdělení rolí a přiřazení dětí k matce a zajištění rodiny otci 

může být spíše jakýmsi „zvykem“ či „tradicí“: 

 

„Já si myslím, že tohle je to tradiční vnímání, který já si myslím, že i 
trošičku opouští tahle ta společnost. Že už vyloženě nelpí na tom, že otec je 
živitel a matka vychovatelkou dítěte. To si myslím, že neplatí.“ (Marosh) 
 
„U otců se ta situace trochu mění. Otcové ztrácejí takovou tu svoji nadvládu 
nad rodinou [...]. Žena začíná vydělávat možná více než muž a ačkoli se od 
ní v uvozovkách pořád čeká, že by to dítě měla vychovávat a starat se o 
všechno, tak ty role začíná přebírat muž, protože ztrácí nadvládu nad tou 
rodinou a možná, že je vidět, že ten muž tam už trošku není potřebný, 
v rodině, pokud by se to takhle v uvozovkách dělo. Ale ty role se 
vyrovnávají.“ (Míra) 
 
„No. Tak asi jakoby z toho rozdílu muž – žena, o kterém jsme mluvili 
předtím, ten vztah může být v představě, že muž bude racionálnější, žena 
citovější, že jo. A myslím si, že to tak vůbec nemusí fungovat. Že to zase je 
jenom představa, která nemusí vždycky platit.“ (Šimon) 

 

                                                 
77 Tím mám na mysli fakt, že samotná sexuální orientace touhu po dětech podle jejich názoru nezakládá; 
stigma, které jiná než heterosexuální orientace přináší (Goffman 2003, Warner 1999), samozřejmě na touhu 
po dětech vliv má. 
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Tento zaznamenaný rozpor v jednotlivých výpovědích souvisí na jednu stranu 

s vysokou mírou internalizace genderového řádu, který jako by znemožňoval výchovu 

dítěte muži (někteří participanti měli dokonce za to, že mužství je v případě jejich 

rodičovství větším problémem než samotná sexuální orientace), a na stranu druhou 

logicky odráží vlastní touhu po dítěti. V ten moment přestává být přítomnost ženy při 

výchově dítěte imperativem a schopnosti otce jsou hodnoceny jako nespravedlivě 

podceňované. Participanti tak (mnohdy nevědomě) rozkrývali arbitrární povahu rolí, 

které hodnotily jako „ideální“, ale neudržitelné. Domnívám se, že nikoli bezvýznamný 

vliv na jejich uvažování má pomalu se proměňující diskurz otcovství v české 

společnosti. Většina participantů chápala fungování představ o otcovské roli jako 

klíčové při akceptaci gayů vychovávajících dítě. 

 

„V ětšinou se dávaly děti matkám, a furt se asi dávají. Ale daleko víc je 
mediálně provařené to, že otec bojuje o své dítě a chce mít to dítě a má na 
něj právo; a tím pádem možná i média dávají ve společnosti otcům daleko 
větší kredit, a tím pádem jakoby je staví na úplně stejnou pozici – což je 
docela zajímavé – jako ženu; tím pádem by se možná časem mohl měnit 
pohled na dva muže vychovávající dítě. Ale to je čistě jenom teorie.“ 
(Dalimil) 
 

„Kdyby bylo silné otcovství, tak si myslím, že ta otázka je vnímaná odlišně. 
Abych použil neutrálního výrazu. Prostě, tady nejde ani tak o to, že to dítě 
vychovávají dva tatínkové, ale jestli je vůbec tatínek schopný dítě vychovat? 
Tohle je v tom taky zapletené.“ (Lukáš) 
 

Tím se opět dostávám k tezi, že způsob, jakým o jistých fenoménech 

ne/mluvíme, a ne/přítomnost určitých obrazů – ať už mateřství, otcovství nebo přímo 

gay otcovství – pak zakládá možnosti a sílu touhy. Pokud je v naší společnosti 

stigmatizována každá jiná forma rodiny než nukleární, lze očekávat internalizované 

obavy ze strany gayů a s nimi spojené ticho. Dobrou zprávou nepochybně je, že 

společenská kontrola nad přijatelnými formami chování (resp. přijatelnou sexualitou), 

která se systematicky snaží vytlačovat formy jiné, byla některými participanty 

pozoruhodně přesně identifikována: 

 

„Já si myslím, že žádné touhy ani představy nejsou dané. A že vznikají na 
základě toho, co absorbuješ během svého života. A protože [...] pro spoustu 
lidí [...] neexistuje představa, že by měli děti, tak ji ani nijak neartikulují. 
[...] Je těžké najít nějaké modely ve společnosti, podle kterých by sis 
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představoval, že tvůj život bude takhle a takhle. Ten model, který je 
dostupný, je [to,] čemu já říkám gay mainstream. A ten vůbec rodičovství 
nezahrnuje. Většinou.“ (Aleš) 

 

 Zde je možné znovu se pozastavit u aktivistického potenciálu gay otcovství. Je 

evidentní, že reflexe rodiny složené ze dvou mužů-otců (a tím spíše gay rodina 

samotná) zásadně prolamuje genderové stereotypy. Pokud se vrátím ke klíčovým 

faktorům, které dle mých závěrů v teoretické části práce umožňují institucionalizaci 

stejnopohlavních partnerství a rodin, míra genderové rovnosti na jednu stranu určuje, 

jakým způsobem je možné uvažovat o jiných než „tradičních rodinách“, a na stranu 

druhou gay otcovství tím, že má sílu genderové stereotypy účinně popírat, umožňuje 

jejich zánik. Toto je pak další aktivistický rozměr, kterého by dle mého názoru gay 

otcovství mohlo nabývat. Podle Sokolové reflexe genderových stereotypů přímo 

souvisí se „strukturálními a politickými změnami v rámci gay a lesbických aktivit“ 

(Sokolová 2006: 256). Sokolová zde samozřejmě mluví o uvědomělé genderové 

analýze a integraci LGBT perspektiv do feministického diskurzu (tamtéž), přesto se 

domnívám, že pokud se jedinec vymezí vůči společenským normativním předlohám, 

jedná se jistě o aktivitu, která narušuje nerovnoměrné rozdělení zdrojů a moci. 

Z perspektivy toho, co může být chápáno jako běžný aktivismus, se jedná spíše o čin 

intimnějšího rázu, to mu však na aktivistickém potenciálu neubírá.  

 Skutečnost, že rozhodnout se pro gay otcovství není v kontextu české 

společnosti jednoduchým krokem, dokazují i reflexe vlastní touhy po dítěti před 

coming-outem a po něm. Někteří participanti přiznali, že původní, jakoby „vrozená“ 

touha po dětech ochladla s coming-outem právě v důsledku obav či nedostatku jasných 

vzorů, které by existenci stejnopohlavní rodiny umožňovaly: 

 

„To není pravda, že bych tady neviděl rozdíl mezi před a po vyoutování. 
Tady rozdíl byl v tom, že [...] před tím vyoutováním jsem si představoval, že 
si najdu nějakou pěknou holku, vezmeme se a budeme mít děti tím, 
v uvozovkách, tradičním způsobem. Ale po vyoutování bylo jasné, že 
takovýmhle způsobem to nepůjde, nebude a že tím pádem bych musel řešit 
nějaké jiné způsoby.“ (Slávek)  
 

 Samotné přiznání jiné než heterosexuální orientace zde jakoby naznačuje 

nutnost přizpůsobit se očekávání a normám okolí. Mezi ty patří odmítnutí gay otcovství 

jakožto něčeho nepatřičného.  
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 Síla genderového řádu – kterému se obtížně odolává – jehož součástí je kromě 

vymezení mužských a ženských rolí také heterormativní uspořádání společnosti, se 

projevovala i v připsání zásadní důležitosti genetické vazbě obou rodičů a dítěte. 

Nukleární, heterosexuální rodina tak v očích mnoha participantů nabývala svoje 

výsadní postavení skrze biologické, pokrevní pouto mezi dětmi a jejich rodiči.  

 

„Je to asi vhodnější. Je to prostě z toho, z toho přirozeného hlediska to tak 
má být prostě. Muž a žena takhle dochází ke zplození toho dítěte, tak by to 
mělo od přírody být. A to jsou ty standardní ideální podmínky.“ (David) 
 
„No, myslím si to, že by to mělo být tak správné, že ten heterosexuální pár 
je naprosto přirozený a není to ta výjimka. Myslím si, že v podstatě 
homosexualita je určitá výjimka. Prostě v tom běhu věcí přirozených, by se 
to dalo nazvat. A proto si myslím, že je to přirozenější, ta výchova dětí 
v heterosexuálním páru.“ (Martin) 
 

 Až v okamžiku, kdy biologičtí rodiči selžou, může podle participantů (jejichž 

názory jsou samozřejmě ovlivněny převládajícím diskurzem) vstoupit stejnopohlavní 

rodina jako další možná varianta. I zde jsou však upřednostňovány lesbické rodiny, 

nejen kvůli propojení role ženy s mateřstvím a kvůli chápání lesbické sexuality jako 

méně ohrožující, ale dle mého názoru i díky očekávanému biologickému propojení 

jedné z žen s dítětem. Biologický aspekt, který je ve většině lesbických rodin přítomný, 

jednak samozřejmě odkazuje k tomu, že „přece jenom ony si dítě často pořídí nějak 

jinak, prostě mohou“ (Lukáš), v druhé rovině je pak automaticky pokrevní pouto 

chápáno jako silnější. Na druhou stranu ani preference vlastního potomka nevedla 

u většiny participantů k uvažování jiného rodinného uspořádání než takového, ve 

kterém jsou právě dva rodiče (jak se k tomu ještě dostanu). Ideál „tradiční“ rodiny zde 

rozbíjí pouze skutečnost, že tuto rodinu zakládají dva jedinci stejného pohlaví. Párovost 

zůstává klíčovým prvkem, což potvrzuje mimo jiné i názor valné většiny participantů, 

že si nedovedou představit vychovávání dítěte v pozici otce – samoživitele. Z tohoto 

důvodu většina z nich chápe adopci jako ideální způsob, jak se stát rodiči (ačkoli právní 

řád České republiky neumožňuje adopci osobám v registrovaném partnerství, což je 

v tuto chvíli jediný možný institucionalizovaný vztah osob stejného pohlaví).  

 

„Dárcovství dělohy [si nedovedu v Evropě představit]. [...] Střídavá péče pro 
děti, to nevím, [...] musely by ty dva páry být hodně blízku u sebe, aby to 
dítě vyrůstalo v jednom prostředí. Kdyby to bylo stovky kilometrů [...] 
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daleko [...], jeden týden tady, jeden tady, to bych asi nesnesl. Protože to dítě 
má nějaká práva a [...] asi [by to] nebylo v jeho prospěch. Takže tady bych 
uvažoval spíš o adopci. Kdybych měl dítě s nějakou kamarádkou, která se 
samozřejmě pak vdá [...], [tak] tam může nastat cokoliv. Hádka mezi těma 
dvěma, upírání [jejího] muže, abych mohl navštěvovat to dítě, takže jsou 
tam vždycky problémy jako u rozvedených párů. [...] Adopce je nejčistší [...] 
[řešení].“ (Míra) 

 
„Připadá mi to [adopce] zodpovědnější. Myslím si, že většina [dětí] by měla 
být vychovávána normální rodinou, jako ženami. A to, že já mám partnerství 
s mužem je sice hezké, ale když už bych měl vychovávat dítě, tak bych se 
měl starat o ty děcka, která to potřebují. Ne že bych dal vznik dalšímu dítěti, 
které nebude vychováváno normálně.“ (Mates)  

 

 I přes poměrně konzervativní názory ohledně správného uspořádání rodiny lze 

říci, že při zhodnocování vlastních možností a představ docházelo mezi mnohými 

participanty k jakémusi bodu zlomu v chápání rodičovství: ačkoli je biologická 

podstata rodičovství obecně vnímána jako zcela zásadní, v konkrétním případě má 

sociální rodičovství stejné možnosti i stejnou hodnotu jako rodičovství biologické. 

Zachování rodu tak není možné pouze skrze geny, ale i prostřednictvím předání 

vlastních názorů, hodnot atd. 

 

„Ano, chlap v sobě cítí tu touhu, já jsem to generalizoval, že každý chlap; 
chlap v sobě cítí touhu vidět dál nechat jít ty svoje geny, ale na druhou 
stranu k tomu připojuji svůj názor, že je jedno, jestli to dítě zplodíš, nebo 
vychováš. Takže i to, že dítěti předáš svoje zkušenosti, svůj pohled na svět, 
v tom je ta výchova, v tom je řekněme tvoje myšlenka, v tom jsou tvoje 
názory, které budou kráčet dál. [...] Pokud budu mít svoje dítě, je to fajn, a 
pokud budu vychovávat dítě adoptované, nechci říct, že je to horší. Není to 
horší, je to jiné, to dítě má jinou genetickou stavbu, nemá ji ode mě. Ale já 
mu předávám svoje myšlenky, názory, [...] já vytvářím jeho osobnost 
v procesu té socializace, vnikání do společnosti. Takže si nemyslím, že je 
důležité, kdo je biologický otec nebo matka.“ (Ivo) 

 

 Široké přijímání sociálního rodičovství mezi participanty souviselo nepochybně 

s výše zmíněnou představou adopce jakožto „nejčistší“ cesty k tomu pořídit si dítěte. 

Jako ideální situace byla většinou participantů vyhodnocena taková, která by gay 

mužům umožňovala bez problémů adoptovat děti (i v rámci registrovaného 

partnerství78).  

                                                 
78 Ačkoli většina participantů hodnotila instituci registrovaného partnerství z hlediska rodičovských práv jako 
nedostatečnou, považovali „cestu malých kroků“ (Waaldijk 2002) za přijatelný a v zásadě nezbytný směr, 
kterým se český g/l aktivismus má ubírat. 
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 Překvapivě většina participantů nepřemýšlela o jiných (v českém prostředí zatím 

teoreticky dostupnějších) formách rodičovství, jako je například dohoda s lesbickým 

párem a rozšířená rodina. Institut náhradní matky, který je velice rozšířený například ve 

Spojených státech, byl mnohým participantům neznámý, případně se jim jevil jako 

velice rizikový – nejen z etického hlediska, ale především skrze již několikrát 

zmíněnou představu síly biologického pouta, které podle participantů v průběhu 

těhotenství mezi matkou a dítětem nutně vzniká. Obavy z toho, že by se žena nebyla 

ochotna dítěte vzdát (zde jistě hraje roli i stereotypní představa, že správná žena 

instinktivně směřuje k péči o dítě a mateřství),79 vedly tedy i k odmítání této možnosti. 

 

„No, z těch možností, které jsou teď vůbec možné, tak určitě nejideálnější 
adopce dítěte. I když teda. To mi přijde nejideálnější. [...] [Možnost], že by 
žena vychovávala moje dítě, mi přijde dost divná. [...] Mně to přijde divné, 
že [by] máma, která nosí devět měsíců dítě v bříšku, to dítě poslouchá devět 
měsíců tep jejího srdce, [tak že by ho porodila a řekla] tady ho máte. To mi 
přijde divné, nepochopitelné.“ (Štěpán) 
 

 Ačkoli při zhodnocování rozdílů mezi gay a lesbickými rodinami hrály 

biologické faktory významnou roli, v samotné kvalitě výchovy už participanti zásadní 

rozdíly neviděli.  

 

„A já myslím, že je tam dejme tomu ten základní rozdíl v tom, že ty lesbické 
ženy vychovávají většinou to svoje vlastní dítě, zatímco ti gay muži, 
předpokládám, že v té většině případů budou vychovávat dítě adoptované 
nebo ne vlastní. A myslím, že si nedovedu úplně představit to, že ta žena, 
která bude matkou toho dítěte, by se chtěla potom vzdát toho, že to dítě bude 
vychovávat. A tohle je rozdíl, který tam shledávám. Ale jinak se domnívám, 
že ten rozdíl zas tak velký není. Je tam určitě rozdíl v přístupu, určitě je tam 
ten rozdíl i v rodině, kde ta role otce a role matky je určitým způsobem 
odlišná, ale dovedu si představit, že pokud to dítě budou vychovávat dvě 
ženy a dva muži, tak ty role budou plnit vlastně oba dva částečně. Tam příliš 
velký rozdíl, kromě toho, že ta lesbická žena bude jednou skutečně asi ta 
matka toho dítěte, neshledávám.“ (František) 

 

Z hlediska zmíněné kvality výchovy nepovažovala většina participantů za nutné 

gay a lesbické rodičovství striktně oddělovat a vytvářet pro každé specifickou 

kategorii. Hlavním důvodem, který v tomto případě překonal zažité představy 

o rozdílnosti mužského a ženského vztahu k dětem a který upevňoval pojetí 

                                                 
79 Skepsi ohledně této představy projevila např. Badinter (1998). 
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homoparentality jako dostačující zastřešující kategorie, bylo vědomí tohoto pojímání 

jakožto strategičtějšího. I přes očekávaná specifika (jak z hlediska praktického života, 

tak z hlediska legislativy) považují tedy respondenti za výhodnější spojit síly 

s lesbickými ženami, ačkoli výraznější spolupráce podle nich stále chybí.  

 

„Já si nemyslím, že má smysl to [gay a lesbické rodičovství] rozdělovat, 
protože je vůbec těžké čehokoliv dosáhnout, ať už mluvíš o nějaké pozitivní 
recepci nebo pozitivním mediálním obraze nebo nějakých legislativních 
úpravách. Je strašně těžké něčeho dosáhnout, když se menšina rozdrobí na 
další menšiny, takže si myslím, že to absolutně nemá smysl. A jsme, když to 
řeknu tak jako aktivisticky, jsme na jedné lodi v tomhle [...]. Možná to (gay 
a lesbické rodičovství) může mít nějaká specifika: [...] jenom v tom, že, 
když se recykluje nějaký model monogamního vztahu ve dvou lidech, tak je 
vždycky těžší pro dva gaye mít biologické dítě než pro dvě lesby. A z toho 
určitě vyplývají nějaké detaily, co se týče praktického života a legislativy, 
ale nemyslím si, že má smysl to v nějaké veřejné diskuzi rozdělovat.“ (Aleš) 
 

Tím se pomalu dostávám k působení „komunity“ na poli aktivismu. Předtím ale 

ještě stručně shrnu body, které se mi při zkoumání názorů participantů na 

stejnopohlavní rodiny z genderového hlediska zdály významné, především pak 

v kontextu aktivismu. Již v teoretické části této práce vyvozuji, že míra genderové 

citlivosti je v uznávání g/l práv na rodičovství významným faktorem. V českém 

kontextu je společenský zájem o genderovou rovnost stále spíše okrajový. 

Nedostatečné institucionální zaštítění této problematiky odkazuje k tomu, do jaké míry 

je pro vládní představitele a představitelky genderová rovnost nedůležitá. Jistě 

i z tohoto důvodu je ve společnosti udržováno přetrvávající stereotypní uvažování nad 

rolemi mužů a žen. Toto uvažování je pochopitelně vepsáno i do názorů našich 

participantů: ačkoli při důkladnějším rozvažování nevidí zásadní rozdíly mezi různými 

typy rodin a dokonce reflektují „tradiční“ role mužů a žen jako překonané, stále 

vnímají pouto žen a dětí jako silnější než pouto dětí a mužů, touhu žen po dětech jako 

biologickou, odvíjející se od věku ženy (a zesilující s příchodem hranice, za kterou jsou 

biologické reprodukční možnosti obtížnější či rizikovější).  

Představa o komplementaritě mužské a ženské role se přenáší do představy, že 

pro růst dítěte je nejlepší párové uspořádání jeho rodičů. Z tohoto důvodu je pro 

participanty ideální způsob, jak se stát rodiči, vázán pouze na zpřístupnění adopce 

registrovaným párům. Širší rodinná uspořádání, pokus o adopci za sebe jakožto 

jednotlivce aj. jsou pro ně spojeny s takovými riziky, že od nich dobrovolně odstupují. 
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Přesto, jak zmiňuji již dříve v textu, lze tvrdit, že gay muži svým zájmem o otcovskou 

roli (či dokonce jejím vykonáváním) genderové stereotypy narušují. Nakonec, samotný 

koncept aktivního otcovství pracuje s vizí, že větší participace otců na výchově dětí 

s sebou přináší proměnu patriarchální společnosti. Pokud toto aktivní otcovství navíc 

vybočí z konceptu nukleární rodiny, nabývá jeho potenciál ještě radikálnějších 

rozměrů. Když se vrátím zpět k fungování nových sociálních hnutí, mezi jejich cíle 

patří zpochybňování samozřejmosti každodenního života, zpochybňování obecného 

rámce fungování společnosti. Vzhledem k tomu, že gay otcovství svou povahou 

zpochybňuje patriarchální uspořádání společnosti, vnímám je jednoznačně jako 

aktivistický počin. 

 

3.4.2.3 Identita a „komunita“ 
 

 Vymezení vůči formální podobě aktivismu se odráželo i v názorech 

dotazovaných gay mužů na „komunitu“, za jejíž zástupce jsou lidé, kteří jsou veřejností 

chápáni jako aktivisticky činní, považováni. 

  Před tím, než se dostanu k chápání „komunity“ samotnými participanty, 

považuji za nutné krátce vymezit, proč je mnohými teoretiky a teoretičkami působení 

„komunity“ považováno za zásadní. Podle Baršové je význam „komunity“ a jejího 

sebeuvědomění jedním z faktorů, které ovlivňují vyhlídky při institucionalizaci 

stejnopohlavních partnerských a rodinných uspořádání (Baršová 2002). Jak Baršová, 

tak Habermas tvrdí, že pro prosazení rovných práv je pro gay muže a lesbické ženy 

zásadní, aby se stali subjekty dění (Baršová 2002, Habermas 2001). Vytvoření 

moderního politického hnutí (neboli nového sociálního hnutí), které přichází 

s požadavky uznání, jde podle Baršové ruku v ruce s uvědoměním si vlastní minoritní 

identity (Baršová 2002). Tímto vymezením se zabývám ještě dále v souvislosti 

s identitou, pro tuto chvíli považuji za nutné zmínit, že při přemýšlení nad gay (a LBTI) 

aktivismem nebylo možné se otázce „komunity“ a identity vyhnout.  

 Úvahy participantů nad působením a prezentací gay „komunity“ se často 

objevovaly v souvislosti se zamyšlením nad vznikem a recyklací domnělého nezájmu 

gay mužů o rodičovství. Není jistě bez zajímavosti, že při snaze o definici „komunity“ 

docházelo u participantů k velice častému vymezování se vůči jejím aktivitám i obrazu. 
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„Komunita“ nebyla většinou dotazovaných gay mužů chápána jako prostor, ve kterém 

by se pohybovali a jehož hodnoty, životní styl a prezentaci navenek by sdíleli. 

„Komunita“ byla participanty vesměs chápána jako prostor těch „druhých“, „tam 

venku“.  

 

„Ne, v gay komunitě se určitě nepohybuju. Ani že bych nějak vyhledával ty 
kontakty, tak to vůbec ne.“ (David) 

 

 Toto vymezení je pochopitelné, ať už chápeme „komunitu“ jako možný zdroj 

institucionalizovaného aktivismu (jehož cíle a směřování většina participantů 

nesdílela), či jako prostor, který nemá v českém prostředí dlouhodobou tradici a 

jednotný obraz. 

 Na „komunitu“ se objevovaly dva pohledy: podle jedné skupiny participantů se 

názorově zásadně nelišila od mainstreamové společnosti a její činnost (které v tomto 

ohledu nabývá formy aktivismu) byla hodnocena jako nedostatečná; podle ostatních 

pak byla „komunita“ chápána jako uskupení radikálních jedinců (v tomto smyslu ne 

nutně aktivistů), kteří svým životním stylem znemožňují přijetí potenciálních gay otců 

(ale i gay mužů obecně) mainstreamovou společností. V obou případech byla existence 

„komunity“ nezpochybněná a nezpochybnitelná, avšak obrysy toho, kdo a jakým 

způsobem „komunitu“ přesně vytváří, se poněkud rozplývaly.80 Několikrát byly 

zmíněny rozdíly mezi lesbickými ženami a gay muži v rámci „komunity“; rozdíly mezi 

jejich názory, očekáváními i angažovaností.  

 

„Hm. Tak ono – ta minorita není nějak provázaná nebo organizovaná. To 
jsou různé, spíše osobní iniciativy, jak jsem tak zaregistroval, které si mohou 
vzájemně různě oponovat. A teď mluvím jenom v rámci té gay minority. Co 
se týče stýkání gayů a leseb, tak nějaké ty vlaštovky jsou, ale já bych to 
rozhodně bral za dvě odlišné komunity.“ (Lukáš) 
 
„Ale prostě málokdy uvidíte, že by se gay komunita a lesbická komunita šla 
někam hromadně bavit, prostě vždycky je to oddělený. Vždycky je někde 
gay komunita, a jinde je lesbická komunita. Prostě je tam jistá nespolupráce. 
A tak ono je to logické, protože přeci jen lesbičky nemají asi tolik podniků 
jako muži v tomhle směru.“ (Vítek) 
 

                                                 
80 Je samozřejmě nutné podotknout, že otázka komunity nebyla ústředním tématem rozhovorů. 
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 „Komunita“ byla tedy vnímána spíše jako prostor gay mužů. Ženy se podle 

participantů na „komunitním“ životě nepodílejí, případně vytváří komunitu vlastní. 

Někteří dokonce chápali lesby v rámci „komunity“ jako vyloženě pasivní: 

 

„A když jsem se bavil s lidma, který jsou nějak aktivní politicky v Česku, 
tak mají pocit, že [...] lesby [...] prostě mlčí. Je to taky můj pocit, že jako 
jsou pasivnější, ve veřejném životě. Ale nemyslím si, že by to bylo tím, že 
by ta scéna byla rozdělená. Myslím si, že obecně lesby jsou pasivnější. 
Vůbec že jsou méně vidět, a že nerady vstupují do veřejného prostoru. Méně 
rády než gayové. Si myslím.“ (Aleš) 

 

 Pravděpodobně v důsledku rozdělení „komunity“ není participanty v případě 

prosazování stejnopohlavního rodičovství od lesbických žen očekávána ani vyžadována 

přílišná pomoc či aktivní spoluparticipace. Právě tato skutečnost podle mě výmluvně 

potvrzuje oddělení „komunity“, neboť jinak jsou si participanti dobře vědomi 

strategického potenciálu společného postupu a hlavně pozitivních příkladů 

zviditelňování stejnopohlavních rodin, které mohou v současnosti nabídnout spíše 

lesbické ženy než gay muži.  

 

„Ale samozřejmě ty ženy k tomu mají prostředky, mají ty děti, že můžou 
říct ano, ty děti tady jsou, pojďme o tom jednat.“ (Ivo) 
 
„Určitě, pokud se to nebude prosazovat, tak se to tak nestane. A jestli by to 
měly dělat lesby a ne gayové, nebo lesby víc než gayové, to je otázka. Ale 
rozhodně by to někdo prosazovat měl. A jestliže existuje více lesbických 
párů v ČR, které vychovávají dítě, než gay párů, tak by to zřejmě právě 
měly být lesbické ženy, které budou usilovat o nějakou změnu.“ (Aleš) 
 

 Závěrem se lze ptát, co přesně pro český g/l aktivismus roztříštěná povaha 

„komunity“ znamená, stejně jako míra neztotožnění se s jejími činnostmi prezentovaná 

většinou participantů. V negativních či přinejmenším ambivalentních postojích vůči 

„komunitě“ lze v souvislosti s aktivismem hledat přinejmenším dvě příčiny. Pro ty, 

kteří se vymezují jako aktivisté, je „komunita“ často „stojatým rybníkem“, prostorem, 

ve kterém se toho moc neděje, který do značné míry kopíruje názory mainstreamové 

populace a je málo politicky aktivní. Roztříštěnost a nejednotnost názorů uvnitř tohoto 

prostoru pak neumožňuje aktivistům produktivní reprezentaci. 

 Příčinou druhého typu vymezení se vůči komunitě pak bylo přesvědčení, že 

„komunitu“ definují její viditelní zástupci. V tomto ohledu je jistě zajímavé zastavit se 



 
 

77   
 

nad tím, že aktivistickou scénu na dlouhou dobu ovládl jakýmsi mediálním 

„monopolem“ především Jiří Hromada, postava, která v participantech vzbuzovala 

velice ambivalentní reakce.  

 

„Jako pro mě je opravdu nejvíc vidět Hromada, který, opravdu když se 
někde prezentují gayové, tak se prezentují skrz něho. A mě bohužel některé 
jeho názory, třeba ohledně toho registrovaného partnerství, já jsem s ním 
mnohdy nesouhlasil. [...] A celkově jeho způsob prezentace gayů mi přijde 
bohužel trošičku škodlivý pro tu komunitu.“ (Marosh) 
 

 Na jednu stranu někteří oceňovali množství jím odvedené práce, na druhou 

stranu se legitimně ptali, jakou „komunitu“ vlastně zastupoval. Jak ukazuje Sokolová 

(2006), právě přístup médií, který z Hromady udělal mediální hvězdu a automatického 

reprezentanta g/l „komunity“, vedl ke zjednodušenému chápání fungování g/l aktivistů 

v Česku a samozřejmě redukoval mnohovrstevnatý obraz samotné „komunity“. I z této 

skutečnosti pravděpodobně vyplývá odmítavý postoj participantů vůči „komunitě“ – 

nebo alespoň vůči její veřejné, medializované části, která je pro ně zároveň ztělesněním 

aktivismu, se kterým nejsou ochotni se ztotožnit. 

 Malá provázanost participantů s „komunitou“ – a tedy chybějící (či alespoň ne 

výrazněji viditelné) sdílení minoritní identity – vyvolává otázku, jakým způsobem 

participanti81 chápou svoji gay identitu82. Baršová uvádí, že při prosazování práv g/l 

jedinců je zapotřebí sdílet minoritní identitu (limity tohoto předpokladu uvádím stručně 

v teoretické části této práce, více viz např. Jagose 2004, Whisman 1996), a že v tomto 

ohledu nebyla česká g/l komunita dostatečně dynamická (Baršová 2002). Právě limity 

politiky identity mě vedly k zamyšlení, zdali odmítání skupinové identity nesouvisí i 

s nahlížením vlastní identity jako více rozvolněné a fluidní. Tomu by nasvědčoval 

i názor Slávka:  

 

„M ění se to, no. Je to odstupňované vždycky po těch generacích a i já jsem 
zase někde jinde než jsou generace, co jsou pode mnou. Ti, co [...] jim je, já 
nevím, dvacet nebo tak, tak ti jsou úplně cool, free, jo. Tam možná že to až 
jde tak postmodernisticky dál, že vůbec necítí žádnou potřebu řešit nějakou 
komunitu.“ (Slávek) 

                                                 
81 Při definování identity a především v ochotě jejího deklarování na veřejnosti se pochopitelně objevoval 
výrazný rozdíl mezi aktivisty a neaktivisty: pokud tedy dále mluvím o participantech a nespecifikuji jinak, 
mám na mysli neaktivisty, neboť především na jejich postojích zkoumám důvody, proč je gay aktivismus 
v českém kontextu vnímán tak, jak je vnímán. 
82 Otázka po gay identitě byla ovšem od počátku součástí rozhovorů. 



 
 

78   
 

 

 Avšak opak byl pravdou. Většina participantů chápala svou identitu velice 

esencialisticky a deterministicky; gay identita pro většinu z nich byla trvalou a 

neměnnou součástí osobnosti.  

 

„Prostě beru to takové, jaké to je. Jak to přišlo. Není to žádný výběr, žádná 
volba, prostě to tak je.“ (Honza) 
 

„Tak pro mě je to přirozená věc. Pro mě to není důležité, pro mě je to prostě 
normální, že takový jsem a neřešil jsem to, ani když jsem se to dozvěděl – 
nebo víceméně: tak jak mám černé vlasy, tak jsem i gay. Můžu si to 
zabarvit, ale pořád to černé vyroste. Prostě tak to je.“ (Marcel)  

 

 Na druhou stranu, ačkoli gay identita pro participanty byla (a je) důležitou 

součástí jejich žití (určuje životní styl, vytváří pocity hrdosti a výlučnosti, nebo naopak 

funguje jako zdroj obav), nezakládala potřebu sdílet identitu skupinovou: 

 

„No, určitě v tom bude míra jakéhosi uhýbání nebo schovávání se před tím, 
ale já opravdu nemám nějaký velký pocit, že – to, co jsem já, jsem gay, a 
všichni to musí vědět, a že když to neví, tak mě neznají, a jako nějak 
výrazněji lžu. Určitě je to něco – jako já nevím, já to přirovnávám jako 
kdybyste byla třeba levák nebo krátkozraká a nenosila brýle. Je to určitá 
odlišnost, ale jako že by se zakládaly nějaké kluby krátkozrakých? Asi 
takhle.“ (Lukáš)  
 
„Identita toho se někam zařadit? Myslím, že ne. Myslím, že pro mě není 
důležité se nějak zařadit nebo být zaškatulkován. To mi spíš vadí. Já jsem 
možná asi radši, když mě lidi považují nebo hodnotí víc individuálně, než 
jako skupinu.“ (Vojta) 
 

Zde je možné se opět vrátit ke konceptům, jako je stud a stigma: i když na 

osobní úrovni dojde k akceptaci vlastní „jiné“ identity, která může přerůst v pocity 

hrdosti a vědomí vlastní výjimečnosti, na úrovni veřejné přetrvává spíše konformní 

snaha o neviditelnost, která je vysvětlována absencí potřeby sdělovat svému okolí svou 

identitu. 

 

„Já jako od primáru nikdy nikomu, ne že bych nikomu nic neříkal, to ne, ale já 
to prostě neřeším [...]. Já se k tomu stavím tak, že když se mě na to někdo 
zeptá, tak to řeknu. Když se mě někdo nezeptá, tak nemám důvod mu to říkat, 
jo.“ (Štěpán) 
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Jakým způsobem je absence potřeby či důvodu se o svou gay identitu dělit ve 

skutečnosti projevem latentně přítomné obavy z reakcí společnosti, dokazují další 

výroky:  

 

„V práci, tak tam jsem se s tím nechtěl chlubit, jelikož pracuji s dětma a bál 
jsem se reakce rodičů, kdyby se to k nim dostalo.“ (Štěpán) 
 
„Jako teď když to řeknu konkrétně, tak jsem nastoupil do nový práce, a 
nemůžeš tam přijít a všem tam začít křičet, já jsem teplej. Kór když jsem 
tam druhý měsíc nebo kolikátý, a lítají tam takový vtípky o buznách a tak, 
že jo, všichni se tomu smějou, tak se mi do toho nechce.“ (Honza) 

 

 Z výpovědí vesměs vyplývá, že participanti vstupují z hlediska identity do 

nového, neznámého prostředí spíše anonymně (pokud se samozřejmě nejedná 

o prostředí, kde se naopak gay identita předpokládá, jako jsou gay bary, kluby atd.). 

Počáteční anonymita jim zaručuje vybudování vztahů, které později přiznaná 

homosexualita nemusí tolik ohrozit. Sdílení skupinové identity, které je pro mnohé 

z participantů spojené s viditelností ve veřejném prostoru, by pak samozřejmě 

znamenalo krok z bezpečného prostoru anonymity a konformity. 

 Domnívám se ovšem, že kromě obav, které se s veřejnou deklarací identity pojí, 

se v otázce po sdílení skupinové identity odráží i výše popisovaný rozporuplný postoj 

ke „komunitě“, potažmo aktivismu. Skupinová minoritní identita k jisté formě 

aktivismu nepochybně odkazuje, neboť vyžaduje politizaci identity vlastní. Když se 

vrátím ke kořenům vztahu společnosti (nejen minority) k aktivismu v českém kontextu, 

je možné chápat odmítnutí skupinové identity ve spojitosti s odmítáním 

institucionalizovaného aktivismu. 

 Pokud na základě podoby fungování českého aktivismu připustíme, že 

aktivismus může nabývat i subtilních forem (tedy právě např. otevřené žití vlastní 

identity bez nutnosti organizovat se v hnutí s veřejně deklarovanými cíly a aktivitami), 

potom je ovšem na místě se zamyslet, co znamená skutečnost, že mnozí participanti 

svou identitu ukrývají (nebo ji alespoň příliš neřeší) v rodinném prostředí. Specifika 

této skutečnosti jsem již nastínila, přesto se domnívám, že participanti, kteří svůj 

coming-out (z různých důvodů) nedokončili, se (prozatímně) vzdávají možnosti 

aktivně měnit (svou nejbližší) společnost.  
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 Neustálá deklarace vlastní identity se tedy nabídla jako jedna z možností, jak 

aktivisticky měnit vztah společnosti k minoritě obecně. V hledání možností změny 

současného postoje společnosti ke stejnopohlavnímu rodičovství (resp. gay otcovství), 

které by nevycházely z „komunity“ či od jejích zastupitelů, se podle mého názoru 

začala rýsovat další rovina aktivistického potenciálu gay otcovství, tentokrát v jeho žité 

podobě. Většina participantů potvrdila, že ke změně ve společnosti je zapotřebí určitá 

angažovanost zespodu, což rezonuje i s východisky, které jsem nastínila v teoretické 

části své práce. Mezi zmiňovanými možnostmi významně převládala potřeba 

pozitivních, viditelných příkladů gay otcovství. Tyto příklady jednak podpoří potřebu 

zákona: 

 

„Já si myslím, že by byla přijatelnější, nebo schůdnější, ta první cesta. 
Protože ve chvíli, kdy by se začal prosazovat nějaký zákon, tak by 
automaticky zaznívalo ze všech stran, ten zákon nepotřebujeme. Ve chvíli, 
kdy se ukáže, že ano, ty děti tady existují, pojďme něco udělat, protože jinak 
by ty děti mohly skončit v ústavech, v děcáku atd., tak v tu chvíli je tady stát, 
který by se měl o své občany starat, protože my se o něj taky staráme, ten 
stát žije z nás, nežije ze vzduchoprázdna, žije z našich daní. V tu chvíli, i 
kdyby tady nakrásně byl jeden jediný pár a jedno jediné dítě, to jedno jediné 
dítě si zaslouží nějakou ochranu a něco, aby mělo nějakou oporu v zákoně. 
Takže myslím si, že tím by se i ztratilo i opovržlivé krákání tamhle 
z modroptákové strany, že ten zákon není potřeba.“ (Ivo) 
 

 A v druhé řadě budou mít zásadní vliv na toleranci a akceptaci většinové 
společnosti: 
 

„No, musí těch lidí být víc. Víc s tím nejde dělat. [...] Já když jsem měl 
poprvé spolužáka na škole, který se začal starat o dítě a žil přitom s chlapem, 
tak to byl pro mě, i přestože už jsem jako o nějaké svojí orientaci věděl a byl 
jsem s tím v pohodě, tak tohle teda pro mě byl dost šok. Když jsem se o tom 
spolužákovi dozvěděl. Ale dneska už to beru jako úplně normální, běžnou 
věc. Ale to je taky tím, [...] že s tím daleko víc přijdu do styku. A myslím si, 
že když těch lidí bude přibývat a když to víceméně nebude už jenom taková 
zvláštní záležitost, o které se píše v novinách, protože je to jedna nebo dvě 
v republice, ale bude to ne normál, ale bude toho víc, tak si myslím, že pak 
už to začnou lidi přijímat normálně. [...] Já si myslím, že ty Češi na to 
připravení jsou, akorát to chce víc rozšířit, víc to znormalizovat a víc s tím 
vyjít ven. Prostě víc to mít na očích. Když o to člověk zavadí obden, tak mu 
to nepřijde zas tak divný.“ (Radim) 

 

 Tím se opět vracím k otázce aktivismu a k formám, kterých může nabývat. 

Ačkoli mnozí participanti potvrzovali, že gay otcovství by jako projev aktivismu mohlo 
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být vnímáno, neexistuje – a ani by nemělo existovat – automatické rovnítko mezi gay 

otcovstvím a aktivismem. Aleš dokonce poukázal na skutečnost, že rodičovství může 

jakoby neutralizovat homosexualitu jeho nositelů83: 

 

„Ale co jsem zase viděl v těch filmech, tak někteří lidé říkali, že se musí 
neustále vyoutovávat jako gay otcové, protože si lidi automaticky řeknou, 
jo, to je táta toho dítěte, a to je kámoš nebo strejda. Že si nespojí, že by to 
byli gay otcové toho dítěte. Takže to je takové jako dvojsečné. Že možná je 
těžší, když je tam to dítě, tak je možná těžší být v tom veřejném prostoru 
viditelně gay. Protože lidi mají své stereotypy; vidí dítě a nemyslí si, že to 
jsou gayové, třeba. [...] Prostě lidi vidí dítě, tak už nevidí homosexualitu 
často. Protože je to nevídané, pro spoustu lidí neslučitelné z hlediska... jako 
nevidíš to nikde – ve filmech, ve zprávách, na ulici, nenapadne tě to.“ (Aleš) 

 

 Tento postřeh potvrzují i mnohé výpovědi gay otců v USA (Strah 2003), kteří 

tvrdí, že jako rodiče (malých) dětí jsou nuceni se znovu vyoutovávat, protože jejich 

identita rodičovstvím automaticky nabývá heterosexuálních rysů (zde se ovšem 

ukazuje, že aktivistický potenciál má především takové gay otcovství, ve kterém 

očividně a veřejně figurují dva muži-otcové). Tato skutečnost sice potvrzuje sílu 

heteronormativních očekávání, která spojují rodičovství s heterosexuálními jedinci, na 

druhou stranu dává však i potenciál neustále narušovat dané představy o tom, kdo má a 

může být jediným správným rodičem. Navíc – jak potvrzuje příklad Španělska – právě 

žité (a v tomto případě mám na mysli viditelně žité) příklady umožňují posun 

k legislativnímu uznání. Do chvíle, kdy bude gay otcovství bagatelizováno a 

zneviditelňováno, nebude pravděpodobně důvod se jím na politické scéně zásadněji 

zabývat. Zároveň, s ohledem na povahu českého aktivismu, jde o možný způsob, jak 

aktivně bojovat za uznání práv gay mužů a lesbických žen, aniž by jedinec musel jít – 

participanty nepříliš dobře přijímanými – institucionalizovanými cestami politického 

vyjednávání a reprezentace práv „komunity“. Žité gay otcovství84 může naplnit několik 

funkcí: osobní touhu po rodičovství a aktivní participaci na žádané změně. Ačkoli 

situace v českém kontextu není nikterak příznivá, cesty k otcovství nejsou ani gay 

mužům zcela zavřené. Je možné je otevřít: nejdřív zlehka, rozvířením diskuze, a brzy 

poté snad i naplno. Jak píše Roman Kollárik, je třeba otevřít témata, jimiž jsme se 

                                                 
83 Zajímavé je, že pokud participanti znali nějaké gay otce ve svém okolí, obvykle se jednalo o muže, kteří 
měli děti z předchozího heterosexuálního svazku.  
84 Jak jsem se snažila demonstrovat v předchozích kapitolách, gay otcovství má však aktivistický potenciál i 
v rovině samotné motivace gay mužů k otcovství. 
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dosud zabývali jen málo, abychom je „začali [...] brát vážně, překračovali mlčení a 

neviditelnost a pracovali na našem vlastním sebevědomí a strachu“85 (Kollárik 2007: 

64). 

                                                 
85 Překlad ze slovenštiny K.C. 
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4 ZÁVĚR 

  

 Závěr by měl být jakousi pomyslnou tečkou za uzavřenou prací. V tomto směru 

se mi závěr nepíše dobře. Mám pocit, že práce, kterou jsem odvedla, je teprve 

začátkem něčeho nového. Začátkem nové diskuze, cestou k otevření dalších témat, 

kterým jsem pro jejich množství neměla možnost se věnovat, přeměnou starých 

konceptů a kategorií na koncepty a kategorie nové. Přesto pociťuji radost, že jsem měla 

možnost vkráčet do krajiny, která je v Česku doposud více neznámá než známá, a 

alespoň zčásti ji prozkoumat. A snad i zprostředkovaně nabídnout ukázku toho, jak je 

tato krajina zajímavá, pestrá a neuvěřitelně inspirující. 

 Nejen z hlediska nových obzorů, ale především z hlediska lidských práv by 

proto bylo nemístné, aby zůstalo gay otcovství v pozadí zájmu, jak tomu bylo doposud. 

Z výpovědí dotazovaných gay mužů vyplynulo, že převaha názorů, které ohledně gay 

otcovství v české společnosti bez větší reflexe kolují, jsou stereotypy postavené na 

dalších stereotypech. Doufejme, že touto – prozatím bytelnou – stavbou již brzy otřese 

měnící se role muže-otce, viditelné příklady stejnopohlavních rodin a možná i další 

společenské události. Potom snad zmizí i ty poslední představy, které zatvrzele 

připisují touhu po dětech primárně ženám a hned poté heterosexuálním párům.  

 Cesta ke změně nebude krátká ani jednoduchá, neboť, jak jsem demonstrovala 

v této práci, je zapotřebí několika faktorů, které vzájemným působením umožní 

přeměnu společnosti na skutečně pluralitní a demokratickou. Na takovou společnost, ve 

které nebude rodičovství výsadou pouze určité skupiny obyvatel. Pro připomenutí 

shrnu faktory, které při prosazování stejnopohlavních forem rodičovství hrají 

významnou roli. Na příkladu španělského a skandinávského kontextu a jejich 

srovnáním s kontextem českým jsem vyvodila, že na uznání stejnopohlavních 

partnerství (a tím i – přinejmenším postupně – stejnopohlavních rodin) má významný 

vliv míra genderové rovnosti v dané oblasti. Dalším faktorem je politické uspořádání 

dané společnosti a nezřídka i historické okolnosti, které formují (či formovaly) podobu 

občanské společnosti. Podoba a fungování občanské společnosti je propojeno s třetím 

faktorem, kterým je aktivismus vycházející od samotné minority. 

 Důležitost aktivismu není možné zpochybnit. Právě proto jsem se na něj ve své 

práci primárně zaměřila. Je však nutné podotknout, že jsem byla nucena původní 



 
 

84   
 

představy o tom, co aktivismus znamená a čím se vyznačuje, značně přeformulovat. 

Díky specifickému kontextu je totiž v Česku „oficiální“ aktivismus nahlížen spíše 

negativně. Při zkoumání působnosti a potenciálu aktivismu je proto někdy nutné 

odhlédnout od jeho očekávaných, institucionalizovaných forem. I z tohoto důvodu jsem 

začala pracovat s tezí, že aktivismus může v českém prostředí nabývat nových podob. 

Tuto tezi potvrzovali i sami participanti, z jejichž názorů vyplývalo, že „stará“ podoba 

aktivismu v českém prostředí nikdy nezískala opravdu silnou podporu ani jednotlivců, 

ani „komunity“. To ovšem neznamená, že by v Česku aktivismus neexistoval. Skrze 

rozhovory se ukázaly „nové“ cesty, kterými se může gay (či LGBTI) hnutí ubírat. 

Dotazovaní muži nadefinovali tuto novou podobu aktivismu skrze žití vlastního bytí. 

Bez studu, bez obav, s radostí. Jedná se o aktivismus, který se neptá, ale prolamuje a 

mění stávající systém konkrétní žitou realitou. Součástí tohoto „nového“, 

neinstitucionalizovaného aktivismu se pro mě stalo gay otcovství. 

 Přesun gay mužů (ale i všech dalších LGBTI jedinců) z okraje do centra 

pozornosti (ať už zviditelněním jejich „jiné“ sexuality nebo jejich „jiné“ rodiny) donutí 

společnost reagovat. Neviditelnost a uzavírání se do vlastního světa je sice nepochybně 

méně zraňující, ale také neumožňuje nic jiného než přešlapovat na špičkách na obou 

stranách: na straně g/l jedinců i na straně jedinců z většinové společnosti. 

 Překonat vlastní stereotypní uvažování je boj. Bojem bude překonat strach ze 

stigmatizace sebe samotných i svých dětí. Proto hodnotím samotnou motivaci ke gay 

otcovství jako jednu z rovin gay otcovství coby aktivismu. Bojem bude pro české gay 

muže v současné situaci uvažovat nad jinými způsoby otcovství, nežli nad – pro ně 

nejpřijatelnější, ale také nejméně dostupnou – formou adopce. Mimo jiné k tomu bude 

zapotřebí překonat vlastní genderové stereotypy, v čemž vidím další rovinu či potenciál 

gay otcovství. Bojem bude jít příkladem. Žití gay otcovství veřejně a bez obav proto 

vnímám jako poslední rovinu aktivismu, který v mém pojetí gay otcovství představuje. 

Nebude to jednoduché, ale výsledek bude určitě stát za to. 
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6 PŘÍLOHY 

6.1 Scénář rozhovoru 

 

• Nejprve: co Vás přimělo ke spolupráci na tomto projektu? 

• Do jaké míry si myslíte, že je platné tvrzení, že gayové o děti příliš nestojí? 

• Jak podle Vás tato představa vznikla?  

• Myslíte si, že tato rozšířená představa ovlivňuje názory na potenciální 

rodičovství samotných gay mužů? 

• Diskutujete se svými přáteli otázku otcovství? Pokud ano, jaké jsou hlavní 

otázky, aspekty, které diskutujete? Pokud ne, proč ne? Nezájem druhých? 

Nezájem Váš? Neexistence „diskuzního aparátu“?... 

• Znáte názory svého okolí (rodina, spolupracovníci, přátelé) na otázku gay 

otcovství? Jaké jsou? Liší se podle sexuální orientace a pohlaví jednotlivých 

lidí?  

• Vnímáte rozdíl mezi způsoby, jimiž se ve veřejném prostoru (média, veřejné 

diskuze) diskutuje otázka gay rodičovství na straně jedné a lesbického 

rodičovství na straně druhé? 

• Sledujete diskuzi o rodičovství v GL komunitě (weby, diskuze na setkáních, 

festivalech, akcích...)? Pokud ano, vnímáte rozdíly v diskuzích na toto téma i 

tam? Pokud ne, proč ne? 

• Je podle Vás (tedy) možné hovořit o rodičovství homosexuálů nebo je třeba 

striktně rozlišovat gay a lesbické rodičovství? Proč? (pro obě varianty odpovědi) 

• Je podle Vás rozdíl, jestli rodinu tvoří dvě lesbické matky nebo dva gay otcové? 

Pokud ano, v čem tento rozdíl spočívá a jak se projevuje? Pokud ne, proč ne? 

• Přál byste si mít/vychovávat dítě? 

• Je podle Vás touha mít dítě jiná pro ženy a pro muže? Pokud ano, v čem ten 

rozdíl spočívá, pokud ne, proč ne? 

• Je pro Vás rozdíl mít vlastní nebo adoptované dítě? Proč ano či ne? 

• Jak Vy sám chápete rodičovství? Jinými slovy, co vás na rodičovství láká, proč 

mít dítě? Něco tu po sobě zanechat, podílet se na procesu výchovy, sledovat 

nového člověka vedle sebe… 



 
 

97   
 

• Vyskytuje se dítě/děti ve Vašem nejbližším okolí? Jak staré a kde? 

• Máte před nimi možnost otevřeně žít svou gay identitu? Pokud ano, reagují na 

to děti nějak? Pokud ne, proč ne?  

• Do jaké míry je pro Vás důležitá gay identita?  

• Je pro Vás gay identita slučitelná s rodičovstvím? 

• Co Vy sám považujete za nejproblematičtější/nejobtížnější aspekty otázky gay 

otcovství? (předsudky společnosti, legislativa, média, názory ostatních gay 

mužů, reprodukční možnosti....) 

• Jaké jsou podle Vás největší překážky gay otcovství u nás? 

• Jak by podle Vás fungovala ideální situace přístupu gay mužů k otcovství? 

(reprodukční strategie) 

• Setkal jste se někdy osobně se snahami gay mužů pořídit si dítě? O jaké 

strategie se jednalo? (domluva se ženou/ženami, pěstounství, adopce, v rámci 

rodiny...) 

• Znáte Vy osobně gaye či lesby, kteří/které vychovávají dítě? Pokud ano, jak děti 

získali/y a jak podle vás jejich rodičovství a rodina funguje? 

• Jaké jsou Vaše představy o každodenním fungování rodiny s dvěma gay otci? 

(role, zodpovědnost, dělba práce, kariéra...) 

• Myslíte si, že vnímání gay otce v české společnosti je ovlivňováno vnímáním 

pozice a role otce a muže jako takového? Jaké toto vnímání je? Liší se od 

vnímání matky a ženy? Jinými slovy, jak vnímáte obecné představy o pozici a 

roli otce v české společnosti? Jak vnímáte společenské představy vztahu muž-

dítě v české společnosti? (V srovnání se vztahem žena-dítě.) Jsou zde nějaké 

zásadní rozdíly? Pokud ano, ovlivňují tyto představy i pozici potenciálních gay 

mužů, nebo zde podle Vás hraje zásadní roli pouze sexuální orientace? 

• Do jaké míry se ztotožňujete s představou gay muže v české společnosti? Tj. 

s představou a obrazem, který podle Vás vytvářejí média a má většinová 

společnost, když se řekne gay. Jsou ty představy stereotypní a zavádějící, nebo 

na nich něco je? Omezují Vás osobně v něčem a Vadí vám, nebo se s nějakými 

aspekty identifikujete? 
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• Hraje podle Vás v názoru na gay otcovství u gay mužů roli věk? Proč ano či ne? 

V čem přesně hraje či nehraje roli? (Tj. věk jak ve smyslu individuálního života, 

tak ve smyslu generačním, starší vs. mladší gay muži.)  

• Máte pocit, že se v nějakém věku „láme“ generační pohled na otcovství a touhu 

mít dítě? (Např. po třicítce, čtyřicítce, atd.) A proč? 

• Rozdíl mezi městem a vesnicí. 

• Měla by podle Vás být možnost adopce G/L páry součástí zákona o RP? Proč si 

myslíte, že zatím jeho součástí není? Podílí se na tomto stavu nějak již zmíněná 

představa, že gayové nechtějí mít děti? 

• Považujete se za aktivistu? Proč ano/ne? V čem podle Vás aktivismus spočívá? 

Dá se v českém kontextu mluvit o aktivismu? Je zde vůbec zapotřebí? Propojení 

gay otcovství a aktivismu? 

• Jsou nějaké další aspekty gay otcovství, které jsme zatím nezmínili a které byste 

rád prezentoval/zmínil? 
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6.2 Demografický dotazník 

Anonymní demografické údaje k projektu Gay otcovství v České republice 

Zvolené jméno respondenta:________________ 

Bydliště:________________________________ 

Věk:___________________________________ 

Vzdělání: základní________ středoškolské________ vysokoškolské________ 

Považujete se za aktivistu v oblasti gay a lesbických práv?    ano_____ ne_____ 

Žijete v současné době v dlouhodobém vztahu? (min. 6 měsíců) ano_____ ne_____ 

Přál byste si mít/vychovávat děti?      ano_____ ne_____ 


